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Un nou volum din seria: „Din gîndirea
social - politică a președintelui României"

NICOLAE CEAUȘESCU:

„ȘTIINȚĂ-PROGRES-PACE“

FAPTE DE MUNCĂ 
DIN CRONICA 

ÎNTRECERII
BACĂU : Șiretul, pe o

nouă albie
La Răcăciuni, unde se înalță 

cea mai mare hidrocentrală de 
pe Șiret, constructorii grupului 
de șantiere Bacău al T.C.H. au 
schimbat cursul apelor riului, 
dirijindu-le pe o nouă albie. De
vierea a fost realizată de către 
formațiile de lucru conduse de 
maistrul Gh. Manoliu cu circa 
cinci luni de zile mai devreme 
față de prevederile graficelor. 
Prin aceasta s-au creat condiții 
de dare în exploatare a unui 
nou pod peste Șiret, care 
scurtează drumul la hidrocentra
la de_pe malul drept cu circa 
20 km. Economiile de materiale, 
combustibil și de timp care se 
obțj~ vor permite punerea în 
fuit*1 ne," a hidrocentralei de la 

cu 3—4 luni de zi,e fe, . > termenul planificat.
ț«“ 1 i).

6^ .(LA : O nouă fa

brică de mobilă
O nouă capacitate industrială 

a intrat in funcțiune la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Brăila. Este vorba de fabri
ca de mobilă de bucătărie, uni
tate dotată cu mașini și utilaje 
moderne, la nivelul tehnicii 
mondiale. Fabrica va produce 
anual 18 000 de garnituri. Au 
fost fabricate deja primele tipuri 
de garnituri „Doina*1, ele fiind 
expediate unor magazine de 
prezentare și desfacere. (Cor- 
neliu Ifrim).

PRAHOVA: înnoirea

și diversificarea pro
ducției

La întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești are loc o largă și 
susținută acțiune de innoire și 
diversificare a producției. în di
ferite faze de proiectare, de o- 
mologare și fabricație se află în 
prezent 25 produse de bază, pe 
lingă altele în curs de moder
nizare. Printre acestea se numă
ră instalația de foraj F 125 cu 
acționare electrică in curent con
tinuu, instalația de forat puțuri 
(F-400-M) cu diametre pînă la 
6 metri, noi tipuri de sape de 
foraj cu performanțe superioare 
în exploatare. Pentru realizarea 
la inalți parametri calitativi a 
noilor produse au fost introduse 
tehnologii perfecționate de fabri
cație, s-au montat linii mecani
zate și ■automatizate. (Constantin 
Căpriru).

BF. ȘOV: înainte de

termen
Cu forțele pe care le putea a- 

sigura constructorul — între
prinderea de construcții indus
triale și montaj Brașov — nu 
s-ar fi putut preda întreprinde
rii „Hidromecanica" din locali
tate o nouă capacitate de pro
ducție mai devreme decît primul 
trimestru al anului viitor. La 
chemarea organizației de partid 
și a conducerii întreprinderii 
„Hidromecanica", zeci de mun
citori și cadre tehnice au execu
tat un volum important de lu
crări de montaj și instalații, 
ceea ce a permis ca noua capa
citate de producție să fie pusă în 
funcțiune încă de pe acum. 
(Nicolae Mocanu).

RECOLTA GRĂDINILOR
Pentru satisfacerea în bune con

diții a cerințelor aprovizionării 
populației și a altor nevoi ale econo
miei naționale, in acest an s-a culti
vat o suprafață mai mare cu legume, 
iar lucrările in grădini au fost exe
cutate cu mai multă grijă. Așa cum 
s-a apreciat la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe pro
blemele agriculturii, deși intirziată. 
recolta de legume este relativ bună 
și va putea asigura aprovizionarea 
populației, precum si rezerve pentru 
iarnă. Important este ca. în aceste 
zile, să fie con
centrate forțe 
sporite la recol
tarea și transpor
tul acestor pro
duse mult soli
citate.

Evidențiind a- 
ceastă cerință, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sub
linia la consfă
tuire : „Să inten
sificăm ritmul la 
strînsul legume
lor, recuperind in 
septembrie și oc
tombrie ceea ce nu s-a strîns în lu
nile de vară. Să asigurăm livrarea 
ritmică, zilnică, a legumelor, atit 
pentru fondul pieței, cit și pentru 
fabricile de conserve, pentru depozi
tarea de iarnă". în lumina acestor 
indicații, organele și organizațiile de 
partid, consiliile agroindustriale și 
Întreprinderile de specialitate au 
datoria să acționeze ferm în vederea 
bunei desfășurări a recoltării, trans
portului și livrării legumelor.

Din datele furnizate de Direcția 
generală economică a horticulturii 
din Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare rezultă că. dato
rită aplicării măsurilor luate la in
dicația conducerii partidului în ve
derea extinderii legumicultorii și 
dezvoltării în fiecare județ a unei 
baze proprii de producere a legume
lor. în opt luni din acest an au fost 
livrate la fondul de stat cu 14 la 
sută mai multe legume față de ace
eași perioadă a anului trecut. Au fost 
livrate cu 90 000 tone mai multe to
mate si cu peste 9 000 tone mai multi 
ardei decît în perioada amintită. De 
asemenea, la piață și în depozitele 
statului au intrat cantități mai mari 
de rădăcinoase. fasole-păstăi. ustu
roi și alte sortimente de legiune.

Din analiza realizărilor la zi privind 
livrarea legumelor la fondul de stat 
rezultă însă diferente mari de la un 
județ la altul ; diferențe atit în ce 
privește îndeplinirea planului de li
vrare a legumelor pe primele opt 
luni ale anului, cit și în privința res
pectării graficelor de recoltare și li
vrare pe luna august.

Merită relevat că județul Mehe
dinți a îndeplinit în proporție de 99 
la sută atit planul de livrări pe pe
rioada 1 ianuarie — 31 august, cit și 
graficele pe luna august. Chiar și în

Buna organizare a culesului și transportului 

legumelor să asigure aprovizionarea 

corespunzătoare a piețelor și a fabricilor 

de conserve

unele județe fără prea mare tradiție 
in cultivarea legumelor, dar în care 
s-a acționat ferm în vederea extin
derii acestei activități, au fost ob
ținute rezultate bune. Județul Alba, 
bunăoară, a îndeplinit prevederile 
din program pentru lunile ianuarie- 
augusț la livrarea legumelor la fon
dul de stat. Cantități mai mari au 
asigurat. în perioada respectivă, și 
județele Arad, Bihor. Timiș, Teleor
man și altele.

Sînt însă și județe — Brașov. Bu
zău. Călărași. Galați. Giurgiu. Gorj, 
Neamț și Vaslui — care nu au în
deplinit nici jumătate din programul 
de livrare a legumelor la fondul de 
stat pe perioada 1 ianuarie — 31 au
gust. Inegalități mari între județe 
in ce privește respectarea graficelor 
de recoltare și livrare a legumelor 
la fondul de stat s-au făcut simțite 
și în luna august. Astfel, județul 
Călărași a livrat numai 23 la sută 
din legumele prevăzute în grafic. 
Dolj — 28 la sută, Giurgiu — 38 la 
sută, Gorj — 31 la sută. Sălaj — 51 
Ia sută, Vilcea — 50 la sută.

Am intrat în septembrie, o lună de 
muncă intensă în grădinile de legu
me, pentru a se recupera în cit mai 
mare măsură ceea ce nu s-a strîns in 
lunile de vară. Organele de speciali

tate au refăcut graficele de recol
tare a legumelor, ținînd seama atît 
de producția existentă, cît și de ce
rințele populației și de nevoile de 
materii prime ale fabricilor de con
serve. Grădinile sînt pline de roade. 
Ceea ce se cere acum este ca. prin- 
tr-o amplă mobilizare de forte, legu
mele să fie strinse fără întrerupere, 
zi de zi, evitîndu-se orice pierderi, 
iar prin buna organizare a transpor
tului — toate cantitățile recoltate în 
cursul unei zile, pină seara să ajungă 
la destinație. Sub nici un motiv să nu 

fie lăsate peste 
noapte, în cîmp, 
legumele culese ! 

Pentru a asigura 
legume proaspete 
destinate aprovi
zionării populați
ei pină toamna 
tîrziu, este nece
sar ca lucrările de 
îngrijire și irigare 
a culturilor din 
grădini să se exe
cute cu cea mai 
mare- grijă și răs
pundere. Specia
liștii apreciază că 

cea mai mare nevoie de apă au var
za, care trebuie udată din trei în 
trei zile, precum și culturile succesi
ve de pe cele 82 000 hectare, care con
stituie o sursă suplimentară de spori
re a producției de legume. Important 
este insă ca aceste culturi să fie în
grijite exemplar, executindu-se fără 
întîrziere lucrările recomandate de 
specialiști. în același timp, trebuie 
combătută cu toată hotărîrea practica 
de a se defrișa culturile înainte de 
a se stringe ultimul rod. Fiecare 
metru pătrat de grădină trebuie să 
dea o recoltă maximă și eșalonată pe 
o perioadă cît mai lungă de timp.

Este de datoria organelor județene 
de partid și agricole, a consiliilor 
unice agroindustriale și a întreprin
derilor de specialitate de a acționa 
energic, in aceste zile, pentru inten
sificarea ritmului de recoltare și li
vrare a legumelor, astfel incit piețele 
și fabricile de conserve să poată fi 
aprovizionate în mod corespunzător. 
Concomitent, ele trebuie să ia măsuri 
pentru executarea in continuare a lu
crărilor de fnlretihefe' și Irigare a 
culturilor din grădini, pentru ca pla
nul producției legumicole pe acest 
an să fie îndeplinit în fiecare unitate 
agricolă, în fiecare județ.

In vasta operă teoretică a secreta
rului general al partidului, proble
mele dezvoltării științei ocupă un loc 
central. Pornind de la premisa că 
edificarea unei lumi noi, eliberate de 
exploatare, in care bunăstarea mate
rială să se îngemăneze cu progresul 
spiritual și moral, iar personalitatea 
umană să-și găsească climatul optim 
de dezvoltare, este indisolubil legată 
de dezvoltarea științei și tehnicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dez
voltat o închegată și armoni
oasă concepție cu privire la 
rolul științei în viața socială, 
în cooperarea și progresul tu
turor popoarelor, în asigurarea 
păcii și securității în lume.

Volumul recent apărut în 
Editura politică, în seria cu
legerilor de texte din gîndirea 
social-politică a președintelui 
României, intitulat : „Știință- 
progres-pace“, pune în eviden
ță dimensiunile acestei con
cepții, mărturie a unei reflecții 
creatoare, profunde și origina
le pe care președintele țării 
noastre o face cu o mare și 
gravă responsabilitate, privind 
statutul social actual al știin
ței, stațut care — în condițiile 
revoluției științifice și tehnice 
contemporane — se confundă 
cu înseși destinele umanității, 
ale păcii și ale progresului, 
modalitățile prin care știința și 
slujitorii ei pot să contribuie 
la soluționarea multiplelor 
probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană. 
Bogăția de idei, multiplele 
măsuri pe care le preconizează 
lucrarea reliefează cu deose
bită pregnantă una din trăsă
turile definitorii ale personali
tății președintelui României — 
aceea de conștiință lucidă a 
acestei epoci, sensibilă la ma
rile ei probleme, deschisă la 
marile ei aspirații, constant 
preocupată ca imensul poten
țial creator al lumii contem
porane să folosească numai 
omului, păcii și bunăstării Iui.

Aprecierile din cuvintările
secretarului general inserate in volum 
atestă înalta prețuire pe care partidul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă tradițiilor înaintate, progre
siste ale- științei românești. Așa cum 
se subliniază în volum, de-a lungul 
timpului, iluștri cărturari români, 
precum Nicolae Olahus, Miron Cos- 
tin, Nicolae Milescu, Dimitrie Cante- 
mir, iar mai tîrziu, in epoca modernă, 
Hasdeu, Xenopol, Pârvan, Iorga, V. 
Babeș, C. Istrate, Ion Ionescul de la 
Brad, Grigore Cobălcescu, Vuia, 
Coandă, C. I. Parhon și alții, au în
scris contribuții dintre cele mai im
portante la progresul cunoașterii 
științifice, conferind un Înalt presti
giu științei românești. Savanți români 
au făcut cinste patriei și veacului lor 
fondind strălucite școli de matema
tică, fizică, chimie, geologie, medici
nă, istorie, sociologie. O dovadă a 
capacității creatoare a oamenilor de 
știință din țara noastră o constituie 
și faptul că s-au numărat printre 
pionierii unor noi domenii de cerce
tare — cum ar fi cel al rachetelor, 
al aviației, inclusiv al celei cu 
reacție.

Din fiecare pagină a volumului 
transpare limpede mesajul adresat 
oamenilor de știință, tuturor cerce

tătorilor din țara noastră de a se si
tua mereu la înălțimea acestor ilus
tre tradiții, de a le continua și îm
bogăți, de a se integra activ — în 
spiritul exemplului înaintașilor — 
efortului întregului nostru popor 
pentru a-și făuri o viață nouă.

în zilele noastre, revoluția tehnico- 
științifică contemporană a deschis 
uriașe perspective de sporire a avu
ției materiale, de creștere a forțelor 
de producție ale societății, de lărgire

» stau a mșowrraiS: mw»

soil®#?®

Știință
progres-pace

-.A

■

■ ni
■ / ■ '

...------------ ...—......

a orizontului cunoașterii. Influența 
pe care știința o exercită astăzi asu
pra dezvoltării sociale este imensă. 
Știința a devenit o latură insepara
bilă a producției materiale și consti
tuie o importantă forță de producție.

Pornind de la această realitate de
finitorie a societății contemporane, 
partidul nostru, secretarul său gene
ral acordă științei, așa cum se sub
liniază și în prezentul volum, o im
portanță de prim ordin în asigurarea 
progresului accelerat al țării, situînd 
îp mod ferm la baza edificării roii 
societăți cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii modeme, promo- 
vind o politică consecventă de dez
voltare a cercetării științifice proprii 
în toate domeniile de activitate. Este 
neîndoielnic că succesele istorice do- 
bindite de poporul nostru in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea au la bază și preocupările 
consecvente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a stimula cercetarea 
proprie, de a -crea condiții optime' 
pentru manifestarea capacității crea
toare a oamenilor de știință. Este 
perioada în care a fost organizată o 
largă rețea de unități de cercetare in 
diferite domenii, și în primul rînd 
în domeniul științelor tehnice, a fost

asigurată o solidă bază materială și 
au fost pregătite temeinic cadre de 
cercetare.

Structura lucrării, aprecierile cu
prinse relevă atenția deosebită pe 
care o acordă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu orientării cercetării știin
țifice către soluționarea problemelor 
majore ale dezvoltării societății ro
mânești. Preocuparea stăruitoare a 
partidului de a integra creația știin
țifică procesului complex de dezvol

tare economico-socială a pa
triei și-a găsit o vie expresie 
în elaborarea Programului- 
directivă de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului teh
nic. în conformitate cu orien
tările cuprinse in acest pro
gram, în alte documente de 
partid, în cuvintările secreta
rului general, cercetarea știin
țifică este legată tot mai strîns 
de producție, se accentuează 
și se va accentua în continuare 
contribuția ei la progresul 
multilateral și dinamic al eco
nomiei naționale, la valorifi
carea resurselor naturale ale 
țării, la aprofundarea cunoaș
terii legilor naturii și ale so
cietății. la studierea proceselor 
din Univers.

între factorii care condițio
nează progresul cercetării ști
ințifice. secretarul general al 
partidului stăruie în mod deo
sebit asupra calităților omului 
de știință. Cercetarea științifi
că presupune pasiune, dăruire 
completă, gîndire creatoare, 
imaginație, îndrăzneală, mun
că, efort. Este cu adevărat 
cercetător acela care se fră- 
mîntă. care trăiește pentru o 
idee și își investește toată 
energia pentru izbînda ei. O 
idee dominantă în volum este 
aceea a efic'enței cercetării. 
Pe bună dreptate se subliniază 
că nu se poate face cercetare 
numai în birou, că oamenii de 
știință nu se not mulțumi nu
mai cu participarea la întîlniri, 
congrese internaționale, cu pre

zentarea de referate sau publicarea 
de articole în reviste. Firește, toate 
acestea își au importanța lor. dar 
esențial este ca rezultatele cercetă
rii să fie aplicate în viață. A des
fășura muncă în cercetarea si pro
iectarea tehnologică înseamnă, in 
primul rînd, așa cum subliniază 
secretarul general, a concepe soluții 
noi. a realiza noi procese tehnolo
gice. a le perfecționa pe cele exis
tente. Valoarea creației științifice se 
măsoară înainte de toate prin ce 
aduce nou, prin contribuția ei la 
dezvoltarea societății.

La nivelul actual, problemele ridi
cate de progresul științei nu mai pot 
fi soluționate de un om sau de un 
institut izolat. Tocmai de aceea, așa 
cum se subliniază și în volum, tre
buie combătute cu hotărîre manifes
tările de individualism, tendințele de 
monopolizare a unor domenii de cer
cetare.

Pentru noi. cei ce lucrăm și în în- 
vătămîntul superior, au un puternic 
ecou îndemnurile stăruitoare ale 
secretarului general al partidului de

Acad. Radu VOINEA
(Continuare în pag. a IV-a)

CERINȚE 
ALE APROPIATEI 

CAMPANII 
DE ÎNSAMÎNȚARE 
A CEREALELOR 

DE TOAMNĂ 

încadrarea 
semănatului 

în perioadele 
optime de timp, 

determinate 
pentru fiecare 

zonă
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Vocația patriotică, 
umanistă a artelor

Fructele acestui timp 
din livezile Fălticenilor

a începutul acestei 
veri m-am întors pe 
planeta adolescenței 
și copilăriei la Făl

ticeni. Eram intr-o în
căpere a Liceului „Nicu 
Gane", în aula acestei școli 
venerabile, ne reîntîlnisem 
după douăzeci de ani ab
solvenții promoției 1961. 
Intrasem cu sfială in clădi
rea bătrină a liceului, pur- 
tînd insă peste tot semne
le înnoirii, pășisem cu acea 
sfiiciune de care vorbește 
elevul de altădată Mihail 
Sadoveanu. Primarul așe
zării, tovarășul Costică Ar- 
teni, ne împărtășea, cu o 
nedisimulată satisfacție, 
dorința arzătoare a făltice- 
nenilor de a zidi un oraș 
mindru și această stare ne 
emoționa, intrind în inti
mitatea ființei noastre, de
venind și a noastră.

...Șoldănești e un sat de 
margine al Fălticenilor. Pe 
lingă casele de tară, foar
te asemănătoare cu multe 
din cele ale tîrgului. case 
cu cerdace cioplite si odăi 
cu busuioc prins în lăicere- 
le ce învelesc pereții, case 
răsfățindu-se în grădini cu 
flori și sumedenie de pomi, 
dă rotocol de lasou calea 
ferată de la Dolhasca. A- 
ceastă margine de tîrg. re- 
prezentind mai nici un inte

res pentru tîrgoveti. a de
venit în anii noștri ochiul 
mereu treaz al orașului, 
centrul de interes, propăși- 
tor al Fălticenilor. Mai în- 
tîi apariția aici a combina
tului de cherestea a dina
mizat viata, transformînd 
natura statică, cu case și 
pomi. într-o neliniște fre

tul focului in cuptoarele fa
bricii de sticlă și soarele, 
care se scălda pînă atunci 
in oglinzile de aoă ale ves
titelor iazuri de la Șomuz. 
a început să curgă ca o 
magmă și din tulnicele în 
care cîntau sticlarii de la 
Fălticeni. Tărîmul acesta a 
devenit totodată și unul al

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA
SOCIALISTĂ A TĂRII

-------------------- de Grigore ILISEI ------------------
mătătoare. cu răsfrîngeri în 
viața întregului oraș. Intre 
timp a apărut, în altă par
te a Fălticenilor, o filatură 
și astfel s-a constituit un 
prim nucleu al industriali
zării.

Dar orele alerte ale aces
tui oraș au început să bată 
mai ales după 1965. și mai 
cu seamă în cincinalul care 
a trecut. Tot la Soldăneșfl. 
pe Valea Șomuzului. s-a 
pornit construcția unei 
platforme industriale. Mai 
întîi au apărut siluetele fa
bricii de PAL. anoi ale ce
lei de mobilă și amidon, 
s-a auzit mai apoi dudui

chimiei. Aflasem de aceas
tă perspectivă prin 1977. 
în această vară am călăto
rit iar la Fălticeni și m-am 
îndreptat și spre Soldă- 
nești. Uzina chimiei, ter
mocentrala produc. Ingine
rul Mihai Apostol, o veche 
cunoștință, acum directorul 
întreprinderii, mi-a ieșit în 
întîmpinare. bucurîndu-se 
că are ce să-mi arate.

...Merele de Fălticeni și 
Rădășeni au fost și sînt și 
azi fala acestor ținuturi, 
între dealuri, ca într-o căl
dare vulcanică, feriți de 
vînturi reci și bucurîndu-se 
din plin de lumina soare

lui, pomii au rodit dintot- 
deauna mere de aur. De 
bună seamă în toate acestea 
factorul hotăritor a fost o- 
mul care s-a dăruit cu dra
goste îndeletnicirii. Oame
nii care nu o dată s-au 
arătat în stare a risipi som
nul pentru a aprinde focuri 
și a scăpa de brume florile 
dalbe. Nu rareori le-au în
ghețat miinile învelind tul
pini sau culegind merele 
acoperite cu pojghițe de 
gheată, iar iarna, la tarabe
le din piețele din toată 
tara, păreau niște bijuterii 
ce scot la iveală metale 
rare. în anii de după 23 Au
gust s-a trecut la crearea 
unui cadru adecvat pentru 
învățarea pe baze științifice 
a acestei străvechi îndelet
niciri. A fost creată o scoa
lă horticolă, astăzi liceu a- 
groindustrial, și în 1956 a 
fost înființată Stațiunea de 
cercetare și producție pomi
colă. Dealurile au fost aco
perite de livezi intensive și 
superintensive, ținuturi în
zăpezite de flori primăva
ra. arzînd roșu toamna, la 
vremea culesului. Totoda
tă. cercetătorii stațiunii se 
preocupă de ameliorarea 
soiurilor, de crearea unora
(Continuare în pag. a Il-a) y

IMAGINI DIN^ ALBUMUL
ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

ALBA IULIA, AZI
Niciclnd in decursul 

celor doup. mii de ani 
de existență atestată 
documentar, Alba lu- 
lia n-a cunoscut o 
viață mai dinamică, 
mai prosperă. Numai 
in ultintul deceniu și 
jumătate s-a făurit 
aici o 'industrie mo
dernă, puternică. Au 
intrat,, rînd pe rînd, in 
funcțiune întreprin
derea mecanică. Între
prinderea de produse 
refractare, întreprin
derea de utilaje, Între
prinderea „Porțelanul" 
și, de curind, Între
prinderea de covoare. 
Tot in acest răstimp a 
apărut un mare car
tier, „Platoul Romani
lor", cu 11000 de apar
tamente și cu o popu

lație care o depășește 
pe cea a întregului 
municipiu din 1968.

S-au construit și se 
construiesc și la Alba 
Iulia tot mai multe și 
tot mai frumoase, mai 
confortabile locuințe: 
7 000 de apartamente 
in cincinalul trecut, 
alte 8 000 in cel actual. 
In ultimii ani s-au 
înălțat pe „Platoul 
Romanilor" numeroa
se edificii, intre care 
Casa de cultură a 
sindicatelor, cinema
tograful „Dacia", ho
telul „Cetate" și Spi
talul județean, la care 
se adaugă zeci și zeci 
de magazine și unități 
prestatoare - de servi
cii, școli, creșe și gră
dinițe. Tot in această

zonă a fost dat in fo
losință, in urmă cu 
ziteva săptămini, noul 
stadion.

Preocupările primă
riei sînt îndreptate 
acum spre construcția 
noului centru civic al 
municipiului. Se fac 
proiecte, se întocmesc 
machete, se studiază 
amplasamente. Totul 
se execută cu grijă, 
pentru a păstra speci
ficul locurilor. Si nu 
peste mult timp se va 
întregi albumul cu noi 
și revelatoare imagini 
ale împlinirilor socia
liste.

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"

Sînt toate artele 
apte să exprime, in 
egală măsură, întrea
ga gamă a ideilor și 
sentimentelor umane ? 
Există, de pildă, arte 
care exprimă mai con
vingător decît altele 
sentimentul național, 
patriotismul ?

Dacă ne referim la 
arte, genuri, specii, 
cum sint poezia, arta 
monumentală, epo
peea. oda. imnul, mar
șul, nu apare nici un 
dubiu cu privire la 
faptul că acestea pot 
exprima convingător 
sentimentele înălțătoa
re. Dar artele a căror 
funcție critică sălășlu
iește in însăși natura 
lor ? Poate fi spiritul 
critic patriotic 7 Sau 
critica este, prin defi
niție, acră, defetistă, 
negativistă ? Caricatu
ra, de pildă, poate fi 
patriotică ? Dar satira 
este patriotică ? Dar 
pamfletul ? întrebările 
acestea nu sînt deloc 
speculative, ele apar 
și reapar de multă 
vreme ; se cunoaște, 
de pildă, acuzația care 
i s-a adus, în epocă, 
lui Caragiale cum că 
n-ar fi patriot.

Pentru a încerca o 
posibilă clarificare a 
acestor întrebări, să ne 
oprim la o artă a că
rei natură oferă, cred, 
terenul cel mai pro
pice cercetării de față, 
tocmai pentru că este 
unul intermediar, la 
dramaturgie.

piu este greu de ob
servat că marea ma
joritate a artelor și 
genurilor au marginile 
lor. Probabil că doar 
romanul nu cunoaște 
li mi te^ în cuprinderea 
și exprimarea univer
sului uman. Si drama
turgia își are hotarele 
ei, in interiorul cărora 
se manifestă în mod 
specific. în principal 
și pe cea mai întinsă 
parte a suprafeței pe 
care o ocupă, drama
turgia. artă avind. 
probabil, o vîrstă de 
aproape trei milenii, 
este alcătuită din tra
gedii, drame și come
dii.

Tragedii, adică piese 
de teatru care ne vor
besc despre acele îm- 
prejurări care deter

mină, inevitabil. în-
tr-un anume timp și 
într-un anume loc. 
pieirea purtătorilor 
valorilor supreme ale 
umanității, concomi
tent cu afirmarea
idealurilor acestora
(Tudor Vianu). Drame, 
adică piese de teatru 
care ne vorbesc despre 
acele împrejurări în 
cuprinsul cărora va
loarea este amenința
tă de o gravă primej
die iminentă. Comedii, 
adică piese de teatru 
care ne vorbesc despre 
contradicția dintre a- 
parentă și esență, 
fie dintre o aparență 
superioară și o esență 
inferioară. fie dintre

Opinii de Theodor
MĂNESCU

o aparență inferioară 
și o esență superioară. 
Este de la sine înțeles 
că aceste definiri sint 
extrem de sumare, 
ceea ce nu le infirmă 
însă valabilitatea de 
esență. Nu există piesă 
de teatru, de o mini
mă valoare. în absența 
unui conflict dramatic 
care să o arhitecture- 
ze, conflictul dramatic 
însuși fiind reprezen
tarea unei lupte pe 
care valoarea este, 
obiectiv, inevitabil, 
obligată să o poarte 
spre a. ieși din dramă, 
spre a se afirma ca 
valoare.

După cum se vede 
virsta trimilenară apa
să greu asupra drama
turgiei. așa că. oricîte 
inovații s-ar mai pro
duce în domeniu, fă’-ă 
acest minimum de tră
sături ea este orice 
altceva, dar nu dra
maturgie.

După toate acestea, 
dealtfel răsștiute. se 
vede, sper, relativ lim
pede cît de deosebită 
este dramaturgia de 
alte arte, genuri, spe
cii. Cu toate acestea, 
dramaturgiei nu îi sînt 
străine nici poezia 
înălțătoare, implicită 
sau explicită, nici mo
numentalul. nici spiri
tul imnic. cu atît mai 
puțin cel epopeic.

Dacă ne gindim la 
dramele de evocare și 
de interpretare a isto
riei naționale, relația 
dintre acestea și senti
mentul înălțător al iu
birii de patrie apare 
cu puterea evidenței. 
După cum nu există 
îndoială că dramatur
gia, teatrul îndepli
nesc o măreață misiu
ne patriotică prin cul
tivarea limbii națio
nale.

Dar, fie că se referă 
la trecut, fie la pre
zent. dramaturgia nu 
poate, prin insăși na
tura ei, să nu fie și 
critică. Am mai scris, 
altundeva, că drama
turgia nu ne povesteș
te decît în aparentă 
drame care s-au pe
trecut, ci ne implică, 
global, ca și cum dra
mele acelea sînt (și 
chiar sint!) actuale.

Nu vom spune nici
odată : „ubi bene ibi 
patria". De fapt, fără 
metafore, patria este 
pămintul pe care 
ne-am născut, poporul 
căruia ii aparținem, 
lupta noastră, a tutu
ror, pentru mai bine. 
O patrie fără fiii și 
fiicele ei e un pămint 
gol, sterp, ca o „țară 
a nimănui". Nu vom 
zimbi zeflemitor la 
adresa propriilor noas
tre erori și insuccese. 
Dar avem dreptul și 
datoria de a fi mereu 
nemulțumiți, dramatic 
nemulțumiți, in fata 
distantei care încă ne 
separă de propriile 
noastre aspirații comu
ne, distantei dintre 
circumstanțial și ne
cesar. dintre real și 
ideal. Este un act pa
triotic să lupți pen
tru perfectionarea și 
optima funcționare a 
sistemului nostru so
cial-politic. cu care, pe 
drept cuvînt. ne mîn- 
drim. pentru optimiza
rea economiei, pentru 
asanarea moravurilor, 
pentru formarea unui 
om cu adevărat uman ? 
Acestea sînt îndemnu
rile partidului. Desi
gur. această luptă nu 
poate fi identificată cu
(Continuare
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Herăstrăul — un parc îndrăgit de bucureștem 
Foto : E. Dichiseanu

Temperaturi scăzute**

DIVERS
Vitrina

de ge-

procuror S. Paras 
Constanța relatează

mașina a derapat, 
și șoferul șl-

FAPTUL

la o... vecină.

cu

„Nu mor eu 
de-o găină..."

Cititorul nostru loan 
zac din Agrij-Sălaj ne 
„De cind sint pe

unei pasiuni
Una din vitrinele librăriei 

I „Mihai Eminescu" din centrul 
municipiului Oradea se transfor
mă, periodic, intr-o mică expo
ziție care reunește cărți, 
documente de referință și ima
gini ce evocă oameni de seamă 
djn trecutul istoric și cultural- 
artistic al poporului nostru. 
Alături de exponate, inscripția : 
„Cărțile și fotografiile 
colaboratorului nostru 
Chișiu". Sint cărți și 
selectate tematic din 
bibliotecă (insumind 
volume) și din propria 
unde se află imagini de monu
mente, muzee și așezăminte 
istorice și de cultură surprinse 
pe peliculă de același Valeriu 
Chișiu. In aceste zile, vitrina a 
fost dedicată centenarului 
Enescu.

Cine este acest pasionat bi
bliofil și drumeț-fotograf la fei 
de pasionat? Este economist la 
întreprinderea de transporturi 
auto — Bihor.

aparțin
Valeriu 
imagini 
propria 

mii de 
fototecă,

Soarele la... piață
Dacă pe meleagurile harghi- 

tene se află așa-zisul „pol al fri
gului" dip. țara noastră, cel al 
soarelui se află pe cuprinsul 
Tulcei. Nu intimplător aici 
există și preocupări stăruitoare 
pentru amenajarea de instalații 
solare. Una dintre acestea va fi 
montată pe acoperișul noii piețe 
agroalimentare din municipiul 
Tulcea. Ea va încălzi 8 000 litri 
apă pe zi la o temperatură de 
80—100 grade Celsius. Apă atit 
de necesară pentru piață și pen
tru hotelul acesteia.

Sintem informați că tulcenii 
pregătesc și alte noutăți pentru 
a pune soarele — atit 
neros cu ei — la muncă.

„Vecinul nostru 
tăticu"

Florian și Ciprian sint 
copii frumoși ca toți copiii, 
trebui să fie și veseli ca 
copiii. Și ar mai trebui să
mindri de tăticul lor, cum sint 
toți copiii, dar Florian și Ci
prian nu mai au cui zice tată, 
pentru că tatăl lor, Vasile Dujcă 
din Cimpulung, i-a părăsit. Ba, 
mai mult, refuză, pur și sim
plu, să le plătească pensia de în
treținere, schimbindu-și locul de 
muncă de trei ori in numai 
patru luni.

N-am fi stăruit asupra aces
tui caz — din păcate, nu sin
gurul — dacă n-am fi aflat de 
la .procurorul Vas.» 

| tatăl lui Flortan și

I
I

I fosta sa familie, pe aceeași 
scară și chiar intr-un aparta
ment vecin, la o... vecină.

I Falsul procuror
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Neajunsurile n-au fost lăsate

să persiste

La întreprinderea de protecții 
anticorozive și utilaje speciale 
Bucureșt(. se relata într-o scrisoare 
adresată ’secretarului general al 
partidului nostru. în urma contro
lului efectuat în cursul ultimilor 
ani. pe baza sesizărilor unor oa
meni ai muncii, s-au constatat nea
junsuri în producție. în aplicarea 
rezultatelor unor cercetări științifi
ce și în gospodărirea avutului ob
ștesc. După efectuarea controlului 
nu s-au luat însă măsuri corespun
zătoare. neajunsurile continuind să 
persiste.

Scrisoarea, care conținea o sea
mă de date concrete, a fost încre
dințată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru analiză și mă
suri secretarului de resort al C.C. 
al P.C.R. și prim viceprim-minis- 
trului guvernului în atribuțiile 
rora intră activitatea din acest 
meniu.

Cu prilejul cercetării la fata 
cului a situației sesizate a rezultat 
că o bună parte din afirmații sînt 
întemeiate, 
urmă, a fost 
dus destinat

Că- 
do-
lo

Bunăoară, cu ani în 
brevetat un nou pro- 
ca material de hidro-

izolatie. care avea la bază cauciuc 
de tip CAROM, fabricat în tară. 
Deși analizele efectuate în labora
toare de specialitate au arătat că 
acest- produs poate înlocui sorti
mentele care utilizează cauciuc din 
import, nici pînă la data verifică
rii sesizării din scrisoare nu au 
fost luate măsuri de folosire a pro
dusului pe scară industrială. De 
asemenea, cilindrii pentru mașinile 
de filat vîscoză nu sînt în totalitate 
de calitate corespunzătoare, deoa
rece nu se respectă procesul teh
nologic. iar pentru utilaje nu se 
asigură piesele de schimb. în re
ferat se precizează că s-a definiti
vat o tehnologie pentru reconditio- 
narea cilindrilor cu defecțiuni, iar 

. cantitățile rebutate vor fi testate îh 
laboratoare de specialitate, urmînd 
să se stabilească domeniile de uti
lizare a acestor folii și să se treacă 
la producția de serie ; de asemenea, 
s-a stabilit să se execute lucrări de 
perfecționare a tehnologiei și să fie 
completate utilajele necesare asi
gurării creșterii producției și cali
tății cilindrilor pentru mașinile de 
filat.

semestru al acestui an combinatul 
a realizat și chiar depășit principa
lii indicatori fizici și valorici pla
nificați. fiind create condiții ca pe 
întregul an să se obțină rezultate 
corespunzătoare. Se confirmă, de 
asemenea, că după înlocuirea din 
funcție a șefului atelierului pentru 
reparat utilaje tehnologice. Pavel 
Huzmezan. acesta nu a justificat 
consumul unor piese și materiale. 
Problema respectivă constituie 
biectul unui dosar de cercetare. în 
curs de definitivare. Totodată, se 
precizează că directorul tehnic al 
combinatului. Stefan Borza, a fo
losit în interes personal autoturis
me din dotarea combinatului, fapt 
pentru care a fost sancționat disci
plinar și i s-a imputat contrava
loarea prejudiciului adus. Conclu
ziile prilejuite de verificarea scri
sorii au fost discutate într-o ședin
ță comună a biroului comitetului

O-

de partid si consiliului oamenilor 
muncii din combinat ; s-a hotărît 
să se extindă acțiunea de verificare 
a gestiunii din combinat și să se 
asigure o disciplină fermă privind 
respectarea circuitului documente
lor. gospodărirea materiilor prime, 
a materialelor si carburanților. Tot
odată. vor fi repartizate, conform 
prevederilor legale, atribuții si sar
cini concrete fiecărui membru al 
biroului executiv al consiliului oa
menilor muncii din combinat, se va 
analiza periodic modul in care își 
îndeplinesc sarcinile ce le revin in 
această calitate. Comitetul munici
pal de partid Turda va acorda un 
sprijin mai susținut organizației de 
partid și conducerii combinatului in 
vederea îmbunătățirii planificării 
și organizării activității, analizării 
și soluționării sesizărilor și propu
nerilor oamenilor muncii, asigură
rii condițiilor de realizare a indi
catorilor de pian.

IS

pe un șantier de termoficare

Disciplina fermă

in gospodărirea materialelor

La indicația secretarului general 
al partidului nostru. Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale a ve
rificat, împreună cu Comitetul ju
dețean Cluj al P.C.R. și Ministe
rul Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, o scrisoare 
referitoare la unele neajunsuri în 
activitatea Combinatului de lianți 
și materiale refractare din Turda, 
în raportul de cercetare al secre
tarului de resort al C.C. al P.C.R.

se menționează că. într-adevăr. în 
anul 1980. combinatul nu și-a reali
zat sarcinile de plan la toti indica
torii. datorită atît unor deficiente 
în aprovizionarea cu calcar și blo
cării cu ciment a spatiilor de de
pozitare. cît si unor neajunsuri în 
exploatarea, întreținerea și repara
rea utilajelor. în organizarea pro
ducției si a muncii.

Pentru neîndeplinirea planului, 
un număr de persoane din combi
nat au fost sancționate. în primul

COLOCATARII FATĂ ÎN FAȚĂ

CU NORMELE CONVIEȚUIRII
— -------------- ------ —— ’ : ..ha‘“,var.!i,'.-------------------- --------- :—

Lungul drum de la un

Apele s-au limpezit, barajul se înalță

Maistrul Nicolae Cliotea. de la 
șantierul Pecineagu al Trustului 
de construcții hidrotehnice Argeș, a 
trimis secretarului general al parti
dului nostru o scrisoare în care 

’ arăta că Mercan Corneliu. inginer- 
șef miner și secretar al biroului 
organizației de bază, nu se preocu
pă de funcționarea utilajelor, că a 
raportat executarea fictivă a unor 
lucrări, stabilește măsuri care de
termină irosirea forței de muncă 
și a unor materiale. Din această 
cauză afirma autorul scrisorii, 
lucrările de excavare, betonare și 
injectare au rămas în urmă față 
de plan. Se mai menționa că de 
circa patru ani. de cînd este înca
drat în această funcție, inginerul- 
șef nu a intrat nici de zece ori în 
subteran, menține în posturi admi
nistrative persoane retribuite din 
sumele cuvenite muncitorilor. Con
ducerea întreprinderii încearcă să-l 
absolve de o pagubă produsă uni
tății prin folosirea ilegală a autotu
rismului unității.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. scrisoarea a fost 
spre soluționare secretarului 
resort al C.C. al P.C.R.

ședințele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale. Din verifi
care a rezultat că lucrările de 
construcție a barajului lacului de 
acumulare respectiv sînt întîrziate 
cu doi ani fată de termenele sta
bilite inițial. S-a confirmat faptul 
că C. Mercan. care se ocupă cu 
probleme de mecanizare, nu a do
vedit preocupare pentru buna folo
sire a utilajelor miniere, iar în 
anul 1980 nu a intrat in subteran 
pentru a organiza și controla modul 
de exoloatare si întreținere a aces
tora. în ce privește dosarul de an
chetă privind utilizarea nelegală a 
autoturismului întreprinderii, aces
ta își va urma, calea legală.

Pentru neregulile constatate. Co
mitetul județean Argeș al P.C.R. a 
hotărît înlocuirea l_.
Mercan din funcția de secretar al 
organizației de bază
din rindul membrilor __ ____
de partid de la grupul de șantiere 
Argeș-Olt. iar Ministerul Energiei 
Electrice l-a eliberat din funcția de 
inginer-șef miner și l-a Încadrat 
într-o funcție de execuție.

lui Corneliu
și excluderea 

comitetului

Tovarășul 
chivescu din-----
cazul unui fals procuror. Culmea 
e că cel care își atribuise singur 
această calitate — după ce 
confecționase o legitimație 
un nume de împrumut, 
care-și lipise poza — mai avea 
și tupeul să pretindă că nu e 
un procuror oarecare, ci unul 
de la... Procuratura Generală, 
între noi fie vorba, la cei 30 de 
ani pe care-i are escrocul 
Aurică Bituleanu, și cu . mulți 
ani petrecuți in detenție,. nici 
n-avea cînd să învețe, răminind 
la opt clase elementare. Profi- 
tind de naivitatea a două fa
milii, escrocul le-a „ușurat" de 
cîteva mii de lei, dar, mai re
pede decît și-ar fi putut închi
pui în bănuielile lui cele -r~ 
sumbre, a fost reținut de 
procuror adevărat.

Pericolul curbelor
...Secția Ploiești a Direcției de 

drumuri și poduri București. 
Șoferul Nicolae Enache se 
afla în cursă cu o autocisterna. 
La o curbă, -----------—nt
s-a răsturnat 
pierdut viața.

...Balastiera„ Vladimirescu 
Direcției județene de drumuri 
și poduri Arad. Mecanicul lom 
Adrian se deplasa de la un 
punct de lucru la altul cu un 
autoincărcător. La o curba, 
autoincărcătorul s-a răsturnat Și 
mecanicul n-a mai putut fi sal-

Două cazuri din multe altele, 
care se constituie intr-un nou 
claxon pe adresa tuturor celor 
care mai „taie" sau se aventu
rează cu viteză nepermisă 
curbele care nu iartă.

Golun- 
scrie s 

B pămînt
n-am luat un fir de pai de la 
nimeni și nici n-am 
Tocmai de-aia, mintea 
nu poate pricepe de 
rivneșc la bunul altuia 

Bunăoară, așa 
mie cu 
dar

cu mașina 
lovit o găină mo-

nevoie, 
mea 

ce unii 
sau al 

cum mi 
un ter- 
mașină 

pe

obștii.
s-a intimplat 
chea-berchea, 
mică. Trecînd 
șosea, mi-a ----- - „
țață, găină faină, care îmi 
făcea ouă cit pumnul. A lovit-o, 
dar n-a omorit-o, mai mult a 
amețit-o. S-a dat jos de la vo
lan, i-a tăiat gitul, a luat-o 
și a plecat mai departe. N-am 
putut să-i iau numărul, dar 
am văzut că era o mașină 
albastră. Despre mine, nu-i bai, 
nu mor eu de-o găină, dar fap
tul ăsta urit tare m-a amărit. 
Să-i rămînă un os în git !“.

Nu știm dacă i-o fi rămas sau 
nu vreun os în Oit, dar, citind 
aici oful gospodarului, ar putea 
înghiți in sec.

Rubrică realizată de -
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

apartament la altul
...Despre blocuri se poate vorbi in fel și chip. Mai rar se amintește 

valoarea lor de micro-colectivitate umană. Și totuși, locatarii unui bloc 
nu sint, nu trebuie să fie, simpli vecini, buni sau răi, politicoși sau ne..., 
săritori sau egoiști. Ei alcătuiesc o obște cu răspunderi și o viață aparte, 
lncepind cu întreținerea fondului locativ și terminind cu respectarea 
regulilor de conviețuire, de la influența educativă la aplicarea normelor 
democratice in viața lor obștească, o multitudine de repere ale exigenței 
ar trebui avute in vedere in viața colocatarilor. Ele se și infiripă, fie de 
la sine, fie prin acțiunea factorilor democratici, organizațiilor de partid 
și obștești din cartiere. Prin apariții periodice, rubrica de față încearcă 
să aducă o contribuție la cristalizarea conștiinței obștești, la promovarea 
regulilor de bună conviețuire, a spiritului gospodăresc, la încurajarea 
opiniei publice sănătoase, in VIAȚA "

O inaugurăm cu o însemnare 
Simplu, ca viața de zi cu zi.

BLOCURILOR. 
simplă despre întîmplări oarecare.

La prima lectură, scrisoarea ne-a 
părut o glumă : „Am achitat cheltu
ielile lunare de întreținere prin cont 
curent personal, la CEC. Asociația 
de locatari nu a luat în considerare 
operațiile și nici nu le ia. Mă trece 
la rubrica restanțieri și mă amenință 
prin somație că îmi va fape poprire 
prin notariat". „Ce e de făcut?". în
treabă mai departe cititorul, locatar 
al blocului M 14 din bulevardul Păcii 
nr. 9, sector 6.

încercind să dezlegăm „enigma" 
acestei neînțelegeri, am considerat 
necesară' o deplasare la fata locului. 
Omul cu cont curent personal locu
iește la etajul I, scara II. Casieria 
asociației se află la subsolul aceleiași 
intrări. Distanța obiectivă — doar 
cîteva trepte. Distanța subiectivă — 
mai lungă decît drumul pînă Ia CEC. 
Repetatele insistențe ale autorului 
scrisorii ar trăda un pătimaș al de
peșelor trimise pe cît mai multe 
adrese. Dar nu e deloc așa. Locatarul 
nu e un împătimit al formelor. Dim
potrivă, e un om obișnuit, cu o me
serie de robustețe — lăcătuș-mecanic 
la I.T.B. — singurul lucru care-1 
„separă" de vecinii săi e modul di
ferit în care-și achită banii pentru 
cheltuielile de întreținere.

încercăm să aflăm motivul „abate
rii" sale de la regula blocului. Cel 
în cauză ni se plînge de un tratament 
abuziv din partea comitetului asocia
ției. încercăm să aflăm și părerea 
comitetului de bloc : „E singurul care 
folosește această formulă. Ne prici- 
nuiește numai greutăți. Administra
torul in fiecare lună merge la CEC 
pentru a transfera banii în contul 
asociației noastre de locatari. Și-n 
afară de asta, există o neconcordantă 
între data cînd CEC-ul operează 
achitarea banilor și data cînd se în
casează cheltuielile la casieria npas- 
tră. Așa se face că la noi figurează 
ca restanțier".

Vecini de aceeași scară, unul mem
bru in comitetul de bloc, celălalt 
simplu locatar, au ajuns să „comuni
ce" trimitindu-și scrisori prin poștă. 
Recomandate, cu aviz de primire. 
„Demnitatea" nu se oprește aici. 
Destinatarul — uneori președintele, 
alteori vicepreședintele asociației — 
are grijă să nu desfacă scrisorile, să 
nu le citească, să... returneze. Răz
boiul timbrelor, și mai mult nimic.

întrebarea e : cum se desfășoară 
viața obișnuită a obștii blocului (lo
catarii unui imobil alcătuiesc o obște, 
nu-i așa?), dacă simpla comunicare 
dintre ei decurge cu atita ștaif?

Intră, bunăoară. în obligațiile co
mitetului de bloc ca, dip cînd în cînd. 
să viziteze apartamentele vecinilor. 
Ne-au invitat și pe noi la o astfel 
de acțiune. Nu în toate apartamen
tele. însă, se poate intra. Sint oa
meni care nu vor să deschidă ușa. 
„De ce?“. Aflăm că-i vorba de neîn
țelegeri mai vechi dintre unii locatari 
și unii membri ai comitetului lor. în 
cîteva din locuințele vizitate e mare 
dezordine. Apartamente nevăruite, 
cine știe de cînd. instalații sanitare 
defecte. Ușile blocului sînt fără 
geamuri și, chiar dacă le au, sînt 
sparte ; pereții de la intrare sau din 
casa scărilor sînt jupuiți. mîzgăliți 
(zugrăvitul și vopsitul lor. de acum 
un an, au costat nici mai mult, nici 
mai puțin de 18 000 de lei). „Avem 
aici copii-problemă! Nu respectă 
orele de liniște. Alti vecini fac 
chefuri neîntrerupte. Unii locatari 
sînt restanțieri la plata chiriilor pe 
mai multe luni. Nu toți cei ce stau 
aici sînt trecuti în cartea de imobil".

Imaginea blocului M 14 dă Ia iveală 
nu numai gîlceava dintre un locatar 
ori altul și comitetul de bloc. Ci o 
altă stare. De indiferentă colectivă, 
de nepăsare fată de ceea ce aparține 
tuturor și fiecăruia deopotrivă : 
marea lor casă. Pare că se poartă 
aici „moda" ușa mea. apartamentul 
meu. Nu se poate spune „blocul 
nostru".

Nu e de mirare. Dacă prestigiul și 
al membrilor comitetului, dar și al 
locatarilor, se Încearcă a fi impus 
prin misive ritoase, prin chichițe de 
comunicare, prin mîndria de... a în
toarce spatele, despre ce fel de conlu
crare mai poate fi vorba ? Dacă am
biția se manifestă nu prin a săpa o 
brazdă la peluza din fața blocului, ci 
prin a nu deschide un plic, despre ce 
fel de comunicare de la om la om mai 
poate fi vorba?! Pornind de la faptul 
că la ședințele asociației de bloc par
ticipă... cam a zecea parte din cei 
ce locuiesc în 
atit mai mult 
mic despre o 
500 de oameni,
blocului. Doar pensionarul de 
apartamentul 88 a devenit — fără ca 
cineva să-i ceară — grădinarul spa
țiilor verzi. A făcut-o așa... firesc, 
omenește. Cum de fapt stă-n puterea 
tuturor să trăiască în casa lor. pen
tru un timp sau pentru o viată.

imobilul cu pricina, cu 
nu se poate vorbi ni- 
actiune, a celor peste 
pentru înfrumusețarea 

la

Constanța POPESCU

Neculai ROSCA

DE LA ADAS
Informăm persoanele care și-au 

cumpărat autoturisme cu plata in
tegrală și in al căror preț de li
vrare este inclus și costul asigu
rării pentru avarii-casco pe o pe
rioadă de 6 luni, că este util să 
prelungească asigurarea, pe o du
rată de încă 6 luni.

Asigurarea se poate încheia la 
responsabilii cu asigurările din or
ganizațiile socialiste, agenții si in-

spectorli de asigurare sau, direct, 
la orice unitate ADAS.

Pentru a nu se întrerupe con
tinuitatea raporturilor contractuale, 
operațiunea de prelungire a asigu
rării auto pentru avarii-casco ur
mează să fie efectuată cel mai tir- 
ziu în ultima zi a perioadei de 6 
luni, socotită de la data livrării au
toturismelor de către I.D.M.S.

în fiecare an, odată cu 
măverii, în majoritatea 
începe pregătirea pentru 
stalațiilor de încălzire, 
precauți folosesc din 
luni călduroase pentru 
fecțiunile apărute în 
pentru a aduce unele 
instalațiilor, pentru extinderea rețe
lei de termoficare. Au mai fost sem
nalate și anul trecut unele deficiente 
privind a; igurarea temperaturii le
gale în apartamentele din orașul 
Tulcea, deficiente apărute datorită 
nepregătirii din vreme a instalațiilor 
de încălzire. Acum, cind au mai 
rămas destule zile pînă la venirea 
anotimpului rece, ne-am propus să 
urmărim stadiul lucrărilor de pregă
tire a rețelelor de încălzire din 
acest oraș.

De la început se cuvine menționat 
un fapt pozitiv. In toamna trecută, 
în Tulcea s-a făcut primul pas spre 
introducerea termoficării centralizate. 
Cinci centrale termice dispersate, 
care funcționau cu combustibil lichid, 
au fost transformate în puncte ter
mice, folosindu-se drept sursă de în
călzire aburul de la centrala electrică 
și termică de pe platforma combina
tului metalurgic. Pe această cale, 
crește puritatea atmosferică a orașu
lui, se dă o utilitate aburului, recu
perat din instala
țiile uzinei de 
alumină, se eco
nomisește echiva
lentul respectiv 
de derivate 
țiței.

Așadar, 
prim pas a 
făcut „cu drep
tul". Dar ceilalți 
pași ?

Anul acesta, 
mai exact din pri
măvară și pină la sosirea iernii, sînt 
planificate să fie transformate îh 
puncte termice încă 13 centrale con
sumatoare de păcură. Astfel, aproape 
jumătate din apartamentele tulceni
lor urmează să fie termoficate. Prin 
conectarea la rețeaua de termoficare 
a celor 13 puncte termice se vor 
cruța 8 790 tone combustibil conven
țional în fiecare an. adică se vor ob
ține. fără diminuarea căldurii, peste 
13 milioane lei economii. In 1983, 
conform planului întocmit de între
prinderea județeană pentru gospodă
rire comunală și locativă și de Con
siliul popular al municipiului Tulcea. 
toate apartamentele din fondul lo
cativ al orașului urmează a fi termo
ficate.

Acestea fiind planurile, ne-am pro
pus să vedem și pe teren materiali
zarea lor. O primă constatare : lucră
rile pentru extinderea termoficării. 
planificate pentru acest an. au 
început abia în luna iulie. Deci s-au 
pierdut, dacă luăm in calcul numai 
lunile călduroase, aproape trei luni.

— De ce această întîrziere ? —
l-am întrebat pe tovarășul inginer 
Nicolae Basarab, directorul Grupului 
de șantiere Tulcea al Trustului de 
construcții industriale Brăila, execu
tantul rețelei de termoficare.

— Din punctul nostru de vedere, 
nu am întîrziat. Prima parte a docu
mentației de execuție am primit-o 
abia in ziua de 19 iunie 1981. în 
numai două săptămîni am organizat 
șantierul și ne-am apucat de lucru, 
iar la sfîrșitul lunii august lucrările 
de construcție prevăzute în pro:ectul 
de care dispunem erau terminate. 
Destul de operativ, șantierul instala
ții din cadrul grupului nostru a 
început și montarea conductei.

— A cita parte din lucrare e asigu
rată de această documentație ?

— Documentația sosită în luna 
iunie este doar pentru aproximativ 
20 la sută din planul pe acest an.

— Iar pentru restul lucrărilor ?
— In prima decadă a lunii august 

a mai sosit pe adresa Grupului de 
șantiere un colet de la I.J.G.C.L. cu 
documentația de execuție pentru alte 
lucrări, în valoare de aproximativ 3 
milioane lei planificate pentru anul 
în curs. Cu ceea ce ne-a sosit în luna 
iulie a continuat, mai mult pentru 
sine, inginerul Basarab — avem do
cumentația de execuție pentru aproa
pe o jumătate din lucrările planifi
cate in acest an. Oricit ne-am strădui, 
cu forțele pe care le avem, nu vom 
reuși în timpul care ne-a rămas pînă 
la sosirea.iernii să executăm lucră
rile prevăzute în documentația pri
mită pînă acum. în trimestrul doi am

sosirea pri- 
localităților 
iarnă a in- 
Gospodarii 

plin cele 5—6 
a remedia de- 
timpul iernii, 

îmbunătățiri

avut în plan executarea a 1.9 km 
rețea de termoficare. Nu am făcut 
nimic. A lipsit proiectul. Această 
porțiune o vom executa pînă la sfir- 
șitul acestui trimestru.

După modul cum se lucrează in 
aceste zile pe șantierul termoficării 
se poate spune că angajamentul di
rectorului Basarab va fi respectat. în 
aceste 
cîteva 
strada Podgoriilor 
„Pelican", 
proiectele ?

La întreprinderea jude 
gospodărie comunală și loca 
ni s-au oferit explicații, 
date. Directorul unității, 
Ionel Vilcu. și șeful biroului investi
ții, tovarășa Anica Nistor, au încer
cat să ne convingă că documentația 
de execuție pentru etapa a Il-a de 
termoficare a orașului Tulcea a fost 
predată Grupului de șantiere în ziua 
de... 12 martie 1981. Intrigați de o 
asemenea nepotrivire de date, am 
revenit la Grupul de șantiere Tulcea. 
Am identificat adresele, cu dată 
certă, cu care au fost înaintate cele 
două documentații. Una poartă data 
de 19 iunie 198L a doua data de 4 
august 1931. Ambele sînt semnate de 
directorul I.J.G.C.L. și șeful biroului 
investiții. Exact

condiții vor fi țe
sute de apartan ' -

. ■" și
Dar de ce

1oficate 
de pe

I turn 
ntîrziat
mă de 
ivă nu 

ci... alte 
tovarășul

din
un 

fost

întîrzierile în efectuarea 
unor lucrări de gospodărie 

comunală din Tulcea 
se cer recuperate 

prin efortul exemplar 
al tuturor celor implicați

interlocutorii care 
dădeau vina pe 
șantier. Deci 
firmațiile celor 
de la întreprinde
rea de gospodărie 
comunală și loca- 
tivă nu sînt alt
ceva decît o for
mă de a scăpa 
răspundere.

Este posibil 
proiectantii să 
avut anumite mo
tive care, dacă nu 

cel puțin o explică.

a-

de

ca
fl

scuză întîrzierea, 
„Nu au existat — ne spunea tovară
șul Aurel Dămăroiu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al consiliu
lui popular județean — toate condi
țiile prevăzute de Legea investițiilor 
pentru a începe lucrările. Trebuind 
să fie recalculată documentația, 
I.J.G1C.L. a pierdut și cu această ac
tivitate mai bine de o jumătate de 
an. Astfel, au trecut luni prețioase 
din sezonul cald cu întocmirea hîrti- 
ilor.. Acum lucrările au început și 
vom cgftcentra și alte forțe’-pentru a 
executa o parte din manoperă.

Dar explicațiile nu motivJ vță ne- 
sinceritatea și nici ritmul 11 ^J-elc in 
care acționează I.J.G.C.L.-<iv Hr mo
dul de expediere a documentației, 
prin colet poștal, la o unitate situată 
in același oraș, pe aceeași stradă ( !). 
unitate despre care se știe că „luptă" 
să recupereze orice zi, orice oră. din 
intirzierea produsă, chiar acest mod 
denotă lipsa de convingere, de 
energie, de voință de a face, pe care 
o manifestă reprezentanții amintitei 
întreprinderi. în plus, este de reținut, 
că nevinovatele hîrtii trebuiau întoc
mite incă de anul trecut, că întîrzie
rea este datorată nu forurilor de 
avizare, ci proiectanților înșiși, care 
nu s-au încadrat de la început 
în prevederile legii. Din cauza lipsei 
documentației, odată cu predarea 
primului tronson de rețea, in octom
brie 1980, constructorii și montorii, 
în loc să continue lucrarea, cum era 
firesc, s-au retras de pe șantier. Ca 
să revină, cum arătam, abia in luna 
iulie.

Subliniem aceste aspecte, sperind 
să contribuim la mobilizarea, cel 
puțin acum, a tuturor forțelor și 
mijloacelor, pentru a se recupera cit 
se poate de mult din întîrziere. Opor
tunitatea introducerii termoficării 
este demonstrată. Ar mai fi de 
adăugat că, în timp ce lucrările de 
extindere înaintează în pas de melc, 
pe platforma Combinatului metalur
gic se pierd zeci și sute de mii giga- 
calorii de abur recuperabil, suficient 
pentru a încălzi toate apartamentele 
din Tulcea. Iată un motiv în plus ca. 
în mod energic, consiliul popular 
municipal să intervină pentru a mo
biliza și alte forțe ale constructorilor 
și instalatorilor din zonă, pentru a 
executa măcar instalațiile care sînt 
proiectate, adică jumătate din re
țeaua planificată pentru acest *n, 
urgentindu-se. de asemenea, întocmi
rea întregii documentații de execuție.

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

Fructele
(Urmare din pag. I)
noi, mai productive și mai 
rezistente. Astfel, această 
îndeletnicire tradițională a 
căpătat o nouă strălucire 
transformînd acest vestit 
bazin pomicol intr-un cen
tru de iradiație pentru po
micultura Moldovei de 
nord. Vorbesc despre a- 
ceasta producțiile record, 
între care una de 22 700 ki
lograme la hectar obținută 
de pe o suprafață de 
hectare de Stațiunea 
cercetare și producție 
micolă Fălticeni, care 
adus dealtfel și titlul 
Erou al Muncii Socialiste, 
ca o laudă binemeritată a

345 
de 

po- 
i-a 
de

acestui timp din livezile Fălticenilor
muncii unui șir de genera
ții. al căror destin s-a con
topit eu pomicultura.

...Ascensiunile spectacu
loase din industrie și agri
cultură au răsfringeri în 
înfățișarea orașului. Tîrgul 
.cu existentă de peste 200 
de ani iși caută o nouă 
identitate. Se construiește 
mult, febril, pentru a recu
pera timpul care parcă în
cetase să se mai miște pen
tru acest oraș. E o lucrare 
de amploare care schimbă 
complet înfățișarea pârtii 
de jos a orașului, care mută 
traiecte de străzi. Dar mi
siunea edililor și arhitecti- 
lor e mult mai complicată. 
Ei trebuie să găsească o

legătură între ar- 
nouă a părții de

punte de 
hitectura 
jos, care acum se alcătuieș
te, și partea de sus a ora
șului. cu grădini în care 
impărățesc case bătrînești 
smălțuite cu alburi de lună. 
E ceva nu ușor, dar cei 
chemați să găsească solu
ții viabile au dovedit că le 
au la indemină. Piața A- 
dormirii e un asemenea 
spațiu ce a căpătat dintr-o 
dată măreția 
care sculptorul 
cu a așezat-o 
a-1 omagia pe
doveanu. Se întîlneau în a- 
cest loc case bătrînești de 
o frumusețe simplă, clădiri 
de veche administrație, cu

statuii pe 
Ion Irimes- 
aici pentru 
Mihail Sa-

•-siluetele noi ale unor con
strucții de destinație publi
că, dar fără a se stingheri, 
haloul pe care lumea vege
tală a florilor și pomilor îl 
creează, le învăluie pe toa
te. unindu-le. E drumul pe 
care trebuie mers mai de
parte pentru a da unitate 
și originalitate imaginii de 
ansamblu a Fălticenilor.

La Fălticeni multe sînt 
casele și străzile ce au a- 
tingere cu momente de 
seamă ale culturii noastre. 
Creangă, Sadoveanu. Lovi- 
nescu. Holban. ca să dăm 
doar cîteva nume. Contri
buția acestui oraș la tezau
rul de simțire al neamului 
e sintetizat și evocat în

Galeria oamenilor de sea
mă ai Fălticenilor. Orașul 
mai are un muzeu a cărui 
tinută e, fără exagerare, de 
nivel european. E vorba de 
colecția de .sculptură Ion 
Irimescu. De cîteva ori pe 
an artistul vine la Fălti
ceni pentru a mai aduce 
din, lucrările mai vechi sau 
mai noi și zile-n șir se ocu
pă de așezarea lor in mu
zeu, căutînd, așa cum cau
tă un miner filonul, lumina, 
contextul care să 
valoare munca sa 
ditor al veșniciei.

...Fălticeni — o
aflată în plin și rodnic ano
timp al înnoirilor socialiste.

pună în 
de tru-

așezare
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Cerințe ale apropiatei campanii de insămințare a cerealelor de toamnă
încadrarea semănatului in perioadele optime 

de timp, determinate pentru fiecare zonă

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ• » . • ■ ■ ■
la tribuna „Scinteii"

Productivitate ridicată și costuri mai reduse prin

TIPIZAREA PRODUSELOR
La recenta consfătuire de lu

cru pe problemele agriculturii de 
la C.C. al P.C.R., referindu-se la 
sarcinile ce revin oamenilor 
muncii din agricultură pentru 
realizarea producțiilor planifica
te de cereale păioase, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a insistat 
în mod deosebit asupra respec
tării cu strictețe a perioadelor 
optime de semănat, care nu 
trebuie să depășească datele de 
1 octombrie pentru zonele de 
deal și de 15 octombrie pentru 
cele de cimpie. Sint cunoscute 
neajunsurile din toamna anului 
tiecut, cind întinse suprafețe cu 
gnu au fost însămînțate cu >n- 
tîrziere, chiar și la începutul 
lunii noiembrie, ceea ce s-a re
percutat negativ asupra produc
ției. Cum trebuie determinată 
perioada optimă de semănat, ce 
criterii trebuie luate în conside
rație pentru a nu se mai repeta 
greșelile din anul trecut ? Am 
solicitat în acest sens cîteva pre
cizări tovarășului Octavian Ber- 
becel, șeful laboratorului de 
agrometeorologie din cadrul in
stitutului de specialitate.

— Indiscutabil, in stabilirea epo
cii optime de semănat — ca factor 
esențial pentru obținerea unor pro
ducții maxime — trebuie avute în 
vederi* 1 anumite criterii determina- 
te HI tific. Anume, pentru desă- 
v1'-4-’ i ’tecărui stadiu de dezvol- 
tj'Oat (ele de griu. orz si secară 
a®® de o anumită cantitate

vine un serios obstacol in activitatea 
de pe numeroase șantiere. De ce? 
Pentru a răspunde cit mai exact la 
această întrebare mai este necesară 
o precizare : dereglările in aprovizio
narea șantierelor nu au apărut peste 
noapte, ci, dimpotrivă, sînt de durată 
și, în același timp, vizează efectiv 
toate etapele desfășurării acestei ac
tivități : cote, repartiții și livrări.

1. COTELE alocate pentru diferite 
materiale de construcții nu acoperă, 
in proporții cuprinse intre 20 și 60 
la sută, necesarul stabilit prin prelu
crarea documentațiilor de execuție. 
Pentru acest trimestru, de pildă. 
Trustul de izolații pentru lucrări in
dustriale din București nu dispune 
decît de un sfert din cantitatea de 
bitum de care are nevoie. Dar și 
acest „sfert" este cu... cintec. Pentru 
că s-a oferit constructorilor. într-o 
măsură apreciabilă, bitum pentru 
drumuri, impropriu pentru lucrările 
de hidroizolații. Avînd un punct de 
înmuiere scăzut, la temperaturi mai 
ridicate, hidroizolația de pe supra
fețele în pantă riscă pur și simplu să 
curgă. Ca să evite o asemenea situa-

dt*n ,ie termică. Prima fază — 
at>țal .a apei de către boabe — 
nedȘi <<tă 50° Celsius, rezultate din 
însumarea temperaturilor medii 
diurne, ce trebuie să fie cuprinse 
între 10 și 20°. Procesul acesta tre
buie să se realizeze in 3—5 zile, 
durata în timp a însumării ener
giei termice necesare fiind un alt 
factor important în stabilirea mo
mentului optim de începere a se
mănatului. Procesul de germinare 
și răsărire, pină ce planta ajunge 
la suprafață, necesită 70° Celsius, 
cite 10—12° pentru fiecare centi
metru de sol ce trebuie străbătut de 
plante. De la răsărit pînă la dife
rențierea primului rod la plantele 
de grîu mai este nevoie de 120° 
Celsius, iar de aici pînă la înfră
țirea completă, specifică fiecărui 
soi. sînt necesare încă 210° Celsius. 
Insumînd. rezultă că pentru ca 
griul de toamnă să ajungă bine 
înfrății în iarnă este necesar ca 
în fiecare zonă, de la semănat și 
pînă la încetarea vegetației, să se 
realizeze un indice termic de cel 
puțin 150° Celsius Apare deci clar 
necesitatea diferențierii perioadelor 
de semănat pe zone cu potențial 
termic diferit.

După cum arătam; durata tn timp 
necesară realizării indicelui termic 
este un alt factor esențial in sta
bilirea perioadei de semănat. Este 
știut că o răsărire poate fi consi-

Pentru ca fabrica de zahăr din Giurgiu să lucreze la întreaga capacitate
se impun măsuri pentru recuperarea întîrzierilor la recoltarea sfeclei in Giurgiu și Teleorman

în ziua de 28 august. Fabrica de 
zahăr din Giurgiu a început s_. pre- 
lucre? sfecla din noua recoltă. Di
rect'' I fabricii, inginer Gheorghe 
Crk cu, aflat la rampa de descăr
care a .sfeclei, ne spunea: ..Am fă
cut eforturi deosebite pentru a 
termina remontul și a porni la timp 
fabrica, dar pînă în prezent abia 
producem cu 40 la sută din 
capacitatea de prelucrare. Am făcut 
grafice, am primit asigurări ferme 
din partea unităților că vor respec
ta aceste grafice, dar acum ne ui
tăm în lungul șoselei după fiecare 
mașină cu sfecla'1.

Fabrica merge, se consumă 
energie și eforturi1 umane, iar ac
tivitatea de prelucrare este sub 50 
la sută din posibilități.

Există in momentul de fată nu
meroase șantiere pentru care proble
ma și dificultatea principală constă 
in procurarea materialelor de con
strucții necesare continuării și termi
nării lucrărilor. Pe ansamblul unită
ților Ministerului Construcțiilor In
dustriale este acut resimțită lipsa 
unor importante cantități de ciment, 
oțel-beton, profile grele, mijlocii și 
ușoare. tablă subțire, mijlocie și 
groasă, tablă zincată, bitum și multe 
altele. Lipsesc în total sute și chiar 
mii de tone din aceste materiale, 
pentru care perspectivele de asigu
rare sint, cel puțin pină în prezent, 
incerte.

— Nu știm nici cum și nici cînd 
vom primi întregul necesar de tablă 
zincată pentru finalizarea lucrărilor 
de la oțelărie, ne-a spus ing. Tiberiu 
Streza, șeful grupului de șantiere de 
izolații de pe platforma Combinatu
lui de utilaj greu din Cluj-Napoca.

— Ați făcut demersuri pentru ob
ținerea ei ?

— în repetate rînduri. Nu numai 
noi, dar și conducerea trustului de 
care aparținem. Fără ecou însă.

Accentuăm faptul că nu este vorba 
de un caz izolat sau de un simplu 
accident. Activitatea constructorilor 
de pe un șir întreg de șantiere — 
printre care, platformele petrochimi
ce de la Midia-Năvodari, Brazi, Te- 
leajen și Borzești, Combinatul de 
lianți și azbociment Aleșd. platforma 
industrială Zalău, fabricile de zahăr 
din Calafat și Arad ș.a. — este serios 
și de mai multă vreme grevată de 
lipsa unor materiale de construcții 
de strictă necesitate. Sînt destule 
trusturile și șantierele la care aproa
pe întregul personal de conducere își 
„macină" timpul cu una și aceeași 
problemă : aprovizionarea tehnico- 
materială. în detrimentul altor as
pecte tehnice și organizatorice, la fel 
de importante, ale activității curente. 
Telexuri, adrese, note, intervenții di
recte, delegații, ședințe — pe scurt, 
un întreg „arsenal" de mijloace este 
pus în mișcare pentru soluționarea 
problemelor de aprovizionare. Cu re
zultate minime, pe multe șantiere 
munca continuînd să fie serios pertur
bată : lucrări oprite și aminate, for
mații de muncitori mutate dintr-un 
loc în altul, contracte de acord glo
bal anulate și. mai ales, întîrzieri 
acumulate constant față de grafice, 
întîrzieri care, bineînțeles, influen

Siîrșîtul perioadei optime sub aspect termic pentru semănatul grîuiui

derată foarte bună atunci cînd se 
realizează in cel mult 12 zile, iar 
un lan de grîu este reușit atunci 
cînd. pînă la înfrățirea totală, trec 
doar 50—60 de zile. Aplicind aceste 
principii la teritoriul țării, s-au 
delimitat initial zone care indică 
termenul limită al perioadei optime 
de însămînțare a grîuiui sub aspect 
termic — care este un element ho- 
tărîtor. Concluzia ce se impune 
este ca specialiștii să nu pri
vească semănatul ca pe un proces 
strict mecanic, ci ca un proces 
tehnologic menit să asigure startul 
optim in vegetație al plantelor, 
care influențează în foarte mare 
măsură întregul ciclu de vegetație.

— Prin ce se caracterizează zone
le termice de semănat 1

— Din harta alăturată, întocmită 
pe baza calculării temperaturilor 
medii multianuale specifice toam
nelor noastre, rezultă că zonele cu 
resurse termice cele mai ridicate 
pină la încetarea vegetației se si
tuează în estul Dobrogei, unde se
mănatul se poate încheia cel mai 
tirziu, termenul limită fiind 20 oc
tombrie. Zona următoare, aflată in 
sudul Cîmpiei Române și parțial în 
Dobrogea, are ca termen limită 
15 octombrie. Treptat, pe măsura

Am consultat o situație a livrări
lor și în afară de 5 unități care 
și-au respectat angajamentele 
(C.A.P. Frățești. Gostinu. Bă- 
neasa. Răsuceni și Toporu). celelal
te 19 unități care erau prevăzute să 
expedieze sfecla la fabrică se si
tuează cu mult sub obligații. De la
I.A.S.  Giurgiu trebuiau șă sosească 
pînă la 31 august 1 050 tone de sfe
clă, dar au fost livrate doar 118 
tone ; de la I.A.S. Prundu. din 1 400 
tone s-au expediat în aceste zile 173 
tone, de la I.A.S. Toporu trebuia 
să se expedieze 1 050 tone și au 
ajuns la fabrică 44 tone. Care sînt 
motivele invocate 7 Ploaia 7 Din 
27 august și pînă în prezent, cind 
timpul a fost foarte bun, se putea 
recolta într-un ritm mult mai înalt.

țează direct și negativ terminarea .lu
crărilor și respectarea termenelor' de 
punere în funcțiune. „In asemenea 
condiții, e greu, dacă nu imposibil, 
să vorbim de aplicarea eficientă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, ne spunea ing. Tiberiu Streza, 
cind noi nu sîntem siguri dacă vom 
avea cu ce să lucrăm în zilele ur
mătoare".

lată deci că, lipsit de atributele 
sale cele mai importante — prompti
tudinea și ritmicitatea — mecanismul 
aprovizionării tehnico-materiale dc- 

MAI MULTĂ PUNCTUALITATE Șl RĂSPUNDERE ÎN

Aprovizionarea șantierelor 
de investiții

diminuării potențialului termic 
spre nord și zonele colinare, terme
nul limită de încheiere a semăna
tului devine mai timpuriu, astfel 
că în nord-vestul Moldovei, Mara
mureș și în estul Transilvaniei — 
acesta este 25 septembrie. Desigur, 
în cadrul aceleiași zone pot exista 
microzone cu potențial termic mai 
mie sau mai ridicat. Evident, în a- 
ceste situații, momentul începerii 
semănatului trebuie corectat cores
punzător, urmărindu-se însă obli
gatoriu realizarea pînă la încetarea 
vegetației a indicelui termic de cel 
puțin 450° Celsius.

— Termenele limită de încheiere 
a semănatului pot fi influențate i>< 
(fe alți factori 7

— Desigur. La semănat este ne
voie de un minim de 300 mc de 
apă la hectar, la nivelul stratului 
arabil. Or, din acest punct de ve
dere. în această toamnă există o si
tuație mai deosebită din cauza sece
tei prelungite din această vară. în 
sudul Moldovei. în Bărăgan. Dobro- 
gșa. vestul Munteniei și în cea mai 
mure parte $ Olteniei, rezerva de 
apă utilă din sol — pe adincimea 
dp un metru — este cuprinsă intre 
100 și 350 mc la hectar, adică doar

Care este situația în cooperati
vele agricole de producție ? La 
C.A.P. Daia trebuia să se recol
teze zilnic și să fie expediate la fa
brică 80 tone, iar la 31 august s-au 
recoltat numai 38 tone. De aseme
nea, de la C.A.P. Vedea trebuia să 
se recolteze zilnic 90 tone, iar în ziua 
la care ne-am referit s-au recoltat 
numai 45 tone. Pină în prezent, con
form graficelor, trebuiau să se re
colteze și să se expedieze la fabrică 
560 tone de sfeclă de la C.A.P. Stă- 
nești și s-au recoltat numai 199 tone; 
de la C.A.P. Slobozia trebuiau să 
ajungă la fabrică 560 tone și au 
ajuns doar 345.

Din unitățile județului Teleorman 
trebuiau expediate la fabrică 1200 
tone și a fost livrată jumătate din 

ție, constructorii au cerut să Ii se li
vreze bitum de izolație in devans. din 
cotele ultimului trimestru. Ce se va 
întîmpla cînd și aceste cote se vor 
epuiza ? Oare vor fi părăsite acope
rișurile executate pe jumătate, toc
mai in sezonul ploios, cînd în inte
riorul spațiilor construite urmează 
montajul utilajelor ? Și la alte ma
teriale. problemele sînt asemănă-, 
toare. Motivul ?

— Proiectarea — mă refer la insti
tutele principalilor titulari de inves
tiții — nu a acționat cu fermitate 

pentru economisirea severă a mate
rialelor de construcții și încadrarea 
riguroasă în consumurile prevăzute, 
ne-a precizat ing. Virgil Dumitrescu, 
director în direcția de aprovizionare- 
desfacere din Ministerul Construc
țiilor Industriale.

Paradoxală situație 1 Cu atît mai 
surprinzătoare cu cît, din acest an, 
a fost luată măsura ca la circa 25 de 
materiale principale de construcții 
cotele să fie alocale prin ministerele 
titulare de investiții. Scopul acestei 
măsuri este cit se poate de clar : îm
bunătățirea activității de proiectare. 
Coordonînd institutele de cercetare și 
proiectare din subordine, acestor mi
nistere li s-au pus astfel la dispozi
ție toate pirghiile pentru a îndruma, 
controla și preveni din timp — în de
plină cunoștință de cauză — orice 
exagerare in proiecte și, mai ales, in 
stabilirea consumurilor de materiale. 
Ceea ce insă nu s-a prea întîmplat.

— Dimpotrivă, aș putea spune că, 
la unele instalații, proiectanții se în
trec parcă in a adopta soluții care 
ridică, ulterior, probleme deosebite cu 
asigurarea materialelor sau. chiar, ne
cesită importuri costisitoare, ne-a 

18—25 la sută din necesar. In zo
nele limitrofe din Moldova. Olte
nia. partea centrală a Munteniei, 
ca și în vestul și sudul Transilva
niei, rezerva de apă variază intre 
25—30 la sută din necesar. A se
măna in aceste condiții înseamnă 
ca poabele să nu beneficieze de re
sursele termice și să stea ca în sac. 
Tocmai de aceea, acolo unde există 
posibilități de irigare, trebuie făcu
te în mod obligatoriu udări de 
aprovizionare sau de răsărire. Pe 
restul suprafețelor, cu deficit mare 
de umiditate, este recomandabil ca 
termenul limită de încheiere a se
mănatului să fie prelungit cu cel 
mult 7—10 zile, după care, chiar 
dacă nu a plouat, semănatul tre
buie făcut in orice condiții.

Deci, important este ca în toa
te unitățile agricole să se asi
gure toate condițiile — eliberarea 
din timp a terenurilor destinate ce
realelor păioase, pregătirea exem
plară a patului germinativ, pune
rea la punct a mașinilor și utila
jelor — pentru ca semănatul să se 
poată executa in perioadele op
time de timp indicate.

Aurel PAPA1MUC

această cantitate. Cum să meargă 
atunci fabrica la întreaga sa capa
citate 7

Comandamentul județean al agri
culturii a luat măsuri energice pen-, 
tru impulsionarea ritmului de re
coltare pentru ca fabrica să lu
creze la întreaga sa capacitate de 
prelucrare : 4 000 de tone zilnic. 
Va trebui ca în aceste zile orga
nele agricole județene, comitetele 
comunale de partid, să exercite un 
control exigent, așajeum s-a stabi
lit de către comandament, pentru a 
fi respectate graficele de lucru în 
fiecare unitate.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

arătat ing. Panait Ionescu, director 
tehnic al Trustului de montaj pentru 
utilaj chimic din București.

— Poate asemenea soluții sint jus
tificate...

— Greu de crezut. In cadrul com
binatelor de fire artificiale din Brăi
la și Dej există două instalații iden
tice. Dar în timp ce la Brăila se pot 
folosi armături cauciucate in tară, la 
Dej pretențiile au crescut : specialiș
tii Institutului de inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru industria 
chimică au prevăzut armături teflo-

nate din import. La Brăila sînt ac
ceptate conducte din tablă realizată 
pe șantier, în schimb la Dej se ber 
din țeavă inox, care trebuie impor
tată. De ce ceea ce este bun intr-un 
caz, în celălalt nu mai este ?

2. REPARTIȚIILE, a doua treaptă 
pe filiera aprovizionării, sint. o sursă 
la fel de mare de neajunsuri. Ne re
ferim, în primul rind. la practica 
acordării unor repartiții pe criteriul 
imprecis al tonajului, în loc să fie no
minalizate cu precizie dimensiunile 
materialelor. Să concretizăm : pe nu
meroase șantiere este nevoie de o 
mare cantitate de tablă zincată cu 
grosimea de 0,5 mm. Conducerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice nu 
oferă însă decit o tablă mult mai 
? roasă. Ce-ar însemna folosirea ei 7 
nainte de toate, un consum ilogic și 

nejustificat de metal. Se poate per
mite un asemenea „lux" ?

— Evident nu, ne-a spus ing. Du
mitru Panaite din T.I.L.I.B. Cu atit 
mai mult cu rit în bazele noastre de 
producție a fost omologat și realizat 
prin autodotare un dispozitiv pentru 
nervurarea tablei zincate de 0,3 mm

La unul din standurile de probă 
de ia atelierul de prototipuri al în
treprinderii „Unirea" din Cluj-Napo- 
ca se afiă un modul al unei ma
șini de filat, iar la Filatura, de bum
bac din Drăgănești-Olt funcționează, 
de cîteva luni, o mașină de filat 
bumbac care prezintă o seamă de 
particularități față de cele fabricate 
pină acum. Este prima mașină con
struita intr-un sistem tipizat-moduli- 
zat. r-rodus de bază la „Unirea", fa
milia de mașini de filat și răsucit 
fire tip bumbac și lina pieptănată 
reprezintă 31 la sută din valoarea 
mașinilor textile și 46 la sută din vo
lumul producției fizice de mașini tex
tile. Iată punctul de pornire al dis
cuției pe care am avut-o cu tova
rășul dr. ing. CONSTANTIN ȘARa- 
MET, de la filiala „Unirea" a Cen
trului de cercetări și inginerie teh
nologică mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară.

— Prin tipizare definim proiectarea 
mașinilor din ansamble și subansam- 
ble ce pot fi utilizate fără adaptări 
la alcătuirea mai multor variante de 
mașini care se bazează pe același 
principiu funcțional. Ea a apărut 
ca metodă de proiectare indica
tă cu insistentă de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tocmai pentru că oferă o 
larga gamă de avantaje. Tipizarea 
duce, în primul rind, la creșterea 
productivității muncii, ca urmare a 
micșorării varietății de ansamble și 
piese. Totodată, prin ■ tipizare scad 
cheltuielile materiale, cele de orga
nizare, de dispecerizare, se raționali
zează spațiile de depozitare, se re
duce , nomenclatorul de piese de 
schimb Ia beneficiar și. nu în ultimul 
rind. se asigură o calitate superi
oară a produselor.

— Cum se concretizează aceste 
avantaje in acțiunea de tipizare de 
la Întreprinderea „Unirea"?

— In cazul nostru, prin reducerea 
numărului de secțiuni de la cinci 
la o singură secțiune-modul. prin 
separarea secțiuniior-modul și a ca
petelor motor în cîte două suban- 
samble tipizate, independente, se 
ajunge la o creștere a seriei de fa
bricație la unele piese de peste 5 ori. 
Deosebit de important este că se 
înlesnește introducerea tehnologii
lor tipizate, se reduce timpul de asi
milare a mașinilor cu 30—40 la sută. 
Apoi se micșorează sortimentul de 
piese de schimb la beneficiar, se 
scurtează timpul de fabricație și se 
pot satisface mai lesne unele contrac
te de livrare cu termene scurte. Tot 
pe această cale se reduce numărul 
unităților de ambalaj, prin utilizarea 
de ambalaje tipizate. De asemenea, 
timpul de montare la beneficiar se 
reduce apreciabil și se creează po
sibilitatea de a realiza prin autouti- 
lare mașini-unelte specializate de 
înalt randament.

Recent, fa întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală a în
ceput să producă fabrica de 
țevi inoxidabile și oțeluri aliate. 
Prin punerea în funcțiune a aces
tui nou obiectiv, cererea pe pia
ța internă de țevi inoxidabile va 
fi satisfăcută din producție pro
prie, renunțîndu-se la importuri.

In fotografie, o nouă și moder
nă linie de laminare

și care o poate înlocui pe cea de 
0.5 mm. Pe scurt, am putea obține 
fără nici o problemă o economie de 
39—40 la sută de metal. Or. in locul 
ei, ni se propune un consum mai ri
dicat cu 30—40 la sută.

Comentariile sînt de prisos. Nu e 
de prisos ca și conducerea Ministe
rului Industriei Metalurgice să tragă 
concluziile ce se impun pe marginea 
acestor calcule simple.

3. LIVRĂRILE DE MATERIALE 
cunosc, într-o serie întreagă de ca
zuri, prelungite și păgubitoare sin
cope. Unitățile Centralei materialelor 
de construcții, cu însemnate cantități 
de materiale hidroizolatoare. între
prinderile de țevi din Roman și „La
minorul" din Brăila, cu sute de tone 
de oțel beton, I.P.A.U.S. București, 
cu mii de mp de conducte cauciucate. 
•sint numai cîțiva dintr-o lungă listă 
de furnizori restanțieri.

Ce fac constructorii în astfel de si
tuații 7 In cel mai bun caz —-demer
suri insistente, în cel mai rău caz — 
așteaptă bunăvoința producătorilor. E 
drept, ar putea să-i acționeze la ar
bitraj, să le impună plata unor pe
nalizări. Rezultatele sînt derizorii 
însă. In discuțiile purtate pe o serie 
de șantiere ni s-a explicat că. in ase
menea situații, furnizorii plătesc pe
nalizările fără nici un comentariu și 
își văd mai departe de treburile lor. 
Dacă nu, ulterior, trec chiar la „re
presalii", livrînd și mai puțin decit 
înainte. In fond, chiar și aceste pe
nalizări nu le suportă practic nici un 
vinoyat : economia națională pă
gubește datorită nelivrării unor ma
teriale de construcții și tot economia 
națională suportă și aceste penalizări.

Sînt situații care ne determină să 
aducem din nou în discuție o pro
blemă importantă, strîns legată de 
responsabilitatea față de contractul 
economic. Onorarea acestuia ar tre
bui să devină atit criteriul principal 
de retribuție a conducerilor de între
prinderi furnizoare, cît și de aprecie
re și menținere în funcție, sînt de pă
rere o serie de specialiști cu care am 
discutat. Atitudinea față de contrac
tul economic reprezintă. în ultimă in
stanță. atitudine față de interesele 
majore ale economiei și tocmai de 
aceea trebuie făcut totul pentru li
vrarea ritmică și integrală a mate
rialelor contrariate.

Cristian ANTONESCU

— Ce implicații are tipizarea asu
pra competitivității tehnice si econo
mice a produselor?

— Calcule economice speciale ne-au 
demonstrat că prin tipizarea mașini
lor de filat și răsucit crește cu peste 
26 ia sută competitivitatea tehnică a 
acestora, iar cheltuielile de producție 
pentru realizarea lor se reduc cu a- 
proape 32 0 00 lei pe mașină. Aceas
ta și ca urmare a consumurilor 
reduse de metal pe kilogramul de fir 
produs, de la 1,406 in 1962 și 0,816 
in 1976, la 0,801 în 1981. Un indice 
foarte bun, ținînd seama că cele mai 
reușite mașini de acest tip fabricate 
in lume nu au coborît acest indice 
sub 0.880. Totodată, consumul de e- 
nergie în kWh pe kg de fir scade la 
2.181. fiind egal eu cel atins pe plan 
mondial.

— Există unele păreri potrivit că
rora tipizarea ar crea o oarecare uni-

La întreprinderea „Unirea44 
din Cluj-Napoca

formizare a mașinilor si alte dezavan
taje in relația cu beneficiarii interni 
si partenerii externi ?

— Există, intr-adevăr, un aseme
nea „pericol". Și noi am comis în 
trecut o asemenea greșeală. La prima 
serie de mașini tipizate capetele de 
motor au avut o formă și culoare 
aproape identice, incit un observator 
neutru nu putea distinge o mașină de 
filat, de alta de pieptănat. La noua 
serie de mașini de filat și răsucit 
construite în sistem tipizat-mo- 
dulizat. din familia „NTM". prin 
introducerea unei construcții din 
două submodule a capului mo
tor, din care unul este tipizat, iar ce
lălalt este diferit de la mașină la 
mașină, conținind însă elemente co
mune pină la 90 la sută, obținem o 
varietate de formă și culoare a mași
nilor. In ceea ce privește dezavan
tajele pentru beneficiari, acestea pot 
fi în mare parte eliminate. Noi am 
conceput tipizarea ca o alcătuire a 
mașinilor din ansamble și subansam- 
ble modulizate de un astfel de ordin 
incit, prin repetarea și reutiiizarea a- 
cestora, să se poată asigura o diver
sitate optimă de parametri construc- 
tivi-functionali. care să satisfacă ce
rințele beneficiarilor interni și ale 
partenerilor externi. în același 
sens, am introdus în proiecte de
talierea în subansamble tipizate și 
am unificat piesele, urmînd să defi
nitivăm și un sistem de codificare a 
pieselor pentru mașinile textile. A- 
ceastă codificare permite raționaliza
rea muncii de stabilire a tehnologii

Trei fapte recente 
vin să Înnobileze fru
mosul nume al între
prinderii „Progresul" 
din Brăila. Ambițioși 
pionieri ai progresului 
tehnic, oamenii muncii 
de aici transformă bla
zonul mărcii întreprin
derii într-o statornică 
certitudine. Primul 
fapt : la fabrica de 
excavatoare, un colec
tiv de muncitori, con
dus de maistrul Geor- 
gică Bălan, a asimilat 
racordul hidraulic ro
tativ DN 32 pentru 
excavatorul 3 612 cu 
cupa de 2,5 metri cubi 
— una dintre piesele 
importante ale acestui

Sămință... de gilceavă
Cînd grădinarul își 

propune să cultive un 
anumit soi de legume, 
e firesc să urmărească 
rit de mare să fie re
colta si ce însușiri cu
linare sau tehnologice 
să aibă produsul res
pectiv. Numai că in 
multe cazuri cultiva
torii nu sînt si produ
cători de semințe. Iar 
rind cei care produc 
semințele nu sînt co- 
recti. apar surprizele. 
Ca în cazul Asociației 
economice legumicole 
Vedea, județul Giur
giu. Aici, pe o supra
față de 25 hectare tre
buia să se cultive 
soiul de roșii „Ace". 
Soi cu fructe foarte 
mari, care asigură o 
recoltă de 35—45 tone 
la hectar. Legumicul
torii de la Vedea s-au 
bucurat cînd au primit 
de la „Agrosem" se
mințele de roșii pe al 
căror ambalai era în
scris și garantat soiul 
„Ace". Mare le-a fost 
însă mirarea cînd. 
după înflorire, plante
le au început să facă 
niște fructe llinguețe. 
Și pe măsură ce creș
teau se adeverea că 
este vorba de soiul de 
roșii ..Roma" — așa 
cum se vede în foto
grafia alăturată. De 
aici multe necazuri. 
De ce 7 Pentru că 
acest soi formează 
fructe în ciorchine, de 
formă ovală-alungită. 

Căile eficienței
utilaj. Cele dinții șap
te racorduri au fost 
fabricate și funcțio
nează la parametri 
identici cu ai racordu
rilor anterioare, aduse 
din import. Rezultatul: 
prin asimilarea acestor 
subansamble. anual se 
va realiza o economie 
valutară în valoare de 
2 milioane lei. Al doi
lea fapt : un colectiv 
din cadrul aceleiași fa
brici. condus de aceas
tă dată de maistrul 
Vasile Popa, a asimi
lat cilindrii de frînă 
pentru excavatorul de 
1,2 metri cubi. Efec
tul : o economie va
lutară anuală de 3 mi

cu mărime redusă 
(30—45 grame fiecare), 
cu pielită groasă. în
sușiri care le fac să 
fie folosite la indus
trializare. pentru pas
ta de tomate si bu
lion. Asociația legu
micolă de la Vedea, pe 
lingă faptul că are un 
plan de producție 
mare la tomate, ce nu 
poate fi realizat cu un 
soi mai puțin produc
tiv are sarcina să li
vreze legume proaspe
te pentru aproviziona
rea populației. Consu

lor de fabricație tipizate si oferă 
proiectantului posibilitatea de a re
duce sorto-tipo-dimensiunile de ma
teriale și piese.

— Ce probleme mai dificile intim- 
p.nați in acțiunea de tipizare?

— Ne-am confruntat în primul rind 
cu necesitatea de a obține elemente 
tipizate cu dimensiuni optime. Orice 
tipizare fără optimizare nu poate 
avea efectul economic dorit. In pre
zent dispunem de o rețea largă de 
calculatoare cu ajutorul cărora putem 
obține optimizări care altădată ar fi 
fost inaccesibile. Un mare ajutor am 
primit din partea unor institute de 
învățămînt superior. Noi am obținut 
optimizări pe calculator în stabilirea 
lanțului cinematic al capetelor motor 
de la mașinile de filat și răsucit, re- 
ducînd astfel numărul de angrenaje 
de la 13 la 7. am determinat lungi
mea optimă a secțiunii-modul și am 
caiculat elementele ontime ale trans
misiei primare de la motorul electric 
la cureaua tangențială. Avînd carac
ter de premieră tehnică, noi am în
registrat la Oficiul de stat pentru 
invenții și mărci toate aceste con
strucții tipizate realizate prin calcule 
de optimizare, ele constituind noutăți 
pe plan mondial.

— Ce propuneri ați avea de făout 
pentru stimularea acțiunii de tipizare 
in spiritul indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Congresul al Il-lea al consiliilor oa
menilor muncii?

— Standardele de stat să constituie 
un instrument de lucru, adaptat per
manent necesităților și să oglindeas
că exact ceea ce se fabrică în tară. 
Prevederile standardelor de stat să 
fie cu adevărat la nivelul tehnicii de 
virf și nu elaborate și adaptate cum 
convine unui beneficiar sau altul din 
țară. Să se elaboreze standarde prin 
care să se stabilească dimensiunile 
și capacitatea de încărcare a mijloa
celor de transport pe calea ferată și 
auto. Aceasta ar stimula pro
iectarea mașinilor și ambalajelor 
în forme și dimensiuni care să ocupe 
cel puțin 80—90 la sută din capacita
tea mijloacelor de transport. Norma
tivele de proiectare in vigoare 
nu stimulează proiectarea, dimpotri
vă, sint o frină în calea ei. Este ne
cesar să se îmbunătățească mijloa
cele de informare a proiectanților cu 
cele mai recente realizări din tară și 
de peste hotare. Lipsa de informare 
duce la tipizări paralele, păgubitoa
re. Pentru a nu fi costisitoare in
formarea. poate n-ar fi lipsită de in
teres înființarea. în centrele județe
ne. a unor agenții tehnico-economice 
sau centre de documentare tehnico- 
economice, accesibile proiectanților.

Convorbire consemnată de
Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

lioane lei. Al treilea 
fapt : tot un colectiv 
muncitoresc, avînd în 
frunte pe subinginerul 
Nicolae Popa, a in
trodus în fabricație 
curentă lanțurile de 
senilă pentru excava
torul cu cupa de 2,5— 
3,2 metri cubi. Eficien
ța : economii anuale 
de peste 800 000 lei.

Și o precizare : asi
milările au fost reali
zate integral cu posi
bilități proprii, fără a 
se recurge la coope
rări cu alte întreprin
deri. Felicitări, in aș
teptarea de noi fapte 
situate pe același drum 
al hărniciei și eficien
ței ! (Corneliu Ifrim) 

matorii au șl putut 
constata că în unele 
piețe s-au pus in vîn- 
zare roșii de formă 
alungită, care, de fapt, 
trebuiau să ajungă la 
fabricile de conserve. 
Si toate acestea din 
cauza celor ce produc 
semințele de legume 
sau Încurcă etichetele 
aplicate pe ambalajul 
acestora. Cert este că 
asemenea practici con
stituie sămîntă de gîl- 
ceavă. pe care nu o 
dorește nimeni. (I. 
Herțeg).
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NICOLAE CEAUȘESCU „ȘTIINȚĂ - PROGRES - PA CE
■>

(Urmare din pag. I)
a pregăti cit .'■'ai temeinic cadrele 
de mîine din cercetare, viitorii spe
cialiști. de a cultiva în rîndurile ti
neretului nu numai dragostea de 
profesie, ci și alese trăsături mora
le. dragostea de tară, hotărîrea de a 
sluji cu toate forțele idealul înălță
rii patriei pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație. Cerință cu 
atit mai importantă cu cit. așa cum 
arată datele statistice, peste 80 la 
sută din specialiștii cu studii supe
rioare din economie, tehnică. învătă
mînt. ocrotirea sănătății, cultură, 
administrație au absolvit facultățile 
în ultimele două decenii.

Știința și tehnologia și-au dovedit 
cu prisosință rolul în dezvoltarea 
popoarelor. în creșterea bunăstării 
lor materiale si spirituale. Apare de 
aceea profund legitimă dorința tu
turor popoarelor lumii de a achizi
ționa cele mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice pentru 
a-și înlesni eforturile către prosperi
tate O adincă semnificație umanistă 
are în acest context ideea subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu po
trivit căreia știința și tehnologia nu 
trebuie să facă obiectul unei politici 
de monopol și să servească, astfel, 
la exercitarea de presiuni, la acțiuni 
de dominare și de exploatare a ță
rilor subdezvoltate sau în curs de

dezvoltare, ci, dimpotrivă, să fie fo
losite pentru dezvoltarea colaborării, 
pentru reducerea decalajelor econo
mice si tehnico-științifice intre sta
te, pentru făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Avind în vedere strînsele interde
pendente dintre economiile diferite
lor țări, faptul că greutățile care 
apar intr-un stat sau altul nu pot 
să nu aibă, mai devreme sau mai 
tîrziu. repercusiuni asupra celorlalte 
state. România și-a făcut un obiectiv 
de bază al politicii sale internațio
nale din a milita cu consecventă 
pentru a asigura accesul liber al fie
cărui popor la cuceririle stiintei mo
derne, transferul neîngrădit al tehno
logiilor către toate tarile si. în pri
mul rînd, către cele în curs de dez
voltare. condițiile și cadrul necesar 
pentru o cooperare științifică și teh
nologică echilibrată. în concepția 
președintelui României, o contribu
ție de seamă la progresul economico- 
social al fiecărei națiuni ar avea și 
ridicarea barierelor discriminatorii în 
circulația informației științifice, in
tensificarea sprijinului care trebuie 
acordat de țările dezvoltate econo
mic celor în curs de dezvoltare în 
ce privește formarea cadrelor de 
specialiști, precum si încetarea ac
țiunii de racolare a cadrelor califi
cate din state subdezvoltate. Consec
venta cu care este promovată aceas-

președintelui 
prestigiu in

i'! i c o 1 a e 
cunoscut pe

un 
or-
un
lor

tă politică i-a adus 
României un recunoscut 
ternațional, tovarășul 
Ceaușescu fiind astăzi
toate meridianele lumii drept 
promotor activ al înfăptuirii noii 
dini economice internaționale, 
prieten al popoarelor in efortul
de a-si făuri o viată demnă, liberă 
și prosperă.

Epoca noastră cunoaște nu numai 
ascensiunea vertiginoasă a stiintei și 
tehnicii, ci și acțiuni extrem de dău
nătoare de folosire a rezultatelor 
cercetării științifice în scopuri dis
tructive, potrivnice păcii și libertății 
popoarelor. După cum se știe, desco
peririle în domeniul energiei atomice 
au folosit la inventarea bombei ato
mice. a bombei cu hidrogen și. re
cent. a bombei cu neutroni. în pre
zent cursa înarmărilor sustrage nu 
numai uriașe fonduri materiale, ci si 
un potential științific si de cercetare 
apreciabil. Aproape jumătate din 
numărul oamenilor de stiintă si al 
inginerilor ocupați în cercetare și 
aproape 40 la sută din fondurile alo
cate în acest scop pe plan mondial 
sînt îndreptate, sub o formă sau alta, 
spre crearea și perfectionarea mij
loacelor de distrugere. Toate acestea 
fac să crească enorm răspunderea 
profesională, morală și socială a sa- 
vantilor. a oamenilor de stiintă. a 
cercetătorilor din lumea întreagă.

După cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceausescu, datoria supremă 
a tuturor slujitorilor științei este ca. 
indiferent de deosebirile de vederi 
politice, filozofice, religioase să mi
liteze pentru ca știința să servească 
cauzei libertății și progresului uman, 
să contribuie la lărgirea orizontului 
de cunoaștere si înțelegere al oame
nilor. la întărirea prieteniei si co
laborării între națiuni, la salvgarda
rea păcii.

Profunzimea analizei problemelor 
actuale si de perspectivă ale dezvol
tării stiintei. ale legăturilor de sub
stanță existente astăzi între stiintă, 
progres și pace, claritatea orientări
lor menite să călăuzească activitatea 
practică ilustrează o dată în plus 
contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezbaterea și 
solutionarea unor probleme vitale ale 
epocii contemporane, gîndirea sa 
creatoare, spiritul științific, vizionar. 
Volumul se impune atenției si inte
resului nu numai ale oamenilor de 
stiintă. cercetătorilor, cadrelor didac
tice universitare, ci și masei largi a 
oamenilor muncii, tuturor celor inte
resat! de problemele complexe ale 
relației dintre stiintă și progresul 
societății contemporane, dintre știin
ță și pace — condiția primă si fun
damentală pentru înfăptuirea aspira
țiilor de libertate și prosperitate ale 
popoarelor.

acestei 
de la 
Repu- 
peste

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR \ Manifestare omagială George Enescu

Zestrea didactică in pas
cu cerinfele procesului

La casa de cultură 
din Sinaia — localita
te unde George Enescu 
a trăit și a creat » 
bună bucată de vreme 
— s-a organizat un 
simpozion la care au 
participat numeroși

compozitori și muzico
logi, precum și oameni 
ai muncii aflați la 
odihnă in stațiune. Co
municările, care au 
evocat personalitatea 
lui George Enescu, au 
fost însoțite de ilus-

frații muzicale. De a- 
semenea, in holul ca
sei de cultură s-a des
chis o expoziție docu
mentară cu tematică 
adecvată evenimentu
lui, (Constantin Că
prarii).

instructiv educativ X

An de an. în strînsă legătură cu 
perfecționările aduse organizării și 
conținutului 
dezvoltat și 
de mijloace 
în cincinalul 
la dispoziția 
tluri de mijloace de învățămînt, din 
care circa 500 reprezintă aparatură 
de laborator.

După cum ne informează ing. 
Ion Pușcașu. directorul Oficiului 
central pentru mijloace de învătă- 
mint al Ministerului Educației și 
învătămîntului. s-a acordat atenție 
susținută producerii materialelor 
didactice necesare predării științe
lor fundamentale — matematica, 
fizica, chimia, biologia — pentru 
acestea dotindu-se laboratoarele 
școlare cu gama completă de truse 
speciale. O preocupate aparte a 
fost consacrată, incepind cu anul 
școlar trecut, asigurării mijloacelor 
de învătămînt pentru disciplinele 
tehnice. Sub , îndrumarea Oficiului 
central s-au proiectat și realizat 
laboratorul de electrotehnică și la
boratorul de electronică. In curs de 
realizare se află trusele pentru de
sen tehnic, pentru organe de ma
șini și mecanisme, pentru agricul
tură. precum și filme didactice — 
între care „Amplificatorul". „Osci
latorul". „Sudarea prin procedee 
neconventionale". „Ștântarea de 
precizie". „Prelucrări neconventio
nale — electrocoroziunea" — pre
cum și seturi de diapozitive pentru 
disciplinele tehnice și alte disci
pline din profilul liceelor.

Concomitent cu activitatea de 
producere și difuzare a materiale
lor didactice în contextul pregăti
rilor noului an școlar, o atenție 
deosebită se acordă asigurării con
dițiilor necesare pentru ca zestrea 
didactică a școlilor să fie valorifi
cată mai intens în procesul instruc- 
tiv-educativ. In vederea realizării 
acestui obiectiv. Oficiul central al 

ț^M.E.I,, împreună cu Institutul

învătămîntului s-a 
diversificat producția 
de învătămînt. Numai 
1976—1980 au fost puse 
școlilor peste 1 200 ti-

de cercetări pedagogice și psi
hologice. a pus la dispoziția cadre
lor didactice două îndrumătoare : 
„Mijloacele de învătămînt in lecția 
modernă", continînd modalități de 
folosire a acestora în lecții, și 
„Tehnologia didactică modernă", cu 
referiri la posibilitățile de elabora
re a diapozitivelor, foliilor pentru 
retroproiector. a machetelor și al
tor mijloace de învătămînt.

Cu prilejul consfătuirilor de lu
cru cu inspectori școlari județeni, 
cu profesori, ingineri și maiștri- 
instructori din învătămîntul gimna
zial. liceal și profesional — ne 
relatează în continuare interlocu
torul nostru — pe ordinea de zi 
s-au aflat în dezbatere două pro
bleme prioritare : din prima zi de 
cursuri toate mijloacele didactice 
aflate în dotarea școlilor să fie fo
losite intensiv, la toate disciplinele, 
de toți elevii ; inspectoratele șco
lare să organizeze realizarea prin 
autodotare in toate atelierele- 
scoală a noi mijloace de invătă- 
niint, mai ieftine și mai eficiente, 
îndeosebi pentru disciplinele teh
nice. Există. în această privință, o 
experiență pozitivă ce se cuvine 
continuată și îmbogățită. Din cele 
105 întreprinderi și instituții care 
produc materiale didactice. 70 sint 
instituții școlare și universitare. în 
același cadru se cer organizate și 
lucrările de întreținere și reparare 
a materialelor didactice și instalați
ilor din dotarea cabinetelor și labo
ratoarelor. cu forțele proprii ale 
școlilor și în colaborare cu alte in
stituții de învătămînt din localită
țile sau județele respective.

Zilele care au rămas pînă la des
chiderea cursurilor trebuie intens 
folosite pentru punerea la punct a 
instalațiilor și utilajelor din ate
liere, laboratoare, cabinete, astfel 
Incit să poată fi utilizate eficient 
in procesul instructiv-educativ.

Vocația patriotică,
(Urmare din pag. I)
nemulțumirea criticastră, veșnic de
zamăgită. mai ales a unora dintre 
aceia cărora nu le merge deloc rău, 
cu atitudinea acră, defetistă, negati
vistă. Ea se identifică însă cu nemul
țumirea creatoare, producătoare de 
faptă, care ne îndeamnă să facem 
mai mult, mai bine, să facem totul 1 
Și iată că și arta dramaturgiei se află 
înscrisă, prin însăși natura ei. pe 
acest drum, în această strategie pe 
termen lung, in această bătălie de 
lungă durată și deloc ușoară.

Adevăratul patriotism este, in ace
lași timp, și încurajarea valorilor și 
descurajarea nonvalorilor. în acest

ROMÂNIA-FILM 
prezintă 

la cinematograful 
Studio"

t
PROGRAMUL 1

9.00 Telescoală
9,45

10,05
10,40

11,35
12,15
16,00
16,05

18,10
18,35

Hora mîndrâ românească 
Universul femeilor (reluare) 
Roman foileton : Vlntul speranței 
Reluarea episodului 1
Intîlnlre muzicală
Tribuna TV
Telex
Volei masculin. Finala turneului 
internațional de la Galați
Cîntec de tulnic
Desene animate. Povestiri din pă
durea verde
Telejurnal 
Actualitatea economică

20,15 Ora tineretului
21,05 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Episodul 6 — „Glganțil — 
pentru cine 7“

21,30 Pagini din Istoria teatrului româ
nesc. Procesul unei drame : Nă
pasta. Episodul 16t Prezintă Radu 
Beligan, artist al poporului

22,20 Telejurnal

Florica DINULESCU

din Capitală

Zilele filmului din 
R. P. D. Coreeană

cu următorul program :

PROGRAMUL 2

umanistă a artelor
context, patriotismul autentic este so
cialist, este comunist, deoarece so
cialismul, comunismul, creează ace
le condiții și acel climat pe te
meiul cărora urmează să prospere 
umanul din om. relațiile interumane 
omenești, de frăție și egalitate. în 
consecință, patriotismul și umanismul 
sînt de nedespărțit. Umanismul, ca 
respect al omului pentru om, nu 
poate deveni realitate, desigur, nu 
automat, decît într-o societate în care 
toate clasele și categoriile sociale au. 
interese comune, cum este societatea 
românească contemporană.

Patriotismul este, totodată, străin 
oricărei autoamăgiri. Tăria patriotis
mului o alcătuiesc, deopotrivă, con
vingerile ferme și luciditatea. Nu nu
mai lauda și mîndria, ci și critica și 
autocritica sint patriotice, altfel nici 
n-ăr putea fi metoda principală de 
perfecționare a activității. Iar drama
turgia, teatrul politic, arte prin exce
lență critice, se situează exact in acest 
perimetru.

Este adevărat că, prin însăși na
tura lor, epopeea, arta monumentală, 
oda, imnul, marșul sint afirmative, 
iar un sentiment cum este acela al 
iubirii de patrie e, înainte de orice, 
afirmativ. Patriei i se spune : da !, la 
chemarea ei se răspunde : prezent ! 
Deci există Arte, genuri, specii care 
pot exprima mai direct decît altele 
sentimentele înălțătoare. Vocația pa
triotică, umanistă este totodată co
mună tuturor artelor, genurilor și 
speciilor, de la imn la satiră, de la 
epopee la pamflet. Cu condiția să ex
prime, prin mesajul lor, aspirațiile 
autentice și interesele istorice ale 
poporului. Și cu condiția de a le În
țelege specificul, natura intimă, deci 
că sentimentele pot fi nu 
plicite Vi și implicite.

Toate artele au, trebuie 
substanță umană comună 
de patrie, respectul omului pentru om.

Trăim pe o vatră de 
străveche civilizație, 
a cărei dăinuire mi

lenară se reflectă și in 
plastica 
iară, în 
artistice 
obîrșie, precum 
țesutul, 
nul. mai 
tele, continuate oină as
tăzi intr-o largă diversifi
care. Varietatea acestor 
traditionale activități, cu 
trăsături distincte in une
le zone folclorice, se în
scrie într-o evidentă uni
tate. avind caractere de 
bază comune, care for
mează matricea specifi
cului national. Constatare 
întemeiată pe experiența 
vieții istorice a poporului 
nostru si adeverită incă 
o dată de recenta expozi
ție a laureatilor celei de-a 
treia ediții a Festivalului 
national „Cîntarea Româ
niei"

Organizatorii 
ample manifestări 
Muzeul de artă al 
blicii. numărînd 
2 500 de obiecte, au optat 
pentru etalarea lor pe 
județe, astfel incit vizita
torul poate urmări. într-o 
suită de miniexpozitii. di
ferențierile zonale, dar și 
imaginea de ansamblu, pe 
întreaga tară, a plasticii 
populare contemporane,, 
asa cum se conturează ea 
prin piesele apreciate ca 
reprezentative in selec
țiile operate în diferitele 
faze ale festivalului. Ne 
propunem să urmărim 
aici îndeosebi virtuțile ar
telor decorative.

Locul predominant pare 
a-1 ocupa. într-o mare di
versitate tipologică, pie
sele de costum femeiesc, 
scoarțele și ștergarele, ele 
fiind cel mai frecvent in 
atentia creatorilor popu
lari. cum reiese nu numai 
din suprafața ocupată, ci 
si din expresivitatea lor 
artistică. Cromatic, expo
ziția se constituie intr-un 
echilibrat spectacol mul
ticolor. de o încintătoare 
prospețime. în care orna- 
mentica florală si (mai 
rar) zoomorfă se îmbină 
cu motivele geometrice 
de- veche sorginte.

în realizarea acestor 
produse artistice se ma
nifestă nevoia firească de 
a se împodobi lucrurile 
uzuale, dîndu-le o înfă
țișare cît mai atrăgătoa
re. Plastica populară 
a ajuns astfel la un 
vast rezervor de motive 
ornamentale, duse astăzi 
mai departe prin aplica
rea lor la nevoile spiri
tualității contemporane. 
Mă refer la scoarțe, șter
gare, mileuri, tipare de 
caș, linguri de lemn, tul
nice. furci de tors ș.a., 
altădată cu rol functional.

noastră popu- 
meșteșugurile 

de îndepărtată 
olăritul, 

cioplitul (lem- 
ales) și al-

dar care și-au pierdut 
rostul inițial, devenind tot 
mai mult obiecte de de
cor. cultivate acum doar 
pentru frumusețea ce o 
incorporează, dovedind un 
gust artistic evoluat. Este 
vorba de un interesant

iar alții trecuti prin șco
lile populare de artă, vă
dind grade nuanțate in 
efortul 
bil. de 
șugului

Fără

lor. adesea nota- 
însușire a mește- 
artistic.
a ne opri la 

realizările. diferențiate

EXPOZIȚIA
LAUREAȚILOR

proces de revalorizare și 
de reintroducere în cir
cuitul vieții a unor ele
mente din tezaurul nostru 
etno-folcloric. care însă 
nu se repetă aidoma, căci 
fiecare creator autentic 
își manifestă aici pro
pria-i personalitate, a- 
dâugind ceva al său, 
adoptat dintr-un bogat 
alfabet plastic.

Ceea ce aduce însă ex
poziția în plină actualita
te. fată de caracterul în- 
trucitva atemporal pe 
care-1 mai au. firesc, 
multe din obiectele civi
lizației rurale ce se în
scriu în noțiunea de artă 
populară sînt lucrările 
de sculptură, și mai ales 
de pictură, mai numeroa
se. Ele aparțin pictorilor 
amatori, unii dintre ei 
categoria „naivilor", 
noscuti în urma unei 
tivităti încununate 
premii și la edițiile pre
cedente ale festivalului, 
sau chiar hotare.

din 
cu- 
ac- 
de

valoric, ale fiecărui județ 
în parte, consemnăm pre
zenta pe panouri a unor 
tablouri ce ne-au reținut 
cu deosebire atentia. prin 
originalitatea și mesajul 
lor ideatic contemporan. 
Îngemănat cu o pregnan
tă încărcătură emoționa
lă. Mă refer la lucrările 
semnate de Nită si Rodi- 
ca Nicodim. Petru si Ma
ria Mihut (tuspatru din 
județul Arad), la cele ce 
surprind aspecte de pe 
șantierele din Călărași, 
apoi la Maria Trifu (Bis- 
trita-Năsăud). la imagi
nile din viata porturilor 
Brăila si Constanța, la 
iernile lui Gh. Sturza și 
I. Alupoaie (Botoșani), la 
Gr. Dejeu și Mărcuș 
(Cluj), la Gh. Dumitrescu 
(Dimbovita). la amplul 
relief în lemn al lui P. 
Grigoraș (Dolj), la Mihai 
Vintilă (Caraș-Severin), 
Gh. Colbu (Iași), la Gh. 
Băbut (excelent) și V. 
Cristea (Timiș), la J. Dută

i

să aibă, o 
: iubirea

numai ex-

(Tulcea) și în fine la cei 
din municipiul București, 
printre care-i intilnim pe 
Hie Pavelescu. V. Pari- 
zescu. R. Mantu. Aurelia 
Mîndreanu. 
Maria 
pescu. 
Sanda 
meon 
căror 
fost în repetat; 
apreciate de public.

Reprezentativă imagine 
a potențialului creativită
ții populare, a îndemînă- 
rii cu care oamenii de 
astăzi ai acestui 
continuă să ree’? 
rezolvări plasr 
ve și o imai 
puizabilă, obi 
marcabile însu, 
tice. în care cal. 
trinseci ale mau rialelor 
folosite influențează for
ma și funcția pentru care 
sint destinate, expoziția 
aceasta ar merita, cred, 
să fie analizată într-un 
cadru mai larg, și nu nu
mai în presă. Trecute 
prin mina si prin sufle
tul celor ce le-au reali
zat. obiectele acestea în
corporează sentimente a- 
lese. care-1 înnobilează 
pe om. îi dezvoltă perso- ■ 
nalitatea. îl fac mai sen
sibil la frumos. Consta
tăm încă o dată că avem 
importante forte creatoa
re. a căror firească preo
cupare de frumos găseș
te largi posibilități de a- 
firmare. Atitudinea noas
tră fată de dezvoltarea 
artelor vizuale. în care 
sînt angajați cu spirit 
responsabil largi categorii 
umane, nu poate rămine 
însă doar una afectivă. 
S-ar impune o mai în
drăzneață promovare a
reușitelor. preluind cu 
inițiativă si simt practic 
acele elemente ce merită 
a fi incluse în ambianța 
noastră cotidiană. Casele 
de modă, cooperativele de 
artizanat, creatorii de mo
dele, fabricile de confec
ții și de textile pot găsi 
aici generoase puncte de 
plecare, pentru care o' 
discuție la fata locului a 
factorilor de analiză și 
decizie ar constitui, cred, 
o acțiune înțeleaptă. Me
reu imbogătit prin crea
ția maselor, tezaurul ar
telor populare * *4\prinde 
laturi nu îndf' "ex
plorate. a cărdf ..noaș-
tere oferă inev.Tzabile 
motive de inspirație, pen
tru ca frumusețea — eti
ca viitorului — să pătrun
dă tot mai adînc în viata 
și în preocupările noastre 
cotidiene.

Tomi Liviu, 
Marian. Vichi Po- 

Aurelia Vintilă, 
Nijankovschi Si- 

Tatu și alții, ale 
vădite calități au 

rinduri

I pămînt 
ze. prin 
sugesti- 
ie ine- 
cu re- 

art is- 
tile in-

Marin M1HALACHE

19,00
19,30
19,45 Tendințe viitoare în știință și teh

nologie. Reportaj

19,00 Telejurnal
19,30 Concert simfonic susținut de or- 

■ chestra Radloteleviziunll. Dirijor : 
Emil Simon. Solist : Nichita Ma- 
galoff. In program : Tlberiu Olah 
— Armonii ’75; Fr. Chopin — Con
certul în fa minor pentru plan. și 
orchestră; Rlmski Korsakov — 
„Seherazada"

21,15 Călătorie prin țara foea. Facerea 
lumii la Berbești — reportaj

21.45 Meridianele cîntecului
22,20 Telejurnal

Joi, 3 septembrie: FIUL MEU 
(spectacol de gală)

Marți, 8 septembrie: LEGĂTU
RA DE SINGE

Miercuri, 9 septembrie: PROCU
RORUL ACUZA

Zilele filmului din R.P.D. 
Coreeană se vor desfășura și in 
municipiile Arad (5—8 septem
brie) și Timișoara (7—10 sep
tembrie).

HUNEDOARA • Locuitorii co
munei Romos au participat la un 
amplu program politico-educativ 
cu prilejul „Intîlnirii fiilor satu
lui". După simpozionul „Permanen
țe și continuitate pe meleaguri hu- 
nedorene", un mare număr de ce
tățeni au vizionat programul pre
zentat de formații artistice din ju
dețele Gorj, Sibiu, Hunedoara și 
spectacolul 
susținut de 
tineretului 
Cerbu).

de muzică și poezie 
cenaclul „Flacăra" ai 
revoluționar. (Sabin

GORJ. • 
de activități 
nizațiile cooperatiste din țara noas
tră și Republica Populară Ungaria, 
în perioada 27 august — 2 septem
brie s-a aflat pe meleagurile Gor- 
jului ansamblul de cîntece și dan
suri „Kallai". Artiștii amatori din 
tara vecină și prietenă au evoluat 
cu mult succes pe scenele caselor 
de cultură din Tg. Jiu. Novaci și 
Motru, au vizitat citeva din obiec
tivele industriale și turistice ale 
județului și au participat la un dia
log cultural cu ansamblul artistic 
„Altița" al cooperativei meșteșugâ-

(Dumitru

în cadrul schimbului 
culturale dintre orga-

rești „Jiul" din Tg. Jiu. 
Prună).

de artă 
expoziția

expuse 
variante din tipologia 

în zonă de-a lungul 
— se constituie intr-o 
demonstrație a ingenio-

PRAHOVA. • Muzeul 
din Ploiești găzduiește 
„Arta universală în colecții praho
vene", realizată cu o serie de co
lecții de stat și prin contribuția

unor colecționari particulari din 
județ. Sint expuse interesante lu
crări in ulei, grafică, artă decora
tivă din diferite perioade de înflo
rire a artei europene și orientale. 
(Constantin Căpraru).

CONSTANȚA • La Costinești 
se desfășoară în această perioadă 
o bogată activitate cultural-educa- 
tivă din care reținem două mani
festări de prestigiu : Festivalul 
muzicii tinere, la care participă cei 
mai înzestrați interpreti 
în cadrul Festivalului 
„Cîntarea României", și 
național de grafică al 
creatori. (George Mihăescu).

afirmați 
national 
Salonul 

tinerilor

BOTOȘANI. • în cel mai tînăr 
ansamblu de locuințe din munici
piul Botoșani, ansamblul „Rindu- 
nica", a fost dată in folosință o 
nouă librărie, care desface cu pre
cădere cărți tehnico-științifice la 
dorința expresă a cumpărătorilor, 
exprimată în cadrul unui recent 
sondaj de opinie publică. (Silvestri 
Ailenei).

MARAMUREȘ. • Muzeul etno
grafic 
chis, la 
resantă 
ționale

al Maramureșului a des- 
Sighetu Marmatiei. o inte- 
expozitie de tehnici tradi- 
tărănești privind prelucra-

rea cerealelor. Instalațiile
— diverse 
existentă 
veacurilor 
veritabilă 
zitâții poporului nostru in folosirea 
factorilor naturali pentru confec
ționarea uneltelor necesare in gos
podărie. (Gheorghe Susa).

TULCEA • Galeriile de artă 
„Dacia" din Tulcea găzduiesc ex
poziția pictorului clujean Mircea 
Vremir. Sînt prezentate interesan
te gravuri înfățișînd imagini din 
mirifica Deltă a Dunării. (N. Ami- 
hulesei).

TELEORMAN • Consiliul oră
șenesc pentru educație politică și 
cultură socialistă Roșiori a organi
zat la întreprinderea comercială 
din localitate o dezbatere pe tema 
„Etica lucrătorului din comerț". Au 
participat numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderea aminti
tă. • Tot la Roșiori. în cadrul 
acțiunii „Scena vă aparține", prin 
care se urmărește ca o dată 
tămînă formațiile 
întreprindere sau 
țină un program 
oamenilor muncii
pectivă, zilele acestea a fost 
zentat un spectacol de către ar
tiștii amatori de la întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustria alimentară. (Stan Ștefan).

artistice 
instituție 
complex 
din unitatea

pe săp- 
dintr-o 
să 
in

sus- 
fața 
res- 
pre-

O primă imagine din 
pregenericul acestui nou 
film românesc este aceea 
a unei ființe (ce întru
chipează prin excelență 
avintul greu de stăvilit, 
natura greu de înlănțuit, 
spiritul 
duse în 
gardian... Existența frus
trată de condițiile sale fi
rești de afirmare și dez- . 
voltare 
prezent in substanța gra
vă a „Convoiului". Tema 
sa propriu-zisă gravitea
ză în jurul unei situații 
și mai dramatice în con
cretețea ei. Inspirindu-se 
din istoria noastră nu 
prea depărtată, anii ne
gri ai ilegalității, și avind 
in centru unul din nu
meroasele episoade ale 
rezistenței comuniste, fil
mul evocă o 
luptă pentru 
țuire. Urmărim 
de, autoapărare 
re a unui grup 
niști aflați în 
pe care legionarii, în 
proces de ascensiune, 
să îi suprime. Crima 
mează să aibă loc 
drumul 
chisori, 
care să 
asasini, 
lor curate". Nu vom in
tra în detalii de natură 
să îi răDească cititorului 
satisfacțiile legate de vi
zionarea peliculei. Vom 
preciza numai că nara
țiunea cinematografică e 
structurată pe contra
punctul a trei planuri : 
dubla supraveghere a 
„transportului" de către 
oamenii mișcării, pe de o 
parte, și comuniștii din 
afară, care contribuie la 
dejucarea planurilor uci- . 
gașe. pe de altă parte : 
și, mai ales, deplasarea 
prODriu-zisă, anevoioasă a 
convoiului. Un convoi 
sub o escortă din care 
fac parte și jandarmi 
vînduți mișcării. Un con
voi în care printre cei 
duși „pe jos și în lan-

de libertate) 
hățuri de un

este un motiv '

50 de km, se afla 
mulți comuniști, cițiva 
bătrîni și bolnavi, dar și 
deținuți de drept comun, 
unii plini de omenie, al
ții — unelte plătite ale 
asasinilor, instrumente 
ale provocării.

Urmărim o înaintare 
grea, epuizantă fizic, dar 
mai ales chinuitoare mo
ral — atîta vreme cit 
umilirile de natură să 
provoace riposta trebuie 
trecute cu vederea, ca jan
darmii să nu aibă nici un

Majoritatea Intimplărilor 
au girul autenticității. 
Invenția epică e bogată, 
dar de o salutară sobrie
tate. Există o intenție vi
zibilă (chiar dacă nu în
totdeauna finalizată) de 
a investiga eroii in adin- 
cimea trăirilor lor dra
matice și de a evita miș
cări exterioare.

Sint, desigur, și aspec
te mai puțin izbutite, in 
care faptul de viață se 
cerea redimensionat, în 
care ai senzația artificia-

rosimilitatea unor 
prej urări. Insistența pe 
stări (sociale sau sufle
tești), explorarea resurse
lor simbolice ale unor 
cadre (imaginea, absolut 
remarcabilă prin elabo
rare și expresivitate, este 
semnată de Liviu Pojoni), 
cultivarea sugestiei, ală
turi de afirmările răspica
te, asociază dimensiunii 
epice realiste a filmului 
una poetică. Astfel, ima
ginile spațiilor inchise, 
traforate doar de grilaje

crîncenă 
supravie- 
eforturile 
și salva- 
de cemu- 
detenție, 

plin 
vor 
ur- 
pe 
în-dintre două

prin stratageme 
creeze, pentru 

aparența „mîini-

§3»

„CONVOIUL"

pretext să tragă. Un 
drum al forjării, al dis
ciplinării maxime a vo
inței de a indura și re
zista — pentru a trium
fa. Un drum cu întîm- 
plări cunoscute, dar și as
pecte ignorate. Un drum 
cu destule aspecte știute, 
dar și imprevizibile, cu 
accidente — fapt pentru 
care unul din eroi, din 
prea multă generozitate, 
va plăti cu propria-i 
viață...

La baza acestui film 
impresionant prin miza 
umană și politică, capti
vant prin densitatea e- 
pică și tensiunea remar- 

■ cabilă a acțiunii se 
află un fapt autentic. 
Ficțiunea se inspiră din 
viața devenită istorie re
centă. Și nu dintr-o isto
rie povestită de _alții sau 
descoperită prin’ cărți- ci 
d'ntr-una chiar trăită de 
cel ce semnează ca sce
narist, Horia Nitolae 
Murgu. Acest suport al 
realității se simte pozi
tiv : în gravitatea tonu
lui, în simplitatea lui.

lului și a unor scheme 
depășite. Dacă. în ciuda 
unor remarcabile contri
buții actoricești (Ernest 
Maftei, Traian Stănescu, 
Nae Gh. Mazilu, Ion A- 
nestin. Ion Besoiu), por
tretele comuniștilor nu 
sint suficient individua
lizate, cele ale dușmani
lor lor sînt neartistice.

Dincolo de atari obser
vații se impun insă muit 
mai multe, de natură să 
sublinieze, odată cu cali
tățile scenariului, valori
ficarea lui superioară de 
către realizatorii filmului 
(regia : Mircea Moldovan). 
Prin maturitatea lor pro
fesională. prin gîndirea 
și demersurile lor cu a- 
devărat artistice, cineaș
tii contribuie la îmbogă
țirea „informației" trans
mise de film („informa
ție" ce influențează actul 
receptării sensibile), la 
creșterea tensiunii fil
mului. la un plus de a- 
dîncime a portretelor, la 
sublinierea trăirilor psi
hologice subtextuale — 
de natură să susțină ve-

și lanțuri, ori cele ale 
cimpiilor arse și triste, ale 
drumurilor bolovănoase 
și ale tîrgului sărăcăcios 
vorbesc de la sine, despre 
universul concentrațio- 
nar ori despre starea mai 
generală de mizerie a 
țării ; ca și cei ‘cițiva 
lăutari ce treo tăcuți și 
zgribuliți peste cimp ; ca 
și chipurile oamenilor 
intîlniți de convoi. Astfel, 
muzica „filmică" și tul
burătoare ce însoțește 
imaginile (autor : Tibe- 
riu Olah). Tot ca un suc
ces în eliminarea reto
rismului aș aminti scena 
în care Colțoiu, înnebunit, 
iese în fața porții peni
tenciarului. pentru citeva 
clipe, căutînd parcă pe 
cineva — un mod de a 
arăta că și el a înțeles 
rolul comun'știlor în e- 
șuarea planului său.

Una din cele mai mari 
calități ale „Convoiului" 
rămine pregnanța i 
nii. suspensul cu 
sint recreate cele 
planuri, tensiunea 
care se sugerează

mâtismul situației iniția
le și acea răsturnare a 
rolurilor prin care cei în 
lanțuri preiau comanda, 
„ordonînd" gardienilor 
cum să ii transporte vii 
și nevătămați. Tot cu 
mijloace artistice este 
subliniată, în repetate 
rinduri, solidaritatea tu
turor oamenilor de bine 
cu comuniștii a căror 
viață se află în pericol. 
Am aminti. în acest sens, 
scena dialogului tăcut cu 
lucrătorii de la drumuri.

Portret colectiv al so
lidarității, al dîrzeniei și 
disciplinei, al tovărășiei 
și. întrajutorării comunis
te, „Convoiul" este o 
imagine impresionantă a 
solidarității între cei din 
incinta penitenciarului și 
cei dinafară, a legături
lor lor permanente și e- 
ficace. prin fire nevăzu
te, cu tovarășii aflați în 
libertate. Dar nu numai 
atit : ci și imaginea le
găturii dintre cauza și 
eroismul membrilor de 
partid și mulți oameni 
obișnuiți (de la nevasta 
contabilului-șef la bătrî- 
na din oraș și la lucrăto
rul de Ia drumuri, ce-și 
exprima curajos simpa
tia ; și de la ei chiar la 
un gardian ori la Un de
ținut de drept comun). 
Toți — credincioși „mă
surii lucrurilor", adepți 
ai omeniei ce exclude te
roarea. crima și care nu-i 
putea situa decît pe bari
cada luptei 
„mișcării", a 
actelor ei.

„Convoiul",
Casei de filme Unu. este 
o peliculă în care anga
jarea politică e dublată 
de notabile reușite în in
vestigarea omenescului 
— cu mijloace artistice 
specifice celei de-a șap
tea arte.

împotriva 
ideologiei și

producție a

acțiu- 
care 
trei 

i cu 
dra Natalia STANCU 7
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SRI LANKA

COLOMBO
Am aflat cu profundă tristețe vestea încetării din viată a tovarășului 

S. A. Wickremasinghe, președintele Partidului Comunist din Sri Lanka.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal, vă adresez sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga 
compasiune.

mice intercoopera-
■ Naționale a exa- 

..rodul in care au ac- 
uniunilor și ale uni- 

pentru

într-un climat de puternică anga
jare, imprimat de magistrala cuvin- 
tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru pe 
problemele agriculturii, miercuri s-au 
desfășurat în Capitală lucrările ple
narei Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. Au participat membrii Consiliu
lui U.N.C.A.P. și ai Comisiei de re
vizie, președinții uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție, reprezentanți ai unor minis
tere și altor organe centrale, activiști 
•1 U.N.C.A.P.

Plenara a dezbătut cu exigență și 
răspundere, in spiritul aprecierilor și 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, stadiul realizării 
planului de producție și a bugetului 
de venituri și cheltuieli in unitățile 
agricole cooperatiste pe acest an și a 
stabilit măsurile ce se impun pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
creștere a producției la toate cultu
rile. speciile și categoriile de ani
male, aplicarea cu mai multă fermi
tate in viață a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, în vederea sporirii continue 
a eficienței • conomice și rentabiliză
rii tuturor '( merativelor agricole și 
asociațiilor > 
tiste.

Consiliul 1 
minat, totod? 
ționat consil 
tăților agrici cooperatiste 
dezvoltarea industriei mici si a pre
stărilor de servicii către populație.

Plenara a adoptat un program de 
acțiuni care să determine mobiliza
rea tuturor forțelor și mijloacelor din 
agricultura cooperatistă, in vederea 
organizării și efectuării în cele mai 
bune condiții a volumului mare de 
lucrări din campania agricolă de 
toamnă, pregătirii corespunzătoare a 
recoltei anului viitor și a rezolvat 
unele probleme organizatorice. .

Participanții la dezbateri au pus în 
evidentă marile resurse materiale și 
de forță de muncă existente in uni
tățile agricole, subliniind hotărîrea 
întregii țărănimi cooperatiste de a 
acționa ferm pentru realizarea inte
grală a planului de creștere a pro
ducției vegetale și animale, de dez
voltare și mai puternică a industriei 
mici și prestărilor de servicii în acest 
an și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea noii revoluții agrare în 
România, obiectiv prioritar stabilit 
de Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîritul1 tovarășul Emil Bobu. membru 
al j Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Timpul probabil pentru zilele de 4, I 
și 6 septembrie. In (ară : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul Intervalului, apoi 
se va încălzi ușor. Cerul va ii temporar 
noros. Vor cădea ploi locale mai ales 
sub formă de aversă. îndeosebi în zo
nele de deal șl de munte. Vîntul va su
fla moderat cu intensificări tn zonele de 
munte. Temperaturile minime vor _
cuprinse între 6 și 18 grade, iar cele 
maxime între 16 șl 26 de grade, local 
mal ridicate în ultimele zile. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii în pri
ma parte a intervalului. Vîntul va su
fla moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 11 și 14 grade, iar cele
maxime între 21 și 24 de grâde. mal ri
dicate la siîrșltul intervalului. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 2 SEPTEMBRIE 1981
EXTRAGEREA I : 40 23 13 2 30 35
EXTRAGEREA A II-A : 1 41 28 4

7 10

(iei prezenți au adoptat apoi O 
telegramă, adresată COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune, printre altele :

Vă raportăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
și în acest an, cu condiții climatice 
complexe, un număr insemnat de 
unități agricole cooperatiste din toa
te zonele țării obțin recolte bune, 
ceea ce pune in evidență și mai 
pregnant rezervele mari existente 
în toate cooperativele pentru crește
rea producție' agricole. Vă raportăm, 
totodată, că anul sectorului coope
ratist al lulturii in domeniul 
micii industry și prestărilor de ser-

Un nou șantier național al tineretului
De la corespondentul „Scinteli", 

Nicolae Catană : La Anina, străve
che așezare minerească din munții 
Banatului, a avut loc ieri deschide
rea unui nou șantier național al 
tineretului — cel de pe platforma 
de exploatare a șisturilor bitumi
noase și de construire a primei 
centrale termoelectrice din țară 
care va funcționa pe baza acestui 
zăcămint. Răspunzind chemărilor 
partidului, îndemnurilor adresate 
de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tinerei generații 
de a contribui cu pasiune și dăruire 
revoluționară la înflorirea econo- 
mico-soeială a României, sute de 
tineri din toate județele au îmbră
cat salopeta de brigadier, venind in 
sprijinul constructorilor care, la 
Anina, au început să înalțe una din
tre cele mai mari citadele de forță 
și lumină înscrise pe agenda noului 
nostru cincinal. De remarcat este 
faptul că încă de pe acum o seamă 
de lucrări sint avansate, dar prezen
ța celor peste 400 de brigadieri de 
diferite meserii, alături de construc
tori și mineri, este de natură să de
termine accelerarea ritmurilor de 
execuție. Aflăm, de la gazde, tinerii 
brigadieri, angajamente solemne. Ei 
și-au propus ca pină la sfîrșitul anu
lui in curs să realizeze un volum de 
lucrări de pfeste 20 milioane lei, iar 
în 1982 să obțină o producție de con- 
strucții-montaj in valoare de peste 
120 milioane lei. Pînă la finele anu
lui 1981 la construcția termocentra
lei uteciștli brigadieri vor asigura 
turnarea a peste 1 000 metri cubi de 
betoane și montarea a 330 tone de 
utilaj. Un aport la fel de substan
țial este prevăzut și la lucrările de 
amenajare a imensei cariere, propu- 
nindu-și să contribuie la volumul de 
lucrări pentru exploatarea șisturilor 
prin excavarea și transportul a 
aproape o jumătate milion de metri 
cubi de rocă.

La inaugurarea noului șantier na
țional al tineretului, brigadierii au 
fost salutați de Nicolae Bușui. prim- 
secretar al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R., Pantelimon

DE LA C. E. C.
Casa de Economii șl Consem

națiuni face cunoscut depunăto
rilor că pînă la 10 septembrie 
a.c., inclusiv, obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se pot procu
ra la valoarea lor nominală, fără 
diferență de preț.

Cei interesați își pot procura 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri 
în numărul dorit, de la oricare 
unitate a Casei de Economii și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

obținute 
agricole, 
uniunile 

și indru- 
din

plantelor, in 
optim a tutu-

stimate tova- 
că, avind

vicii pe primul semestru al acestui 
an a fost realizat și depășit.

Consiliul și-a însușit pe deplin 
aprecierile și criticile întemeiate, 
formulate de dumneavoastră privind' 
rezultatele nesatisfăcătoare 
de numeroase cooperative 
lipsurile manifestate de 
cooperatiste in conducerea 
marea acestora, indisciplina 
multe unități in folosirea pămintu- 
lui, a întregii baze tehnico-materia- 
le, in aplicarea normelor agrozoo
tehnice, in asigurarea calității se
mințelor și densității 
executarea la timpul 
ror lucrărilor.

Vă asigurăm, mult 
rășe Nicolae Ceaușescu, 
permanent in față direcțiile clare de 
acțiune pe care ni le-ați trasat la 
recenta Consfătuire de lucru pe pro
blemele agriculturii, țărănimea, cei
lalți lucrători din unitățile agricole 
cooperatiste vor face totul pentru 
realizarea, în perioadele optime și 
de cea mai bună calitate, a insămin- 
țărilor de toamnă, pe toate suprafe
țele planificate, recoltarea intr-un 
timp cil mai scurt, transportul și 
depozitarea corespunzătoare a între
gii producții, pentru îndeplinirea 
obligațiiloi- față de stat la toate cul
turile și produsele animaliere, for
marea unei opinii de masă in vede
rea apărării avutului obștesc. îm
preuna cu organele agricole vom 
examina și controla, cu toată aten
ția și răspunderea, fiecare propunere 
eu privire la crearea de noi asocia
ții intercoopcratiste sau de stat și 
cooperatiste, aplicind cu strictețe in
dicațiile dumneavoastră și vom ac
ționa hotărit pentru a asigura întă
rirea și creșterea continuă a puterii 
economice a tuturor cooperativelor 
agricole de producție.

Consiliul Uniunii Naționale a dat 
și cu acest prilej expresie adeziunii 
totale a țărănimii, a milioanelor de 
lucrători din agricultura cooperatis
tă — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la politica 
iuternă și externă a partidului și 
stalului, angajamentului lor unanim 
de a înfăptui neabătut această poli
tică. de a munci fără preget pentru 

/înflorirea continuă a agriculturii, 
contribuind astfel la realizarea pro
gramului partidului de creștere a 
bunăstării poporului, de ridicare a 
potențialului economic și a gradului 
de civilizație a satelor, la sporirea 
avuției naționale.

Așa cum ne-ați cerut dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, uniunile coopera
tiste vor munci permanent in unități 
cu masa cooperatorilor, cu conduce
rile acestora, sprijinindu-le efectiv 
in soluționarea competentă și opera
tivă a tuturor problemelor de pro
ducție șl economico-socialc, in con
ducerea democratică a cooperativelor 
și asociațiilor. împreună cu orga
nele agricole, ele sint hotărite să ac
ționeze cu fermitate pentru ca în
treaga activitate din aceste unități 
să se desfășoare într-un climat de 
deplină ordine, disciplină șl răspun
dere, incit sarcinile acestui impor
tant sector al agriculturii noastre să 
fie exemplar îndeplinite, adueîndu-și 
astfel o contribuție mereu sporită la 
progresul economico-social al pa
triei. (Agerpres)

Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Gheorghe Cocoș, adjunct 
al ministrului energiei electrice, și 
Aurel Lăpușcă, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

într-o atmosferă de mare însufle
țire și entuziasm tineresc, partici- 
panții la manifestare au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

„Brigadierii șantierului național al 
tineretului de pe platforma de ex
ploatare a șisturilor bituminoase de 
la Anina, important obiectiv al pro
gramului de dezvoltare energetică a 
țării, elaborat, pe baza conceuției 
dumneavoastră, de Congresul al XII- 
lea al P.C.R. — se spune în cuprin
sul telegramei — își îndreaptă gindu- 
rile cu nemărginită dragoste și pro
fundă recunoștință spre dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și 
angajamentul ferm de a-și consacra 
întreaga energie realizării lucrărilor 
complexe de exploatare a șisturilor 
și de punere în funcțiune, intr-un 
timp mai scurt, a primului grup al 
centralei termoelectrice cu capacitate 
de 990 MW, convinși fiind ca în a- 
cest fel vor contribui la înfăptuirea, 
în deceniul actual, a independentei 
energetice a scumpei noastre Româ
nii socialiste.

Avînd permanent în față exemplul 
strălucit al neobositei dumneavoas
tră activități, călăuziți de orientările, 
indicațiile și sarcinile de inestimabi
lă valoare teoretică și practică date 
tinerei generații, vom acționa cu toată 
fermitatea pentru a transforma șan
tierul nostru intr-o adevărată scoală 
a educației comuniste, a spiritului 
muncitoresc, revoluționar, mindri de 
a trăi și munci cu demnitate într-o 
țară liberă și înfloritoare, punînd la 
temelia 
zuințele 
patriei, 
cel mai 
lui".

faptelor simțămintele și nă- 
noastre tinerești. închinate 
partidului, dumneavoastră, 

apropiat prieten al tineretu-

Consemnațiuni sau de la unită
țile poștale.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri beneficiază de im
portante cîștiguri în bani cu va
lori cuprinse între 50 000 de lei 
și 800 de lei, cifre se acordă în 
fiecare lună, prin trageri la sorti.

Tragerea la sorți pentru aceas
tă lună va avea loc în Capitală, 
la data de 30 septembrie a.c.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

tn numele poporului, al Partidului și al Guvernului Republicii Cuba, 
vă exprimăm mulțumirile noastre pentru cordialul mesaj de felicitare trans
mis cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a Asaltului asupra' cazărmii 
Moncada.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele noastre mulțumiri pentru căldurosul mesaj 
de felicitări transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore și să 
primiți deosebita noastră apreciere pentru sentimentele de prietenie pe care 
le-ați exprimat la adresa noastră.

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

Miercuri s-au desfășurat în amfi
teatrele și sălile Universității bucu- 
reștene ultimele ședințe de lucru în 
cadrul secțiunilor, simpozioanelor și 
celorlalte sesiuni din programul celui 
de-al XVI-lea Congres internațional 
de istorie a științei.

în secțiunea „Știința și tehnologia 
în Antichitate" au fost prezentate co
municări în legătură cu dezvoltarea 
astronomiei, cu începuturile filosofici 
și logicii în perimetrul sud-est euro
pean, despre tehnicile de prelucrare 
a fierului în India, metodele de ex
tracție a aurului in Dacia, descope
ririle științifice în China in epoca 
bronzului, diverse aspecte ale. evo
luției matematicilor la inceputurile 
istoriei omenirii.

Secțiunea consacrată matematicii și 
mecanicii a programat comunicări si 
discuții ce au evidențiat dezvoltarea 
celor. două științe în decursul veacu
rilor, modul cum au influențat viața 
socială, actualitatea unor lucrări ela
borate în epocile anterioare, perspec
tivele istorice si unele considerări 
metodologice in legătură cu studiile 
și cercetările viitoare.

în aceeași zi. a luat sfîrșit secțiu
nea dedicată problemelor metodolo
gice în istoria și fîlosofia științei.

în cursul simpozionului „Rolul fe
meilor in dezvoltarea științei și teh
nicii" au fost evocate mari figuri de 
femei-savant din diferite țări, care 
au avut creații remarcabile în dome
niile chimiei, fizicii, medicinii, agro
nomiei. în alte ramuri ale științei șl 
tehnologiei. Comunicările românești

Masă rotundă pe tema „Tendințe viitoare 
în dezvoltarea științei și tehnologiei vizînd 

o dezvoltare socială și umană"
Miercuri au inceput la București 

lucrările mesei rotunde internaționa
le pe tema „Tendințe viitoare în 
dezvoltarea științei și tehnologiei vi- 
zind o dezvoltare socială și umană", 
Reuniunea, înscrisă din inițiativă 
României în programul celui de-al 
XVI-lea Congres internațional de is
torie a științei, este organizată de 
Academia de științe sociale și po
litice și Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, in colaborare 
cu UNESCO și Federația mondială 
pentru studierea viitorului.

La lucrări participă reprezentanți 
ai unor prestigioase organizații și in
stituții științifice, naționale si . inter
naționale, oameni de știință, specia
liști și cercetători din 20 de țări.

Timp de două zile, participants 
dezbat un mare număr de teme și 
probleme menite să contribuie ia 
reliefarea actualității și importanței 
laturii prospective a istoriei și filo
sofici științei, a necesității creșterii 
solidarității internaționale a oameni
lor de știință în apărarea celor mai 
înalte țeluri ale gîndirii umane, la 
formularea unor sugestii și recoman
dări de acțiune practică sau metodo
logică pentru dezvoltarea științei și 
tehnologiei în viitor.

In ședința de deschidere a lucrări
lor au ’ 
Mihnea 
demiei 
Mihail 
de stat 
Știință . __
prezentantul directorului general al 
UNESCO, șeful Biroului pentru coo
perarea științifică europeană. Abdur 
Rahman, președintele Consiliului in
ternațional pentru studiul politicii 
științei, Eleonora Mașini, președinta 
Federației mondiale pentru studierea 
viitorului, Ulrika von Haumeder. 
secretarul Comisiei internaționale 
pentru istoria științifică și culturală 
a umanității de pe lingă UNESCO, 
acad. Ștefan Milcu, președintele Co
misiei naționale române pentru is
toria și filosofia științei, ing. Ion 
Crișan, director general al Institutu-

luat cuvîntul prof. dr. docent 
Gheorghiu, președintele Aca— 
de științe sociale și politice. 
Florescu, ministru secretar 
la Consiliul Național pentru 
și Tehnologie. Jose Jaz. re-
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UN CLASAMENT FĂRĂ ECHIPE NEÎNVINSE

Au fost suficiente cinci etape pen
tru ca să nu mai rămînă echipe ne
învinse în campionatul diviziei A. 
Este aceasta o mărturie de echilibru 
între formații ? Și, dacă așa ar fi, 
sub ce semn de valoare fotbalistică 
se produce acest echilibru ? Chimia 
Rîînnicu Vîlcea, performera etapei 
trecute, prin, victoria asupra campio
nilor craioveni, a pierdut, ieri, în 
fața promovatei F. C. Constanța cu 
4—0 (0—0), aceasta din urmă la pri
mul ei succes pe terenul propriu. 
F. C. Corvinul Hunedoara, una dintre 
cele mai lăudate echipe, autoarea 
scorului de 5—0 cu Jiul în precedenta 
etapă, a pierdut ieri cu nu mai puțin 
de 4—0 (1—0) la Tîrgu Mureș, în fața 
A.S.A. Ar fi destule rezultate din 
primele patru etape care să ne spună 
că formațiile noastre joacă „acasă" 
cu vitejie, dar abandonează pielea de 
leu atunci cînd se află „în deplasa
re". Sint și excepții, ca, de pildă, 
tot ieri, F. C. Argeș. Ea a jucat, la 
Brașov, contra echipei locale, up 
meci închis și destul de dur, in care 
ambele apărări bine ordonate și 
stricte la marcajul individual ,n-au 
dat posibilitate telespectatorilor 
urmărească- ceea ce se cheamă 
spectacol fotbalistic. Totuși, 
această partidă de 0—0, piteștenli 
cîștigat un nou punct „in deplasate". 
Singura satisfacție reală pentru te
lespectatorii din țară a fost aceea că 
portarul Cristian, unul dintre com- 
ponenții lotului național, a apărat

să 
un 
cu 
au

DR. YEOH GHIM SENG
Președinte interimar 

al Republicii Singapore

au evidențiat activitatea prodigioasă 
a unor personalități de seamă ale 
vieții științifice din tara noastră. Au 
fost subliniate valoarea deosebită a lu
crărilor tovarășei .academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. savant de 
renume mondial, contribuția sa re
marcabilă la dezvoltarea cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
în chimie, la impulsionarea științei 
românești în ansamblu. A fost relevat 
cu acest prilej faptul că, in perioada 
contemporană, femeile sint tot mai 
mult implicate în cercetarea științi
fică, în activitatea economică, cultu
rală și în învățămint, in întreaga 
viață socială, constituind un factor 
important al progresului societății.

Tot miercuri a avut loc ședința 
tematică „Istoria științei și tehnicii 
în Africa". în cadrul căreia au fost 
susținute comunicări despre umanis
mul. și raționalismul culturilor afri
cane tradiționale, despre realizările 
tehnice din epoca flerului. îiudegâtu- 
ră cu gindirea științifică in contextul 
dezvoltării tehnicii, despre capacita
tea structurii economice a continen
tului de a asimila noutățile tehnico- 
știintil'ice din lumea de azi.

Seria comemorărilor savantilor de 
renume mondial, care au avut con
tribuții hotăritoare la progresul știin
ței și tehnicii, s-a încheiat cu evo
carea vieții1 și activității cunoscutului 
om de știință englez George Stephen
son, de la a cărui naștere se împli
nesc două sute de ani.

(Agerpres)

delui central pentru construcții 
mașini.

în expuneri au fost relevate relația 
dialectică știință-societate-dezVoltare 
umană, tranziția de la abordarea Și 
tratarea sectorială spre ctiprinderea 
sistemică a realității naturale, so-, 
ciale și umane, intensificarea pre
ocupărilor pentru elaborarea unor 
noi cadre teoretice și conceptuale ner 
cesare eforturilor de planificare, pro
iectare și implementare a tuturor ac
țiunilor consacrate dezvoltării sociale 
și umane, orientarea eforturilor oa
menilor de știință din toate țările 
spre idealurile păcii și cooperării.

Un loc aparte în cadrul discuțiilor 
a fost rezervat preocupărilor privind 
căile și modalitățile de încorporare 
efectivă a valorilor sociale și umane 
în conceperea soluțiilor și rezolvarea 
problemelor economice, sociale, poli
tice și culturale actuale și de per
spectivă, antrenate de cerințele pro
gresului material și spiritual al socie
tăților contemporane și de cele ale 
dezvoltării, prin efort colectiv si pla
nificat. a științei înseși.

S-a subliniat faptul că dezvoltarea 
actuală a științei și tehnologiei ple
dează pentru a nouă ordine interna
țională și in acest domeniu, date 
fiind o serie de realități contempora
ne cum sint manipularea politică a 
accesului, transferului și utilizării 
resurselor științei și tehnicii de către 
marile puteri, creșterea decalajelor, 
menținerea subdezvoltării pe o mare 
parte a globului.

în acest context 
caracterul umanist 
fice a partidului 
valorificarea internațională a expe
rienței românești in asigurarea tu
turor condițiilor materiale si intelec
tuale necesare promovării științei și 
tehnologiei ca factori fundamentali 
ai progresului și civilizației, semni
ficațiile majore ale eforturilor con
secvente făcute de România în fa
voarea păcii, destinderii și securității 
internaționale.

au fost reliefate 
al politicii științi- 
și statului nostru.

(Agerpres)

poarta Argeșului cu intuiție și multă 
siguranță.

De la Craiova ne-a venit replica 
valabilă a echipei campioane la cri- 
ticile care au năpădit-o după înfrin- 
gerea de la R'imnicu Vîlcea. A fost 
o replică de 4—1 (3—1) în fața cole
gilor de la Cluj-Napoca, replică la 
care, din fericire, s-a încadrat și Că
mătarii, valorosul centru- înaintaș al 
echipei noastre reprezentative, resta
bilit și pus pe fapte mari. Să mai ob
servăm că Bălăci, alt pion al forma
ției tricolore, este în creștere pe tă- 
rîmul eficacității (ieri, două goluri) 
iar, de partea cealaltă, Septimiu 
Cîmpeari nu s-a dezmințit, marcînd 
un punct în poarta craioveană.

Rezultate foarte concludente au 
obținut în cea de-a cincea etapă : Di
namo, la al doilea 3—0 consecutiv.

„DINAMOVIADA" LA ATLETISM
La sărituri in lungime — victorii ale atletelor românce

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au început ieri întrecerile celei 
de-a 23-a ediții a competiției inter
naționale de atletism „Dinamoviada". 
în centrul atenției spectatorilor s-a 
situat proba feminină de săritură in 
lungime, care a fost cîștigată de atle
ta româncă Anișoara Cușmir. cu 6.65 
m. Pe Jocul doi s-a clasat Vali Io- 
nescu cu 6,64 m, urmată de sovietica 
Tatiana Proskuriakova cu 6,54 m. 
Alte două victorii ale atleților de la 
Dinamo București au fost obținute 

/ la triplu salt : Bedros Bedrosian —

Miercuri a sosit în Capitală minis
trul afacerilor extSrne și al justiției 
din Republica Suriname. Harvey H. 
Naarendorp. care, la invitația Minis
trului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, face o vizită ofi
cială in țara noastră'

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Miercuri au inceput convorbirile o- 
ficiale intre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe și al justiției din 
Republica Suriname. Harvey H. Naa-r 
re'ndorp.

La convorbiri participă Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Corneliu Bogdan, di
rector în M.A.E.

Iau parte, de asemenea, Iwan 
Graanoogst, președintele Consiliului 
național militar al Republicii Suri
name, Harold Kolader, director al 
M.A.E., Carlo Lamur. ambasador.

♦
Ministrul român al afacerilor ex

terne a oferit un dineu in onoarea 
1 ministrului de externe al Republicii 

Suriname.
în timpul dineului, cei doi miniștri 

au toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Henk Chin A Sen. pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și coope
rare între cele două țări, pentru 
pace și înțelegere între popoare.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Glosan, a primit, 
miercuri după-amiază, delegația Co
mitetului pentru transporturi și co
municații din parlamentul suedez, 
condusă de Bertil Zachrisaon, care 
efectuează o vizită de documentare 
in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații referitoare la 
activitatea comisiilor permanente 
din cadrul -celor două parlamente și 
au fost abordate aspecte ale colabo
rării bilaterale și conlucrării într-o 
serie de organisme internaționale. 
Ambele părți au subliniat cu satis
facție bunele relații statornicite in
tre România și Suedia și au expri
mat dorința de a le dezvolta în con
tinuare, în interesul ambelor țări și 
popoare.

La întrevedere au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
și loan Totu, secretarul Comisiei 
pentru industrie și activitatea econo- 
mico-financiară.

A fost de față ambasadorul Suediei 
la București. Hans Efraim Skold.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
suedezi gți .avut o întrevedere cu Iu
lian Tudosie, adjunct al ministrului 
transporturilor? ? și telecomunicațiilor, 
in :cursul CSrtfe/ s'n procedat -lă un 
sclțimb de experiență cu privire la 
organizarea transporturilor în cele 
două țări.

A fost de față Nicolae Ganea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București.

în onoarea oaspeților, Biroul Marii 
Adunări Naționale a oferit un dineu.

★
Cu prilejul marcării în România a 

Zilei nealinierii, miercuri, la sediul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale — A.D.I.R.I., 
s-a desfășurat o masă rotundă con
sacrată mișcării țărilor nealiniate.

Comunicările științifice și dezbate
rile care au avut loc cu acest prilej 
au abordat aspecte privind condițiile 
de apariție și afirmare a mișcării sta
telor nealiniate, rolul și locul aces
teia în viața internațională. Au fost 
relevate, de asemenea, relațiile de 
prietenie și colaborare existente între 
România și statele nealiniate, pre
cum și contribuția țării noastre la ac
tivitatea mișcării de nealiniere.

Au participat cadre universitare, 
cercetători științifici, ziariști, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

★

Miercuri dimineață, savantul ame
rican de origine română George E. 
Palade. laureat al Premiului Nobel, 
profesor la Universitatea Yale, a ți
nut la Institutul de biologie și pa
tologie celulară din București con
ferința „Scurtă istorie a biologiei 
celulare". Specialiștii prezenti au as
cultat cu interes expunerea de înaltă 
ținută, științifică susținută și au avut 
un util schimb de opinii cu oaspetele.

(Agerpres)

de astă dată contra Politehnicii Timi
șoara, F. C. Olt, 1—0, cu Steaua, 
S. C. Bacău, învingătoare la Bucu
rești, cu 3—1, în fața ' Progresului 
Vulcan, Sportul studențesc, 1—1, cu 
U.T.A., la Arad și Jiul, pe teren pro
priipriu, 2—0 cu C. S. Tirgoviște.

Pfeste puține zile, simbătă 5 sep
tembrie, se va desfășura etapa ur
mătoare, cu meciurile Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Craiova și 
Sportul studențesc — F. C. Argeș in 
prim plan. Pînă atunci, în fruntea 
clasamentului continuă să se găsească 
Universitatea Craiova — 8 puncte, 
urmată de Dinamo și F. C. Olt — 
cite 7 puncte și Steaua, F.C.M. Bra
șov. S. C. Bacău și „U“ Cluj-Napoca 
— cite 6 puncte. I

Valeriu MIRONESCU

16,19 m și la 400 m (feminin) Steluța 
Vintilă, cronometrată cu timpul de 
52”86/100. In proba de aruncarea 
discului. G. Konocenko (Dinamo 
Moscova) a ocupat primul loc cu 
64,08 m. înaintea lui Ion Zamfirache 
(Dinamo București) 63.96 m. Sulițașul 
sovietic A. Makarov a obținut cel 
mai bun rezultat, cu 80.18 m. iar 
sprinterul A. Litvinov (Dinamo Mos
cova) a terminat învingător la 100 m 
cu 10”60/100. Concursul continuă 
astăzi.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

Excelențelor lor
Domnului GASTONE PASOLINI
Doamnei MARIA LEA PEDINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

Ziua națională a Republicii San Marino, țară de care Republica Socialistă 
România este legată de o prietenie trainică și de raporturi de colaborare si 
cooperare, îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa cele mai călduroase feli
citări, de a transmite poporului sanmarinez urări de bunăstare și progres, iar 
dumneavoastră de sănătate și fericire personală.

Exprim speranța că raporturile dintre țările și popoarele noastre se vor 
dezvolta tot mai mult, în interesul păcii și securității in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

San Marino, mica 
republică din inima 
peninsulei Italice, săr
bătorește la 3 septem
brie ziua sa națio
nală. Fondată, potri
vit legendei, în urmă 
cu 1680 de ani de 
către cioplitorul în 
piatră Marino, acest 
stat și-a perpetuat, 
de-a lungul veacurilor 
și în pofida tuturor 
vicisitudinilor. inde
pendența. fiind consi
derat, totodată, pri
mul stat al vremurilor 
moderne în care s-a 
impus forma de gu- 
vernămînt a republicii 
— bazată și azi pe sis
temul politic-adminis- 
trativ consacrat de 
constituția de la 1599.

Ocupațiile predilecte 
ale locuitorilor sint în 
mod direct condițio
nate de particularită-

file geografice și de 
relief ale minusculei 
țări (60 kmp). Creș
terea vitelor și viticul
tura constituie princi
palele îndeletniciri ale 
populației din pitoreș- 
tile sate presărate pe 
versanții Apeninilor. 
în rest, peisajul eco
nomic este dominat de 
meșteșugurile artiza
nale. exploatarea mar
murei și a materiale
lor de construcție, dar 
mai ales de turism și 
industria hotelieră, 
care constituie princi
palele surse de veni
turi (raportînd numă
rul de turiști ce revine 
la numărul de locui
tori — 3 milioane 
20 000 — San 
ocupă primul 
lume).

Relațiile de

la
Marino 

loc in

priete-

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Zilei naționale

a Republicii Socialiste Vietnam

ADUNARE FESTIVA

numeroși
istorică a 
fost evo-

Sub auspiciile Comitetului munici
pal București al P.C.R. și ale Consi
liului municipal al F.D.U.S., miercuri 
după-amiază, la clubul întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" a 
avut loc o adunare festivă, consacra
tă sărbătoririi Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam. Au luat 
parte Eleonora. Cojocaru. secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, activiști, de partid 
și de stat, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii.

Semnificația politică și 
evenimentului aniversat a 
cată de Ilie Bologa. secretarul comi
tetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii din această 
întreprindere. Relevind principalele 
etape ale luptei eroice a poporului 
vietnamez pentru eliberare națională 
și socială, pentru apărarea indepen
denței și suveranității de stat împo
triva intervențiilor străine, pentru 
realizarea unității naționale și conso
lidarea cuceririlor revoluționare, vor
bitorul a subliniat că, in spiritul Soli
darității internaționale, poporul român 
a sprijinit lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, a salutat cu profundă sa
tisfacție actul ce a încununat lupta sa 
eroică — eliberarea Vietnamului de 
Sud și • reunificarea țării, iar apoi 
proclamarea. în anul 1976, a Repu
blicii Socialiste Vietnam.

Arătînd că relațiile româno-viet- 
nameze de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri s-au dezvoltat con
tinuu. vorbitorul a relevat că un rol 
hotărîtor în dezvoltarea și amplifi
carea continuă a acestor relații l-au 
avut întilnirile si convorbirile de la 
București și Hanoi dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan. care au dat puternice impul
suri pentru intensificarea colaborării 
multilaterale româno-vietnameze.

în încheiere, exprimînd sentimen
tele sincere de prietenie pe care po
porul român le nutrește fată de po
porul vietnamez, vorbitorul a adre
sat oamenilor muncii vietnamezi, în
tregului popor, calde felicitări cu 
prilejul celei de-a 36-a aniversări a 
zilei naționale, urări pentru obține
rea unor noi 
transpunerea 
Congresului 
Vietnam. în

și importante izbînzi în 
in viată a hotăririlor 

al IV-lea al P.C. din 
Intimpinarea cu succes

Vernisajul unei expoziții de fotografii
O nouă manifestare culturală, de

dicată celei de-a 36-a aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Socialis
te Vietnam, a fost organizată în Ca
pitală de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste. Este vorba de Expozi
ția de, fotografii din R. S. Vietnam, 
deschisă, miercuri la amiază, la sala 
Asociației artiștilor fotografi.

Imaginile prezentate in expoziție

a fost ales 
Primo Ne- 
de 58 ani. 

pe Adrian

în. cîteva iinduii
• La Budapesta a avut loc meciul 

de șah dintre echipele României și 
Ungariei (juniori). Disputată la 10 
mese, in două tururi. întîlnirea s-a 
încheiat cu victoria tinerilor șahiști 
români, cu scorul de 12—8. Din echi
pa tării noastre o comportare bună 
au avut Adrian Negulescu. ■Lucian 
Vasilescu. Nicolae Lorentz, Otiliu 
Berechet și Marcel Lupu, toți cu 
punctaj pozitiv.
• Cu prilejul lucrărilor congresu

lui federației internaționale de atle
tism, miercuri la Roma 
președinte al acestui for 
biolo (Italia), în vîrstă 
Nebiolo il înlocuiește 
Paulen (Olanda), în etate de 79 ani,

• La Barcelona s-a disputat me
ciul de fotbal dintre formația locală 
și echipa reprezentativă a Argenti
nei, aflată in turneu în Europa. Ju
cătorii spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0). Golul a fost 
înscris de Allan Simonsen, in mi
nutul 76.

• La Oslo a fost dat publicității 
lotul de jucători din care va fi alcă
tuită formația Norvegiei ce va intiini 
pe teren propriu echipa Angliei. Pen
tru partida programată la 9 septem
brie la Oslo au fost selecționați ur
mătorii jucători : portari : Hansen. 
Antonsen, Jacobsen ; fundași : Bernt
sen, Grdndalen, Aas, Kojedal, Kbrdal, 
Pedersen : mijlocași : Albertsen. Da- 
vidsen, Dokken. Giske, Hansen. He- 
reide, Ottesen ; atacanți : Jacobsen, 
Lund, Oekland, Thoresen. Mathisen, 
Refvlk. 
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nie și colaborare sta
tornicite între Româ
nia și San Marino se 
bazează pe stimă și 
respect reciproc. O 
contribuție de prim 
ordin in dezvoltarea 
acestor raporturi au 
avut-o contactele la 
nivel înalt, convorbi
rile dintre președintele 
României, Nicolae 
Ceaușescu, cu căpita
nii regenți ai Republi
cii San Marino, care 
au evidențiat, de fie
care dată, dorința co
mună de a. adinei șl 
diversifica în conti
nuare cooperarea bila
terală. în interesul 
ambelor țări și po
poare, al cauzei înțe
legerii și securității 
continentul nostru, 
destinderii și păcii 
întreaga lume.

pe 
al 
în

a celui de-al V-lea Congres al parti
dului, în activitatea consacrată edi
ficării socialismului, înfloririi na
țiunii vietnameze și a patriei sale.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R.S. Vietnam la București. Tan 
Phong, caro a evocat pe larg impor
tanța istorică în viața poporului viet
namez a zilei de 2 septembrie 1945, 
cînd, după o luptă grea, plină de sa
crificii, dusă împotriva colonialismu
lui și imperialismului, pentru obți
nerea Independenței naționale, pre
ședintele Ho Și Min a citit procla
marea independenței Republicii De
mocrate Vietnam. In continuare, vor
bitorul a înfățișat eforturile depuse 
de oamenii muncii vietnamezi pentru 
vindecarea rănilor provocate de 
război, pentru refacerea și dezvol
tarea economiei, normalizarea nive
lului de viață al poporului, construc
ția primelor baze ale socialismului. 
Înfăptuirea cu succes a operei de 
transformare socialistă-a patriei, ri
dicarea gradului de civilizație și pro
gres al. întregului popor..

Evidențiind relațiile" romftno-viet- 
nameze, (carii. în ' Urina'convorbirilor 
la nivel înalt, au cunoscut o amploare 
deosebită, ambasadorul a exprimat 
recunoștința întregului popor vietna
mez față de partidul, guvernul și po
porul român pentru sprijinul și aju
torul acordat cauzei eliberării națio
nale și construcției socialiste în Viet
nam. EI a arătat că poporul său 
privește cu mare satisfacție marile 
realizări obținute în opera de con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate de către poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în fruntea căruia 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, vorbitorul a adresat, 
în numele clasei muncitoare din R.S. 
Vietnam, tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, urarea de a obține 
noi succese în înfăptuirea importan
telor sarcini 
stau în fată 
listă a țării.

economico-sociale ce le 
pentru edificarea socia-

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste Vietnam, ambasado
rul acestei țări la București. Tan 
Phong, a rostit, miercuri, o cuvîntara 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

surprind aspecte din cele mai diver
se domenii — de la eforturile depuse 
de poporul vietnamez pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii, pentru 
construcția socialistă a țării, pină Ia 
viața socială și preocupările cotidiene 
ale oamenilor din această țară.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit alocuțiuni criticul 
Cornel Radu Constantinescu și Tan 
Phong, ambasadorul Republicii Socia
liste Vietnam lă București, care s-au 
referit la importanta .evenimentului 
aniversat de poporul vietnamez, la 
strînsele relații de colaborare cultu
rală existente intre cele două țări.

La vernisaj au luat parte Ion 
Găleteanu. secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, alți oameni de cultură, 
un numeros public.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres'»
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AZI SE DESCHIDE SESIUNEA SPECIALA

A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U

Sprijin larg cauzei drepte
a poporului Namibiei

Ca urmare a Inițiativei țărilor 
africane, sprijinită de majoritatea 
statelor lumii printre care și Româ
nia. astăzi se deschide la New York 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. în problema Nami
biei. Desfășurată cu numai cîteva 
zile înaintea inaugurării celei de-a 
XXXVI-a sesiuni ordinare a Adu
nării Generale si intr-un moment 

cunoaște o 
Încordată ca 
regimului de 
R.P. Angola,

cînd Africa australă 
situație extrem de 
rezultat al agresiunii 
la Pretoria împotriva 
sesiunea extraordinară capătă o sem
nificație cu totul deosebită : ea este 
menită să sublinieze acuitatea pro
blemei namibiene și cerința imperi
oasă de a se intensifica eforturile 
în vederea soluționării eî, corespun
zător dreptului poporului namibian 
la autodeterminare și intereselor pă
cii in Africa și în lume.

După cum se știe, în prezent, pro
blema namibiană a ajuns intr-un 
impas ; regimul rasist de la Preto
ria nu numai că a torpilat Confe
rința de la Geneva, din luna ianua
rie, în problema Namibiei, îndepăr- 
tînd astfel posibilitatea realizării 
unei reglementări negociate, dar, mai 
mult, prin politica sa agresivă, aven
turistă, ridică noi și noi obstacole în 
calea găsirii unei soluții judicioase, 
periclitînd pacea și securitatea in 
zonă și în întreaga lume.

Pornind de Ia aceste considerente, 
ca și de la faptul că numeroasele re
uniuni cu caracter internațional or
ganizate de la începutul anului și 
pînă în prezent (inclusiv dezbaterile 
din Consiliul de Securitate) n-au 
putut determina R.S.A. să-și schim
be poziția obstrucționistă, actualei 
sesiuni speciale îi revine sarcina de 
a da o nouă dimensiune mișcării de 
solidaritate cu cauza dreaptă a Nami
biei și «ctivitătii diplomatice tinzînd 
să oblige Pretoria să recunoască 
neintîrziat dreptul la existență libe
ră și suverană al poporului nami
bian.

Este știut că poporul namibian 
duce de ani de zile o luptă eroică, 
plină de sacrificii, împotriva ocupă
rii abuzive a țării sale de către 
R.S.A. Această rezistență de masă 
a luat o deosebită amploare începînd 
din anul 1966, cînd patrioții nami- 
bieni, sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), au declanșat lupta ar
mată pentru alungarea ocupanților, 
reușind, în ciuda concentrării pe te
ritoriul namibian a zeci de mii de 
militari sud-africani, înzestrați cu 
cele mai moderne arme, să obțină 
o serie de importante succese. Pre
toria este nevoită, ca urmare a in
tensificării luptei de eliberare, să 
cheltuiască zilnic pentru operațiuni
le din Namibia circa un milion de 
dolari. Forțele ei de ocupație înre
gistrează însă serioasă pierderi. In
tr-un comunicat dat ptfblicîtăfil' zilfele 
trecute de S.W.A.P.O. se arată că în 
ultimele luni patrioții au ucis 891 
de militari sud-africani, inclusiv 
mercenari, au rănit grav alți 1453 
și au lichidat 19 baze și 77 de vehi
cule. Unitățile S.W.A.P.O. au dis
trus, totodată, șapte bombardiere de 
vînătoare și patru elicoptere.

Aceste succese, obținute în condiții 
deosebit de grele, au avut ca rezul
tat întărirea pozițiilor S.W.A.P.O. in 
interiorul Namibiei, eliberarea unor 
regiuni, iar, în afara granițelor, 
creșterea considerabilă a prestigiului 
organizației. Recunoscută de O.N.U. 
ca unic reprezentant al poporu-

lui namibian. S.W.A.P.O. a stabilit 
strînse legături cu numeroase state 
și organizații internaționale. Tot ca 
o dovadă a creșterii 
S.W.A.P.O. se înscrie și 
siune specială a O.N.U. 
ma Namibiei — a doua 
acest gen din ultimii trei 
vocarea ei dovedind că popoarele 
lumii sînt alături de poporul nami
bian în lupta sa pentru înfăptuirea 
aspirațiilor legitime de libertate și 
independență.

Acționînd cu fermitate pentru Iz
gonirea ocupanților și recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al 
Namibiei, S.W.A.P.O. nu a ignorat 
însg nici un moment posibilitatea 
soluționării problemei namibiene pe 
cale politică, prin tratative. Această 
poziție își găsește reflectarea în 
sprijinirea de către reprezentanții ei 
a Planului O.N.U. adoptat in 1978 și 
în declarația sa în sensul că este gata 

. să accepte o încetare a focului în Na
mibia pentru a netezi calea spre ne
gocieri. Represiunile sălbatice dezlăn
țuite de R.S.A., torpilarea Conferin
ței de la Geneva arată însă că ocu- 
panții refuză să la în considerare 
poziția constructivă a celui mai au
torizat reprezentant al poporului 
namibian și că răspunderea pentru 
eșecul soluției negociate revine ex
clusiv regimului de la Pretoria și 
sprijinitorilor acestuia.

în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate cu popoarele afri
cane, cu toate popoarele care luptă 
pentru afirmarea dreptului lor de a 
se dezvolta de sine stătător. Româ
nia socialistă a fosț și este alături 
de poporul namibian, acordîndu-i un 
permanent sprijin politic, diploma
tic, moral și material. Țara noastră 
a fost primul stat care a înche
iat un document internațional cu 
S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat o 
însemnată contribuție la recunoaște
rea acestei organizații ca unic re
prezentant al poporului namibian. 
România a fost, de asemenea, iniția
toare sau coautoare la multiple re
zoluții ale Națiunilor Unite in fa
voarea recunoașterii drepturilor le
gitime ale poporului namibian. Ea 
este membră din 1972 a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, desfășu- 
rînd în această calitate o intensă ac
tivitate, larg apreciată pe plan inter
național.

Solidaritatea dintre poporul ro
mân și poporul namibian și-a găsit 
cele mai concludente expresii în nu
meroasele întîlniri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut pe pă- 
mint african și la București cu pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, 
și care au prilejuit o puternică 
reafirmare a sprijinului acordat de 
țara noastră cauzei drepte a Na
mibiei.

In același spirit va acționa Româ
nia socialistă și cu prilejul sesiunii 
speciale a O.N.U. care începe astăzt 
Opinia publică din țara noastră își 
exprimă speranța că dezbaterile 
acestui forum internațional vor mar
ca un nou pas înainte pe calea afir
mării cauzei libertății și indepen
denței în Africa australă, că acțiu
nea fermă a comunității internațio
nale va obliga autoritățile rasiste de 
la Pretoria să pună capăt politicii 
lor de dominație și dictat. Este con
vingerea fermă a României socialiste 
că nimeni și nimic nu va putea îm
piedica victoria luptei eroice a po
porului namibian.

influenței 
actuala se
in proble- 
acțlune de 
ani — con-

Nlcolae N. LUPU

ffSă se pună capăt cursei iraționale a înarmărilor!“
ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR
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Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul statului Qatar
DOHA

Aniversarea Zilei naționale a statului Qatar imi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și bunăstare poporului qatarez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România 
și statul Qatar se vor dezvolta continuu, în folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

KBA > 1■Ha
La Hamburg a avut îoc o mare manifestație pentru pace și dezarmare, împotriva producerii și perfec
ționării armelor nucleare, inclusiv a bombei cu neutroni, demonstrație la care au participat circa 20 000 de 
persoane. Pe pancartele purtate de manifestanți era scris : „Să înfăptuim dezarmarea 1“ ; „Să se pună capăt 

cursei iraționale a inarmârilor 1"

DUSSELDORF: Campanie pentru pace
BONN 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 42 de ani de la 
declanșarea celui de-al doilea 
război mondial. Uniunea sindicate
lor vest-germane a organizat la 
Diisseldorf o „Zi contra războiu
lui". în acest cadru, 
uniunii, Heinz Oskar 
nunțat inițierea unei 
panii de stringere de 
favoarea „interzicerii

președintele 
Vetter, a a- 
ample cam- 
semnături in 
tuturor ar-

melor atomice existente în lume și 
începerii de negocieri in problema 
dezarmării". De asemenea, el a a- 
dresat oamenilor politici apelul 
„să pună grabnic capăt cursei 
înarmărilor". Pe de altă parte, 
sindicatul vest-german „I.G. Me- 
taU" a anunțat că va organiza, la 
rîndul său, strîngerea de semnă
turi în favoarea dezarmării.

Pentru crearea unei 
zone denuclearizate în 

nordul Europei
COPENHAGA 2 (Agerpres). — 

Miniștrii afacerilor externe ai țâri
lor nordice — Danemarca. Finlan
da. Islanda. Norvegia șl Suedia — 
au început, miercuri, la Copenhaga, 
o reuniune de două zile. în centrul 
discuțiilor se află problemele dezar
mării și creării unei zone denuclea
rizate în nordul Europei. J

Conferința O.N.U. pentru problemele 
țarilor cel mai puțin dezvoltate

PARIS 2. — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Zaides, transmite : în cadrul 
lucrărilor Conferinței O.N.U. pentru 
problemele țărilor cel mai puțin 
dezvoltate, miercuri dimineața s-au 
adresat participanților președinții 
Kenyei, Republicii Capului Verde și 
Ruandei și directorul general al 
O.N.U. pentru dezvoltarea și coope
rarea economică internațională, 
K. K. S. Dadzie, după care, prin 
cuvintul ambasadorului peruan, Fe- 
lippe Valdivieso, președintele „Gru
pului celor 77“ la actuala conferință, 
aii

După-amiază, paralel cu dezbate
rile generale, au început lucrările 
celor două comisii principale ale con
ferinței. în prima comisie se exami
nează problemele elaborării și adop
tării noului program de acțiune in 
ceea ce privește obiectivele, priori
tățile și politicile la nivel național și 
măsurile de asistentă internațională, 
în comisia a doua sint 'dezbătute 
rapoartele reuniunilor de consultări 
care au pregătit conferința și dis
pozițiile ce trebuie luate in vederea 
executării și urmăririi la nivel na- 

a
început dezbaterile generale.

țional, regional și internațional 
noului program de acțiune.

cu prilejul 
aniversării Zilei naționale 

a R. S. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 36-a aniversări a Zi
lei naționale a R. S. Vietnam, la 
Hanoi a avut loc o adunare organi
zată de C.C. al P.C. din Vietnam, 
Consiliul de Stat, Guvernul și C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam — 
relatează agenția V.N.A. Au fost pre- 
zenți Le Duan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, alți con
ducători de partid și de stat. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
To Huu, viceprim-ministru al Guver
nului R. S. Vietnam.

Industria petrolului—principalul 

sector al economiei mexicane
(Ager-CIUDAD DE MEXICO 2 

pres). — în mesajul anual privind 
starea uniunii, prezentat în parla
ment, președintele Mexicului, Jose 
Lopez Portillo, s-a referit la situația 
economică a tării, precizînd că indus
tria petrolului va rămine principalul 
sector al economiei mexicane. El a 
menționat că media de extracție în

IW DOCUMENT ACUZATOR: UN1TÂȚI BLINDATE
ANGOLEIALE RASIȘTILOR SUD-AFRICANI PE TERITORIUL

acest an va fi de 2,35 milioane ba
rili pe zi, din care 1,25 milioane ba
rili sint destinați piețelor externe.

Abordînd aspecte ale situației in
ternaționale, șeful statului mexican 
și-a manifestat îngrijorarea față de 
faptul că omenirea este confruntată 
cu un periculos proces de degradare 
a destinderii. Aspirațiile spre dezar
mare, a menționat președintele me
xican, au primit o nouă lovitură prin 
decizia de a produce și stoca o nouă 
armă abominabilă — bomba cu neu
troni.

Mexhpul, a declarat vorbitorul, se 
pronunță pentru respectarea inde
pendentei naționale a tuturor statelor 
și a dreptului popoarelor Ia autode
terminare.

Evoluția situației din 
Republica Centrafricană
BANGUI 2 (Agerpres). — Un co

municat oficial difuzat la Bangui, 
citat de agențiile France Presse și 
Reuter, anunță cj în Republica Cen
trafricană a fost format un Comitet 
militar de redresare națională, con
dus de generalul Andre Kolingba, 
șeful Statului Major al forțelor ar
mate. Comunicatul precizează că ge
neralul Kolingba cumulează funcțiile 
de șef al statului, al guvernului și de 
ministru al apărării. Ministru de ex
terne a fost numit locotenent-colo- 
nelul Jean Louis GerviL

Intr-un mesaj radiodifuzat, gene
ralul Andre Kolingba a declarat că 
acțiunea forțelor armate are ca scop 
să pună capăt tensiunii politice cres- 
cinde din țară. El a precizat 
noile autorități vor 
acordurile și tratatele 
trecut de Republica

că 
respecta toate 

încheiate în 
Centrafricană.

La 3 septembrie, poporul emira
tului Qatar sărbătorește împlinirea 
unui deceniu de la proclamarea in
dependenței naționale, eveniment 
care a pus capăt unei lungi perioa
de de dominație colonială și a des
chis o nouă pagină in istoria țării.

Situat în peninsula cu același 
nume, ale cărei țărmuri sint scăl
date de apele Golfului, Qatarul are 
o suprafață de 22 000 kmp. și o 
populație de circa 180 000 locuitori, 
din care aproape jumătate este con
centrată în capitala țării — Doha. 
Sub întinderile sale deșertice, pre
sărate de oaze, se găsesc imense 
rezerve de petrol, a căror exploa
tare asigură Qatarului locul al trei
lea pe glob în ce privește producția 
pe cap de locuitor. Tinărul stat 
arab dispune, de asemenea, de mari 
rezerve de gaze naturale, noul ză- 
cămînt descoperit nu de mult la 
North West Dome fiind 
ca unul dintre cele mai 
lume.

în anii care au trecut 
clamarea independenței.

TRIPOLI

considerat 
mari din
de la pro- 
Qatarul a

manifestat o preocupare deosebită 
pentru valorificarea marilor sale 
bogății naturale în folosul propriu, 
preluînd controlul asupra compa
niilor străine și alocind importante 
fonduri dezvoltării și diversificării 
economiei naționale. Ca urmare, in 
cursul planului decenal 1972—1982 
au fost date in funcțiune o serie de 
importante obiective economice, 
între care un laminor de fier și oțel 
cu o capacitate de 400 000 de tone 
anual, o fabrică de lichefiere a ga
zelor naturale, un combinat petro
chimic și altele, care au schimbat 
radical înfățișarea unor regiuni ale 
țării.

Prieten sincer al popoarelor ara
be. poporul român urmărește cu 
simpatie transformările -înnoitoare 
din viața Qatarului. între Republi
ca Socialistă România și statul 
Qatar s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, care se dez-_ 
voltă în interesul ambelor țări șl 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

/•r CO(

Convorbiri româno-libk
TRIPOLI 2 (Agerpres). — Tova

rășul Aurel Duma, secretar al Con
siliului Național al F.D.U.S., minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, care a participat, 
la Tripoli, la festivitățile ocazionate 
de cea de-a XH-a aniversare a Zilei 
Revoluției, s-a întîlnit cu Abdel Sa
lam Zagaar, secretar al Comitetului 
Popular General pentru Petrol, pre
ședintele părții libiene în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-libia- 
nă de cooperare economică și tehni
că, și cu Muhammad Zarouk Rajab, 
secretar general al Congresului 
General Popular. în cadrul convorbi
rilor s-a subliniat evoluția ascenden
tă a relațiilor bilaterale și s-a evi
dențiat importanta întîlnirilor si con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceausescu și colonelul Moammer El- 
Geddafi pentru extinderea legăturilor

de prietenie dintre cei . ț>l»uă țări șl 
popoare. Au fost menționate cu 
această ocazie posibilitățile si măsu
rile ce trebuie luate în direcția dez
voltării si diversificării relațiilor co
merciale si de cooperare economică 
și tehnică în interes reciproc.

Demnitarii libieni au făcut apre
cieri elogioase în legătură cu spriji
nul pe care-1 acordă România, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in realizarea programului de dezvol
tare economică și socială a Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste.

Cu această ocazie s-a făcut un 
schimb de păreri privind principa
lele probleme ale vieții internațio
nale.

La convorbiri a participat amba
sadorul țării noastre la Tripoli, 
Andrei Păcurar.

Pavilionul românesc la 

de carte" de
MOSCOVA 2. — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Miercuri s-a deschis în capitala 
Uniunii Sovietice Tirgul internațional 
de carte, cu participarea editorilor și 
producătorilor de carte din peste 80 
de țări. Sint reprezentate, de aseme
nea, edituri ale unor organizații in
ternaționale. Pavilionul țării noastre 
prezintă o selecție reprezentativă 
de lucrări din cele mai diverse do
menii — literatură social-polltică, 
beletristică, știință și artă. Sint ex
puse circa 1 400 de titluri de cărți și 
aproximativ 200 de publicații și 
reviste.

Formarea noului
LISABONA 2 (Agerpres). — Pri

mul ministru desemnat al Portuga
liei, Francisco Pinto Balsemao, a 
prezentat șefului statului, generalul 
Antonio Ramalho Eanes, lista noului 
guvern de coaliție, care cuprinde 
membri ai Partidului Social-Demo
crat. Centrului Democratic și Social 
și Partidului Popular Monarhist, pre
cum și o personalitate politică inde-

„Tîrgul internațional 
la Moscova
La loc de frunte se află operă 

ale tovarășului Nicolae CeaușesCuj 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Sint prezentate, 
de asemenea, lucrări 
tovarășei academician 
Elena Ceaușescu.

Pavilionul românesc 
de P. N. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul culturii al U.R.S.S.. M. V. 
Zimianin, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
alte persoane oficiale.

Științifice ale 
doctor inginer

a fost vizitat

guvern portughez
pendentă. Liderul Că „ rd Demo
cratic și Social, Die^C< r’Freitas do 
Amarai, a fost desemnat vicepremier 
și ministru al apărării, în timp ce 
funcția de ministru de externe a fost 
încredințată lui Andre Goncalves 
Pereira, independent. în total, noul 
cabinet cuprinde 15 membri, cu 
3 mai puțin decit precedentul guvern.

program a 
helm de Gaay 
democrat), însărcinat

o misiune de informare 
soluționării crizei guver-

NOUl PRIM-MINISTRU
Al GUVERNULUI IRANIAN

TEHERAN 2 (Agerpres). — Mem
brii parlamentului iranian (Maj- 
lisul) au aprobat cu majoritate de 
voturi numirea lui Mohammad Reza 
Mahdavi Kani, ministru de interne, 
în postul de prim-ministru al guver
nului. informează agenția PARS și 
postul de radio Teheran, citate de 
agențiile internaționale de presă.

Mohammad Reza Mahdavi Kani a 
fost propus pentru această funcție 
de Consiliul Provizoriu Prezidențial 
al Iranului. Componența noului ca
binet urmează a fi anunțată în ur
mătoarele zile — a precizat postul 
de radio iranian.

În 1982, alegeri generale 
în Rrazilia

BRASILIA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Joao Baptista Fi
gueiredo, a aprobat proiectul de lege 
privind organizarea în 1982 de alegeri 
generale în țară. Alegerile se vor 
desfășura în două etape : în cadrul 
primului tur de scrutin vor fi aleși 
reprezentanții în organele municipa
le ale puterii, iar in cel de-al doi
lea — guvernatorii, viceguvernatorii 
statelor și deputății in Congresul Na
țional. Proiectul de lege urmează să 
fie supus spre aprobare parlamen
tului.

Acord privind soluționarea 
crizei de guvern din Olanda

HAGA 2 (Agerpres). — Criza gu
vernamentală din Olanda, declanșată 
imediat după alegerile legislative de 
la 26 mai, pare virtual rezolvată, 
transmite din Haga agenția France 
Presse. Grupurile parlamentare ale 
Partidului Creștin-Democrat, Parti
dului Muncii (Socialist) și formați
unii „Democrații ’66“ au ajuns marți 
seara la un acord asupra proiectului 
de program al viitorului cabinet de 
coaliție de centru-stînga, precum 
și asupra distribuirii portofoli
ilor ministeriale. Acest proiect de 

fost elaborat de Wil- 
Frotman (creștin- 

regina

. Beatrix cu 
în vederea 
namentale.

Regina Beatrix a Olandei i-a ce
rut miercuri premierului demisionar 
Andreas Van Agt să formeze un 
nou cabinet de coaliție, punindu-se 
astfel capăt unei îndelungate crize 
politice, informează agenția Associa
ted Press. Hotărirea urmează acor
dului intervenit marți seara între li
derii a trei partide politice : creș- 
tin-democrat, socialist și „Democra
ții *66". Noua coaliție va deține o 
majoritate de 109 locuri din cele 150 
ale camerei inferioare a parlamen
tului.

Fotografia de mai sus, reprodusă din ziarul francez „VHumanite", înfățișează unități blindate ale rasiștilor 
sud-africani in timpul incursiunii pe teritoriul Angolei. Dealtfel, un purtător de cuvint militar sud-african, citat 
de agențiile France Presse, Reuter și United Press International, a admis că unitățile militare ale regimului de 
la Pretoria se află încă în Angola, infirmind astfel toate declarațiile anterioare cu caracter diversionist ale ofi
cialităților rasiste, care încercau să inducă in eroare opinia publică internațională, pretinzind că s-ar fi retras.

Distrugeri provocate de trupele invadatoare 
sudul Angolei

Plenara C.C. al Partidului

în localități din
LUANDA 2 (Agerpres). — Locali

tatea angoleză Cahama. situată la 
200 kilometri nord de frontiera cu 
Namibia, a suferit distrugeri serioase 
în urma bombardamentelor aviației 
regimului rasist sud-african. După 
cum arată „Jornal de Angola", orașul 
a fost atacat de 25 de bombardiere 
sud-africane, care au distrus nume
roase clădiri. Aproximativ 3 000 
de persoane au rămas fără locuințe. 
Apărarea antiaeriană angoleză a do-

borlt mai multe avioane «părtinind 
forțelor sud-africane care au atacat 
localități din Angola, a declarat, po
trivit agenției France Presse. minis
trul angolez al apărării, Pedro Maria 
Tehna.

Ministrul angolez a făcut această 
declarație presei în orașul Lubango, 
capitala provinciei Huila, duoă o in
specție pe care a făcut-o la Cahama 
și Tcbichemba din sudui țării, loca
litățile cel mai grav lovite de for
țele regimului sud-african.

Congolez al Muncii
BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 

La Brazzaville s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii. Comunicatul dat 
publicității condamnă agresiunea re
gimului rasist din R.S.A. împotriva 
Angolei. Totodată, C.C. al P.C.M. 
lansează un apel țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru ca în cadrul se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U, consacrate Namibiei să ac
ționeze în vederea adoptării de 
sancțiuni severe împotriva regimului 
rasist de la Pretoria.

VIZITA. Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. din Spania, a 
sosit la Belgrad, la invitația Prezi
diului C.C. al U.C.I., anunță agenția 
Taniug. La sosirea în capitala iu
goslavă, oaspetele a fost întîmpinat 
de Lazar Moisov. președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

PLAN DE COMBATERE A ȘO
MAJULUI. Primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
a primit o delegație a Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.), cu 
care a avut convorbiri pe marginea 
situației sociale din țară. Cu acest 
prilej, delegația T.U.C. i-a remis 
primului ministru un plan de com
batere a șomajului, care afectează 
in prezent circa 3 000 000 de brita
nici. Margaret Thatcher a făcut 
cunoscut delegației că guvernul nu 
intenționează să-și modifice politi
ca economică de austeritate.

’ ARABIA SAUDITA A HOTARÎT 
REDUCEREA PRODUCȚIEI DE 
ȚIȚEI cu 10 Ia sută. începînd din 
luna septembrie, relatează agenția 
Reuter, citind publicația „Petroleum 
Intelligence Weekly". în luna sep
tembrie, producția de țiței a țării 
va fi de 9,2 milioane de barili pe 
zi, față de aproximativ 10 mili
oane pină în prezent.

„SAPTAMINILE INTERNATIONALE MUZICALE", prestigios festival 
muzical, dedicat in 1981 compozitorului român George Enescu, se încheie 
in aceste zile la Lucerna. Prezența unora din cele mai reputate orchestre 
și a unor interpreți de renume a conferit festivalului o strălucire deo
sebită. Din țara noastră a fost invitată Orchestra națională română, sub 
bagheta maestrului Mihai Brediceanu, care a prezentat opera „Oedip" de 
George Enescu, intr-o versiune nouă, special concepută pentru festivalul 
de la Lucerna. Spectacolul a produs o profundă impresie, fiind răsplătit 
cu îndelungi aplauze. Presa elvețiană de specialitate a considerat in una
nimitate spectacolul prezentat de artiștii romani ca fiind punctul culmi
nant al festivalului. "

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

..................... ................ ?

GUVERNUL FRANCEZ a confir
mat, după ședința sa de miercuri, 
prezidată de șeful statului, 
Francois Mitterrand, hotărirea cu 
privire la naționalizarea sectorului 
bancar și a unui număr de opt 
grupuri industriale de dimensiuni 
internaționale, informează agenția 
France Presse. Proiectul de națio
nalizare — s-a convenit în cursul 
reuniunii cabinetului — va fi adop
tat de guvern la 23 septembrie.

ÎN ORAȘUL SAUDIT TAEF s-au 
Încheiat lucrările conferinței miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului. Potrivit comuni
catului comun dat publicității, par- 
ticipantii au reafirmat că securita
tea și stabilitatea în Golf incumbă 
numai țărilor din zonă, respingîn- 
du-se orice tentativă de ingerință 
în treburile interne ale acestor sta
te. ca și de înființare a unor baze 
militare străine.

PRODUCȚIA COLUMBIANA DE
PETROL a fost, în 1980, de 125 400 
de barili' pe zi, o creștere însem
nată față de media zilnică a celor 
trei ani
dării în exploatare a unor noi ză
căminte s-a ajuns la o producție 
de peste 134 000 barili pe zi.

anteriori. Ca urmare a

LA MONTEVIDEO a avut loc 
ceremonia preluării atribuțiilor de 
președinte. al Uruguayului de către 
generalul în retragere Gregorio Al
varez. desemnat luna trecută în 
funcția supremă de Consiliul de 
Stat, la propunerea conducătorilor 
militari. Mandatul noului președin
te este valabil pentru o perioadă de 
trei ani și jumătate. în discursul de 
învestitură, noul președinte a ară
tat. între altele, că va forma un gu
vern de tranziție, care va acționa 
pentru revenirea treptată la un re
gim civil de guvernare. .

CONVORBIRI AMERICANO-AR- 
GENTINIENE. La Washington au 
avut Ioc convorbiri între secretarul 
de stat american'. Alexander Haig, 
și ministrul de externe al Argen
tinei, Oscar Camilipn.

CA URMARE A PLOILOR A- 
BUNDENTE, o parte a localității al
geriene El Eulma, situată la 250 km 
est de Alger, a fost inundată, tn 
noaptea de marți spre miercuri ; 
potrivit unui prim bilanț, 45 de per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
50 au fost rănite. Totodată, 380 de 
familii au rămas fără adăpost.
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