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ÎN ÎNTÎMPINAREASĂRBĂTORINAȚIONALE
IMMM

Angajamentele 
în întrecere — 

substanțial depășiteTot mai multe colective de oameni ai muncii, români și maghiari, din industria județului Harghita raportează că în cinstea zilei de 23 August și-au depășit substanțial angajamentele asumate pe anul în curs. De relevat sint rezultatele obținute de colectivele de la întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercu- rea-Ciuc — cu o producție-marfă suplimentară de peste 20 milioane lei, de la întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, întreprinderea de fier Vlă- hița. Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița, întreprinderea minieră Bălan, întreprinderea de tricotaje Toplița și întreprinderea de ață și filatură Odorheiu Secuiesc. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").
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RESPECTAREA FERMĂ, APLICAREA 
EXEMPLARA ÎN VIATA A HOTĂRÎRILOR 

DE PARTID, A LEGILOR ȚĂRII
„Este necesar să se aplice cu fermitate măsurile stabilite pentru 

studierea temeinică și însușirea de către toate organele de partid 
și de stat
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„ELECTROTEHNICA" : Producția peste plan 
zece milioane
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de sus și pînă jos a tuturor hotărîrilor și legilor țării. 
Nimeni nu poate, sub nici un motiv, să nesocotească sau să încalce 
hotărîrile și legile țării“

i NICOLAE CEAUȘESCUIdeea-forță a cuvîntării pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rostit-o la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative o constituie cerința afirmării și dezvoltării neîncetate, în toate domeniile de activitate, în toate colectivele de muncă, a spiritului revoluționar. Pornind de la faptul că procesul revoluționar, lupta revoluționară nu s-au încheiat, că și azi, în actuala etapă, în noile condiții istorice, social-economice, au loc profunde transformări revoluționare, . secretarul general al partidului a arătat că este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru întărirea răspunderii în muncă, pentru asigurarea ordinii și disciplinei, pentru dezvoltarea spiritului revoluționar al întregului popor.Desigur, dezvoltarea spiritului revoluționar nu este o cerință proprie doar actualei etape (istorice. Comuniștii români, încă din primele ' momente ale activității partidului nostru, au făcut din spiritul revoluționar modul lor distinctiv de a fi, de a gîndi, de a acționa. Spiritul revoluționar a pus in mișcare uriașe- energii prin care poporul nostru, condus de partidul său comunist, a Înfăptuit mariJe prefaceri înnoitoare din anii de după 23 August 1944, din anii de după cel de-al IX-lea Congres, perioada cea mai rodnică din întreaga istorie a României. In actuala etapă de dezvoltare a țării, cind în întreaga activitate social-economică urmează să se realizeze o nouă calitate, să aibă loc, perfecționări și transfor-

mări înnoitoare, spiritul revoluționar constituie o adevărată forță în mobilizarea energiilor țării la înfăptuirea acestei mărețe opere. Ideea permanenței spiritului revoluționar, a acțiunii lui ca factor de înnoire trebuie să fie mereu vie în mintea fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii.Nu ne vom referi, in acest articol, la ansamblul trăsăturilor care definesc, azi, esența spiritului revoluționar. Vom sublinia doar faptul că, in prezent, spiritul revoluționar nu poate fi conceput decit în strîn- să unitate cu legalitatea socialistă. Așa cum pe drept cuvint releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, „socialismul nu se poate realiza prin nesocotirea legilor, prin încălcarea lor, prin anarhie !“. Ideea pe care secretarul general al partidului a scos-o cu pregnanță in evidență este aceea că nerespectarea legalității nu poate fi proprie decit unui „spirit burghez, mic burghez, străin concepției revoluționare, străin clasei muncitoare, care, prin esența ei, este clasă disciplinată, revoluționară". Iată de ce, vorbind despre cerința dezvoltării spiritului revoluționar, secretarul general al partidului a arătat că, in momentul de fața, „comuniștii din toate sectoarele, oriunde s-ar afla, trebuie să lupte cu cea mai mare fermitate pentru respectarea hotărîrilor și legilor țării".. In trecut, interesele claselor ploatatoare. conservatorismul lipsa de receDtivitate față de ca și teama de nou au ridicat reu bariere în calea dreptului,frînat progresul. Iar istoria cunoaște
ex- lor, nou, me- i-au

atitea și atitea exemple ce ilustrează faptul că legile statului burghe- zo-moșieresc exprimau interesele fundamentale ale marilor proprietari de fabrici și de pămînturi. In numele acestor legi erau condamnați comuniștii, revoluționarii, pentru că ei își propuseseră să construiască o altă societate, în care bunurile țării să revină proprietarului lor de drept : poporul. împotriva acelor legi nedrepte au luptat comuniștii. Atunci, în acei ani de tristă amintire, a fi revoluționar de profesie însemna, între multe alte cerințe, să înțelegi discordanța dintre legi și interesele reale ale poporului-, să te ridici la luptă împotriva inechităților legilor burgheze, care asupreau poporul muncitor în folosul unui grup de privilegiați, de exploatatori.In anii edificării noii societăți în România, îndeosebi in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, cînd s-a trecut varea unui nou sistem cere, bazat pe știință, principiilor înaintate ale democrației socialiste și umanismului revoluționar, legile țării — adoptate prin •iarga dezbatere șr-participare ă întregului popor — exprimă voința întregii țări, a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate. Ele au dobindit un pronunțat caracter dinamic, capacitatea de a răspunde în mod real, profund cerințelor vieții. A fi, azi. revoluționar înseamnă, între multe alte cerințe, să* cunoști temeinic hotărîrile partidului, prevederile cuprinse în 'legi, să acționezi cu fermitate pentru îndeplinirea lor exemplară.

la promo- .de coridu- subordonat

Una dintre tezele esențiale cuprinse în cuvîntarea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit-o la recenta consfătuire de , lucru este aceea că „a fi revoluționar înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale poporului și să lași la o parte orice interese de ordin personal". O realitate proprie acestor- ani, cînd făurim o nouă societate pe pămintul patriei, este aceea că interesele partidului, interesele poporului sînt cu claritate formulate în hotărîrile de partid, în legile țării. Iată de ce acțiunea revoluționară nu poate fi desprinsă de cunoașterea temeinică, aprofundată a conținutului hotărîrilor de partid și iegilor, de însuși- . rea acestora în spiritul și în litera lor, de aplicarea lor neabătută in toate împrejurările.Sînt numeroase acele organizații de partid, de masă și obștești care asigură, prin forme diversificate ale muncii politico-ideologice, cunoașterea temeinică de către comuniști, de către toți oamenii munții a hotărîrilor și legilor, dezbaterea și îndeplinirea sarcinilor ce le’ revin din prevederile, acestora. Prin ihvățămintul politico-îde'olbgic, prin alte modalități, intre care simpozioane, mese rotunde, invitarea unor specialiști, prin munca de la om la om, se acționează pentru ca toți comuniștii, întreg poporul să cunoască temeinic care sînt obiectivele majore ale dezvoltării țării, ale

însemnate economii 
de energie electrică 

și de combustibiliHotărîrea oamenilor muncii din județul Cluj de a întîmpina ziua de 23 August cu realizări deosebite în întrecerea socialistă este' ilustrată prin calitatea și diversitatea produselor livrate beneficiarilor interni șapte an kWh, sarul metalurgic din Cîmpia Tu'rzii pe 25 de zile. De asemenea, s-au economisit peste 38 milioane metri cubi gaze naturale, pe seama modernizării proceselor de fabricație. In același timp, colectivele hidrocentralelor din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Cluj au produs și furnizat suplimentar sistemului energetic național 10 146 000 kWh. (Costel Ștefănescu, corespondentul „Scînteii").

și externi. Astfel, în cele luni care au trecut din acest s-au economisit 30 868 000 energie echivalentă cu nece- de consum al Combinatului

Continua modernizare a produselor, permanenta racordare la nou — iată principalele caracteristici ale activității colectivului de oameni ai muncii de la cunoscuta întreprindere „Electrotehnica" din Capitală. Echipamentele pentru troleibuze, convertizoarele de mare putere pentru siderurgie, inversoarele fără pauză pentru centrale electrice și — ultima noutate — convertizoarele de curent alternativ pentru acționări mașini-unelte sînt doar cîteva dintre cele mai recente exemple ce ilustrează efortul făcut pentru înnoirea și modernizarea produselor, care au ajuns să reprezinte 50 la sută din totalul producției. Să consemnăm și faptul că, datorită acțiunilor întreprinse, planul pe șapte luni la producția-marfă a fost depășit cu peste 10 milioane lei. Sînt succese pe care colectivul întreprinderii „Electrotehnica" le dedică marii noastre sărbători naționale de la 23 August. (Ion Marin).In imagine : efectuarea controlului de calitate pe fluxul de fabricație al convertizoarelor.
ENERGETICIENII ORĂDENI : în plus •

147 milioane kWh energie electricăHarnicii energeticieni de la întreprinderea „Electrocentrale" Oradea, unitate fruntașă în întrecerea socialistă cu unitățile de profil din țară, lucrează deja în contul lunii septembrie. In perioada scursă de la începutul anului, printr-o supraveghere atentă și un control exigent al instalațiilor, acest harnic colectiv de muncă a produs și pulsat! suplimentar in sistemul energetic național, în condiții de eficientă sporită, peste 147 milioane kWh, bilanț care, în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale de la 23 August, va fi întregit cu încă 8 milioane kWh. (Ioan Laza, corespondentul „Scînteii").23 August 1944 - glorioasă încununare a luptei antifasciste, pentru eliberare
9 român

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a H-a)
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Permanenta tinerețe
a spiritului revoluționar

ome- dacă mate-

în toate împrejurările vieții și împotriva tuturor vicisitudinilor . cu care aceasta se înconjoară uneori, omului îi rămîne a- cest profund, inegalabil suport moral : munca. Demnitatea muncii e, în . uitimă instanță, condiția tuturor valorilor nești, indiferent acestea sîntriale sau spirituale.Uzina producînd și ogorul rodind muncă. Omul dind, invățind, creind, năzuind este muncă în tot atitea ipostaze. Arta, frumosul vin din muncă și muncă, sînt unul scopurile muncii, Iul specific in care se cristalizează neîntreruptul efort al omului de a trăi frumos, ad'evărat, în chip armonic. însăși viața românească de azi este o magnifică piramidă a muncii, pe meterezele căreia omul muncii, homo faber, omul-ființă- lucrătoare, zidește materie, spirit, idealuri și, in multe privințe, se zidește sine, intru uitare sau eternitate. Partidul Comunist Român este, în ordinea acestui raționament, _ ' ’suprem al muncii creației prin care exercită poporul mân pentru mai nele său. Această premă magistratură a muncii și creației românești este neîn- trerupt-ascendentă ca valoare, ca forță materializată. ca idee ce triumfă prin osîrdia noastră a tuturor.Această stare de gind și fantă o întrețin ideile de lungă bătaie emise la recenta Consfătuire de lucru pe problemele organizatorice și nolitico- educative, al căreicorplar a fost importanta cuvîntare -oștită de tovarășul Nicolae yCeaușescu, secretarul

. sînt gîn-
dm fe-

pe

organulȘi se ro- bi- su-

general al partidului, președintele blicii. Dintre 1 roasele orientări vind opera educațională, desprind acest raționament filozofi- co-estetic : artele sînt domenii de și pentru sine, decurg din opera structivă și, drept secință, au să o exprime pe ceasta, să devină sectoare esențiale tru formarea și carca poporului, cu adevărat despre șinele inconfundabil, pre munca,

Repu- nume- i pri-
nu sine ele con- con- menirea a-

pen-, 
edu- dînd mărturie nostru des- Izbînzile

Pop SIMIONși speranțele revoluționarilor români care construiesc comunismul pe meleagul car- pato- danubiano - pontic moștenit din străbuni. Vom înțelege așadar că demnitatea artei, editurii, învăță- mintului decurge fără nici o îndoială din demnitatea muncii, prima fiind o consecință a celei de-a doua. Nou, esențial și definitoriu în acest concept este interacțiunea tranșantă și fără echivoc : triada ar- tă-cultură - învățămînt trebuie să-și caute rațiunea de a fi și legile proprii de guvernare nicăieri altundeva decît în universul intim al muncii, în esența moral-ca- racterologică a celor ce slujesc munca in chip exemplar. Orice autonomie estetică, morală, politică ori comportamentală a triadei artă-cultură- invățămînt devine i- luzorie, fără obiect și in afara menirilor ce le incumbă. Teza exemplarității, a modelelor demne de urmat a fost examinată in cu scopurile și le asumă
pe larg legătură pe care deliberat

arta, cultura și învă- țămintul. Opera educațională are nevoie de modele convingătoare. Arta. cultura, învățămîntul sînt chemate să le ofere neșovăielnic, în modul propriu de Qxprima- re și potrivit specificității a fiecăruia, revoluționar de mare a omului are nevoie de tente la care să poți raporta, de tine omenești la care să aspiri în ideal. Fiind sectoare esențiale ale acestui proces revoluționar, arta, cultura și învățămîntul pot și trebuie să fie întruchiparea fidelă, diversă și particularizată a acelor existențe, a a- celor destine aureolate de puterea exemplului!Un vizionarism de tonică factură și deosebită densitate ideatică sălășluiește în a- ceste orientări partidului, care constituie într-o ritabilă chemare construcția noii turi, a noii nouluiBaza socialistă a societății românești își asumă in acest mod telul de a-și făuri fenomenologia structurilor deplin acord cu aspirațiile comuniste ale celor ce muncesc. Indiferent de profesie, de natura îndeletnicirii și locul pe care il ' ocupăm în edificiul social, datori sintem fiecare în parte și toți laolaltă să răspundem prezent la acest vibrant apel, care vizează o veritabilă și puternică afirmare, de esență revoluționară a muncii ideologico-po- litice, a culturii și artei socialiste în ansamblu. O stare de avint, de puternică

inconfundabile Procesul for- nou existe des-chip

ale se vela cul- arte, a învățămînt.
supra- sale în

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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DIN ALBUMUL

Puternice izvoare de lumină
Epocă a marilor ctitorii, cei 18 ani care s-au scurs de la Congresul 

al IX-lea al partidului au împodobit chipul țării cu mari citadele ale 
economiei socialiste, impresionante mărturii ale vocației constructive 
a poporului nostru.

Asigurarea independenței energetice a țării, obiectiv prioritar al po
liticii economice a partidului, impune racordarea la pulsul sistemului 
energetic național a întregii game de resurse energetice de care dispune 
țara noastră. Din totalul producției de energie, energia hidroelectrică 
va deține, la sfîrșitul cincinalului, 20 la sută, aportul ei urmind să 
crească in continuare. Prin munca neobosită a constructorilor, pe riurile 
patriei apar, de la an la an, noi hidrocentrale menite să smulgă apelor 
forță și lumină. Cite riuri, atitea titluri de epopee. Intii a fost Bistrița... 
Apoi Argeșul, Lotrul, Dunărea la Porțile de Fier... Apoi Oltul.

Epopeea bătrînului Alutus a început in 1970. Acest riu, cu o lun
gime de aproape 700 km, și cu o... generozitate anuală de energie elec
trică de circa 3 000 GWh, a fost prins in chingi de bețon, din defileu 
și pină-n vale, spre vărsare, iar din loc in loc au apărut lacuri de 
acumulare, baraje, centrale hidroelectrice... 19 hidrocentrale care, zilnic, 
pulsează energie in sistemul național. Recent au fost atacate lucrările 
de amenajare hidroenergetică pe cursul superior al Oltului. Epopeea 
continuă ! încă 10 izvoare de lumină vor răsări, pe firul apei, pină mai 
sus de Brașov.

Hidrocentralele Turnu, Călimănești și Rm. Vilcea — in imagine — 
sînt trei din salba celor intrate in funcțiune pină acum. Trei izvoare 
de lumină, rămase aici in urma constructorilor, in semn de mărturie 
a muncii lor pline de hărnicie și abnegație. Lumina lor, împletită in 
marea simfonie de lumină a Oltului, evocă timpul marilor edificări 
socialiste, forța și priceperea oamenilor care le-au 'înălțat.

Anica F1ORESCU

în cartea multimilenarei istorii a poporului român, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă constituie una dintre cele mai glorioase pagini, scrisă cu remarcabilă inteligență politică și impresionant eroism de masă, expresie a voinței unanime a forțelor social-politice ale societății românești, organizate și conduse de Partidul Comunist Român, de' a reda țării independența și suveranitatea națională, grav încălcate de Reichul nazist și de a răsturna regimul de dictatură militaro-fascist, instaurat în umbra baionetelor și blindatelor Wehr- machtului. Plasată în perspectiva istorică, revoluția de eliberare socială și. națională, antifascistă și antiimperialistă apare drept continuarea și încununarea eforturilor poporului român de a apăra suveranitatea și integritatea statului național unitar, de a feri structurile lui de efectele nocive și destructive ale procesului de fascizare. Actul de la 23 August 1944 nu a fost, așadar, un episod determinat de o anumită conjunctură militaro-poli- tică, ci etapa decisivă a luptei angajate de forțele antifasciste din România încă din anii ’30 împotriva unei ideologii care viză anihilarea democrației și reprezenta o primejdie de moarte pentru libertatea națiunilor și a oamenilor.După instaurarea regimului nazist în Germania (30 ianuarie 1933), fascismul a găsit în cel de-al treilea Reich exponentul său cel mai agresiv, care a asociat in chipul cel mai strîns propagarea ideologiei naziste cu o politică externă de revizionism și expansiune teritorială. Germania hitleristă reprezenta o amenințare gravă pentru independența și integritatea statului român unitar, creat prin lupta comună a tuturor românilor în 1918, întrucît dezmembrarea lui în beneficiul aliaților revizioniști ai Reichului — în primul rînd al Ungariei horthyste — și subordonarea economiei noastre naționale intereselor Germaniei hitleriste constituiau obiective importante ale politicii de expansiune și agresiune pe care Reichul a desfășurat-o cu deosebită energie in Europa de sud-est, încă din primele luni ale venirii la putere a lui Hitler.Eforturilor României de a-și apăra

independența națională șl integritatea teritorială în fața planurilor de cucerire și înrobire ale Germaniei hitleriste le-au corespuns pe plan intern lupta desfășurată împotriva organizațiilor fasciste de către forțele social-politice atașate principiilor democratice, care au văzut limpede că în ciuda exaltării autohtonismului, ideologia fasciștilor români își avea sursele de inspirație la Roma și Berlin, de unde fuseseră preluate ingredientele de bază : naționalism, șovinism, misticism și antisemitism.In evantaiul larg al forțelor social-politice adversare fascismului intern și internațional, Partidul Co-
Dr. FI. CONSTANTINII!

munist Român a manifestat o inițiativă, fermitate și consecvență care i-au conferit rolul de conducător al luptei antifasciste din țara noastră. Partidul Comunist Român are meritul istoric cel dintîi esența antidemocratică a primejdia pe care pentru existența ca stat a României, pentru interesele superioare ale poporului român. In consecință, Partidul Comunist Român s-a adresat tuturor partidelor și organizațiilor, în calitate de exponente ale forțelor social-politice ale căror interese erau amenințate de instaurarea unei dictaturi fasciste, ca și de politica de hegemonie a Reichului nazist, pentru a se uni într-un front comun, capabil să bareze calea fascismului în interior și să salvgardeze independența națională și integritatea teritorială.O deosebită însemnătate în definirea liniei politice a partidului au 'avut-o plenarele C.C. al P.C.R. din februarie 1935 și iulie 1936. în cadrul celei dintîi, s-a relevat că in confruntarea dintre democrație și. fascism, superioritatea aparține celei dintîi, sub steagul marilor valori și principii democratice aflin- du-se deopotrivă muncitori, țărani, meseriași, funcționari, intelectuali. Unirea clasei muncitoare in cadrul Frontului Unic Muncitoresc urma să constituie centrul polarizant și conducător al Frontului Popular

de a fi înțeles antinațională și fascismului și el o reprezenta

Antifascist. Avertizînd că „România poate deveni un' obiect de reîmpărțire nouă, imperialistă a Europei", iar nu un subiect, plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iulie 1936 sublinia totala identificare a comuniștilor cu interesele vitale ale poporului român ; membrii de partid „vor considera necesară apărarea 'fiecărei- palme de pămînt a țării" și vor „intra în primele rîn- duri ale luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste".Pentru a asigura caracterul larg popular al luptei antifasciste, P.C.R., aflat în condiții de ilegalitate, a desfășurat o amplă acțiune de mobilizare a tuturor claselor și categoriilor sociale ostile fascismului și a luat — în acest scop — inițiativa creării unui însemnat număr de organizații legale precum „Comitetul Național Antifascist", „Liga Muncii", „Biroul Democratic" și altele. în aceeași perioadă au fost editate numeroase ziare și reviste — „Cuvîntul liber", „înainte", „Orizont", „Reporter", „Korunk" etc. — în coloanele cărora s-au publicat articole de condamnare a fascismului, denunțat ca o ofensă adusă demnității umane și ca o primejdie pentru libertatea omului și a popoarelor.Forța cea mai hotărită a luptei antifasciste, aceea care a răspuns cea dinții chemărilor partidului a fost clasa noastră muncitoare. Conferind o nouă strălucire vechilor sale tradiții revoluționare, muncitorimea română a dat mișcării de împotrivire față de fascism un caracter impunător și combativ. în ianuarie-februarie 1933, muncitorii României, în frunte cu eroicii luptători ai „Griviței", au desfășurat intiia mare bătălie proletară la scară europeană după instalarea la putere a nazismului în Germania. Și dacă atunci s-a vorbit cu admirație de pilda muncitorilor români și de drapelul înălțat de ei, aceasta s-a datorat și faptului că muncitorimea română a arătat că este adine pătrunsă de misiunea sa de luptă pentru apărarea democrației, a libertății, împotriva ofensir vei cercurilor reacționare, a fascismului. Un adevăr probat cu strălucire și in anii următori, în mari manifestații de stradă, cînd au ră-
l

■

(Continuare în pag. a V-a)



SCiNTEIA — vineri 12 august 1983PAGINA 2

I
I
FĂPTUVI

I
I
DIVERS I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Tot satul!
Spre seară, casa lui Dumitru 

Gliga din Vizejdea, sat locuit de 
români și germani, care aparține 
de comuna Lovrin, județul Ti
miș, luase foc. Tot satul a sărit, 
cu mic, cu mare, în ajutorul 
omului. Sute de oameni, intr-o 
ordine și organizare de admirat, 
s-au luptat cu flăcările mistui
toare ore in șir. Pină spre ziuă. 
Zi în care au intrat „in arenă'1 
meseriașii satului — dulgheri, 
tlmplari, zidari și zugravi — care 
au lucrat fără întrerupere, trei 
zile și trei nopți, la capătul că
rora nu se mai vedea nici urmă 
de stricăciune, iar casa era par
că și mai frumoasă.

Gospodarul le-a mulțumit tu
turor simplu și firesc, cum sim
plu și firesc primise și ajutorul 
lor, după care i-a invitat la nun
ta feciorului său, în luna septem
brie, tot aici, in casa salvată.
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Un record!
...„Subsemnatul Pastole Gh. 

Gheorghe, șofer la Spitalul oră
șenesc Fetești, am fost rugat de 
vecinul meu Tudor Dragnea de 
pe Strada Luminii nr. 13 să merg 
la magazinul alimentar din a- 
propiere pentru a cintări o roșie 
neobișnuit de mare care i-a cres
cut în grădină..."

Scrisoarea de mai sus în
soțește istorisirea cititorului 
nostru Tudor Dragnea : „De 
cînd mă știu mi-a plăcut 
să am grădina plină de pomi 
și legume. In ultimii ani, acum 
am 74 (mulțî înainte !), din cau
za unor deficiențe fizice nu mă 
pot mișca decît cu ajutorul cir- 
jelor. Dar de grădinărit tot nu 
m-am lăsat și munca mă ține in 
putere. Am obținut roșii multe 
de cite un kilogram și peste. Dar 
ca aceea din vara aceasta, pe 
care i-am dat-o vecinului s-o 
cintărească, n-a fost nici una, 
cu o greutate de 1470 grame".
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Copacul din.., 
fintină

In timp ce se curăța o fîntînă 
pe teritoriul comunei Ciorăști, 
județul Vrancea, oamenii au 
descoperit, pe fundul acesteia, 
resturile fosilizate ale unui co
pac de mari dimensiuni. Cu tot 
efortul depus de meșterii fînti- 
narl, copacul cu pricina nu a 
putut fi dislocat și adus la su
prafață.

In schimb, apele rîului Șiret, 
erodind malurile, au scos la lu
mina zilei resturile fosilizate ale 
unui stejar secular.
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Ir Specialiștii apreciază . clL; atît< I
copacul din fintină, Cît și steja- |
rul de pe maluF apei'pu ‘făcut 

I—.parte cindva din zona nord-esti- 
că a codrilor Vlăsiei.'

„Salvamar"... 
salvat

Trecuse de ora trei noaptea și, 
in curînd, urmau să se ivească 
zorile în geana mării. Un singur 
om urmărea, la ord aceea, cu 
privirea, zbaterea fără de odihnă 
a valurilor. Era Dan Popescu, 
aflat în serviciu de noapte^ la 
„Salvamar" Saturn. Deodată, a 
simțit o durere cruntă în abdo
men. Văzînd că-și pierde cu
noștința, a scos fluierul...

Semnalul a fost auzit de doi 
ostași care treceau prin apropie
re. Militarii l-au transportat 
imediat, cu brațele, cale de peste 
doi kilometri, pină la cel mai a- 
propiat spital, după care au ple
cat la treburile lor.

In zorii aceleiași zile, Dan Po
pescu a fost supus unei inter
venții chirurgicale pentru ulcer 
perforant. In starea in care se 
afla nu i-a putut întreba cum ii 
cheamă pe cei doi militari.

Oricare ar 
doi ostași 
bravo !
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merită un sincer
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Fusese avertizat
Vasile Pelin, din Iași, condu- 

cînd mașina l-IS-3847 cu vi
teză în exces, a fost deseori a- 
tenționat de lucrătorii de mi
liție din serviciul circulație. 
Ba, intr-o seară, un echipaj era 
cit pe ce să-i ridice permisul 
în vederea unei noi testări. Dar 
a fost amînată sancțiunea deoa
rece a motivat că vine de 
mare, fiind în concediu. „C 
nește-te și mergi a doua 
— i-a spus lucrătorul de 
liție. „I.'.., *;
merg noaptea" — „Lasă-te 
tund de viteză". „Desigur, 
fi atent". Dar n-a fost.
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•. la 
,Odih- 

zi“
_c________ ... mi-

,Nu, sînt odihnit, așa că . , .« .. a_ 
voi ___  .. , Prin 

dreptul comunei Banca, din ju
dețul Vaslui, a adormit la volan 
și mașina a fost proiectată in
tr-un pom. Soția conducătorului amounds |auto, expulzată prin parbriz, 
decedat. Alți ocupanți din 
șină au fost răniți. Iată 
duce viteza și oboseala.

sosi-
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întrebări 
și răspunsuri

Din numeroasele scrisori
te pe adresa rubricii noastre am 
spicuit citeva întrebări la care 
răspunsurile au fost date tot de 
semnatarii lor, cu cazuri și fap
te concrete :

• „Cît costă o țigară 2“
Depinde dacă o cumperi de la 

chioșc sau dacă o fumezi în 
tramvai, așa cum a făcut Iulian 
Manea din Iași, care i-a mal in
sultat și pe călătorii din jur. In 
cazul lui, țigara l-a costat o a- 
mendă de... 2 000 de lei.

O Cum se spală obrazul 7Firește, cu apă și săpun. Nu
mai că Ion Bucă din comuna 
Gogoșu-Mehedinți a sărit pirlea- 
zul și i-a luat vecinei tot săpu
nul pe care îl făcuse în ziua a- 
ceea. Acum, obrazul lui " “
nu-l mai spală o simplă 
neală...

Bucă 
săpu-
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Rubricâ realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

I
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Măsurile concrete duc la rezultate bune,
a

— Pămîntul — ca obiect al muncii, dar și al dăinuirii este la noi cuvintul cel dinții — ne spunea tovarășa Joița Necula, secretar al Comitetului comunal de partid Răcari. El a fost rostit în aceste zile, poate mai mult ca oricînd, în plenara comitetului comunal de partid, în toate adunările generale de partid din cele 23 de ședințele O.D.U.S.Aceste cum este . _ .rit mai bine pămîntul au avut drept punct de plecare Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pă- mîntului — program_ adoptat de Plenara " ..............._ . . .duluiSe după nulului îmbunătățiri funciare — propaganda vizuală din comuna Răcari a fost reîmprospătată cu panouri cuprinzînd citate din cuvintarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al P.C.R. din luna cetățenilor li s-au adus noștință lucrările de desecări care tate în perimetrul prezent se extind ________  ______loacele menite să ducă la o cunoaștere mai aprofundată a documentelor, apelîndu-se la expuneri tematice, consultații la punctul de informare și documentare politico-ideo- logică etc. Potrivit planului de măsuri adoptat de plenara comitetului comunal de partid, studierea acestor documente va continua și în cadrul învățămîntului politico-ideologic. Un prim pas necesar, pregătindu-1 pe al doilea care să asigure mobilizarea tuturor forțelor din comună pentru la

i organizații de bază, în de sindicat, U.T.C., aledezbateri despre modul și cum va trebui gospodă-
Comitetului Central al parti- din luna iunie a.c.cuvine consemnat faptul că, popularizarea largă a conți- Programului național de

țări și propuneri judicioase, dar fără termene și responsabilități precise, pot deveni doar piese de dosar care să ateste o muncă superficială, formală, faptul că în luna iulie a avut loc... o plenară. Al cărei ecou a rămas, deocamdată, în sala de ședințe. Deși se cunoaște prea bine că terenurile comunei sînt deseori afectate de inundații, băltiri, ceea ce impune sprijinirea cu toate mijloacele, materiale și de forță de muncă locală, a șantierului care execută sistemul de desecări.Nepregătirea temeinică a plenarei, dezbaterile colaterale scopului propus ilustrează deficiente existente în stilul de muncă al comitetului comunal de partid (secretar, tovarășul 
Alexandru Popa), al organizatorului de partid al C.U.A.S.C., tovarășul Ștefan Neagu, a cărui prezență la plenară nu s-a făcut simțită....în comuna Dragodana, pe tovarășul Nicolae Ralea, secretar adjunct

prezentat în recenta plenară a comitetului comunal de partid n-a amintit nici un cuvînt despre acest mare obiectiv de combatere a eroziunii , solului executat in perimetrul comunei ? Iar cel care ar fi putut face acest lucru era, desigur, membrul biroului comitetului județean de partid, tovarășul Victor Ivașcu, desemnat să răspundă de pregătirea și desfășurarea plenarei. Dar dîn- sul nici nu a trecut prin comună în această perioadă....La șantierul vița, din comuna scopul realizării temui de irigații Ogrezeni, lucrările de organizare sînt în toi. „Se fac angajări la poartă — spune tovarășul Nicolae Tătaru, șeful de șantier. în curînd va fi constituită și organizația de partid". Eforturile pentru demararea lucrărilor sînt evidente : cu sprijinul comitetului județean

I.E.E.L.I.F.-Dîmbo-Odobești, creat în lucrărilor din sis- și desecări Titu-

Preocupări aJe organizațiilor de partid 
din județul Dîmbovița privind înfăptuirea 

Programului național de îmbunătățiri funciare

la Plenara C.C. iunie a.c., la cu- de irigații și vor fi execu- localității ; în formele și mij-

aplicarea programului național condițiile specifice locale....Grija pentru pămînt a putut regăsită și în referatul prezentat plenara Comitetului comunal partid Odobești. Dar numai în referat ! Pentru că, după ce au fost prezentate neajunsurile în folosirea pă- mîntulul — „fapt ce duce uneori la 
degradarea lui. Ia o exploatare nera
țională și ineficientă prin lipsa de 
îndrumare și control a specialiștilor, 
dar și prin neparticiparea la muncă . a membrilor cooperatori", după ce s-au arătat căile de urmat pentru înlăturarea neajunsurilor, lucrurile s-au oprit în acest - stadiu. Pârtiei-, panții la dezbateri nu au făcut nici • o referire la criticile .enunțate în materialul prezentat plenarei. Ca și cînd ar fi trebuit doar să le audă, să le aprobe ; ca și cînd n-ar fi fost vorba de propriile deficiențe pe care nimeni altcineva decît membrii comitetului comunal au datoria să le curme hotărît. Cît despre cele 11 prevederi cuprinse în planul de măsuri — prevederi bune dealtfel — doar cinci au termene de înfăptuire, în dreptul nici uneia nefiind precizat însă cine răspunde de materializarea lor. Și astfel, referatul și planul de măsuri deși cuprind consta-

fi la de

al comitetului comunal de partid, l-am întîlnit alături de mecanizatori, pe platoul unui deal, în plin efort pentru executarea unor lucrări de sezon. Ne așteptam, cum era firesc, ca pornind de la recoltele slabe obținute, să-i găsim pe oameni preocupați de recoltele viitoare. Cu atît mai mult cu cît în satul Picior de Munte, aparținînd de comună, urmează să se amenajeze un perimetru etalon pentru combaterea eroziunii solului, după modelul și experiența stațiunii din Perieni, județul Vaslui. Dar la ceea ce ne-am așteptat n-am găsit. Incredibil și tos tuși adevărat : nici secretarul comitetului comunal de partid, tovarășul 
Nicolae Gheorghe (care tocmai pleca în concediu), nici secretarul adjunct nu știau nimic despre pregătirea pe teritoriul comunei a unul asemenea perimetru etalon. Amănunte au putut fi aflate de la tovarășul Florin Diaconu, inginerul-șef al cooperativei agricole de producție din acest sat, și de la inginerul Nicolae Trică, șeful de proiect. în așteptarea proiectului, care de cu- rînd a fost finalizat (cu o întîrziere de cinci luni), cooperatorii au trecut încă din toamna trecută și primăvara acestui an la executarea de agroterase, defrișări șl la aplicarea de amendamente. în adunările generale ale organizațiilor de bază din . cooperativa agricolă de producție au avut loc ample dezbateri, privind măsurile de urgentare ă lucrărilor din acest perimetru etalon, inginerul-șef al cooperativei, care ă fost Ia Perieni în schimb de experiență, le-a explicat oamenilor importanta acestuia și ce rol le revine lor în înfăptuirea proiectului.Așa stînd lucrurile nu ne-am putut explica cum cei doi activiști al comitetului comunal de partid n-au aflat încă despre o lucrare atît de importantă pentru comună și județ ca aceea care se execută, de fapt, sub ochii lor. Să fie acesta și motivul pentru care chiar materialul

de partid au fost aduse în șantier, spre dotare, din județ, mai multe utilaje mari care nu erau îndeajuns folosite in alte locuri, ca și alte zeci de tractoare și utilaje mari din județul Prahova.transporturi de tuburi și „Pot spune — aprecia șantier .— ca unul din am muncit pe multe de "hidroameliorații din niciodată pină acum, în nici' un alt loc, nu am primit un sprijin atît' de prompt și eficient ca cel din partea Comitetului județean de partid Dîmbovița".O apreciere îndreptățită. Dar unilaterală. Pentru că — așa cum am văzut — în stilul de muncă al unor activiști, al unor comitete comunale de partid, în modul de a se achita de sarcinile încredințate persistă neajunsuri evidente. Este, desigur, foarte bine venit sprijinul acordat de comitetul județean șantierului I.E.E.L.I.F. — nou înființat, pentru dotarea lui cu utilajele și materialele necesare. Dar cine altcineva dacă nu comitetul județean are primul datoria de a organiza activitatea, de a mobiliza prin mijloacele muncii organizatorice și politico- educative toate forțele chemate să transpună In fapt, pe teritoriul județului, sarcinile ce decurg din programul național de îmbunătățiri funciare ?Ne aflăm In perioada campaniei de vară ; va urma cea de toamnă — cu lucrări multe și urgente. Aceste preocupări de campanie se cer rezolvate operativ, concomitent cu înfăptuirea în cele mai bune condiții, în cel mai scurt termen și de calitate a lucrărilor, de îmbunătățiri funciare. Ceea ce impune sporirea capacității organizatorice șl de mobilizare a comitetelor comunale de partid, o activitate dinamică, care să dea răspunsuri prompte — prin fapte — sarcinilor complexe, volumului mare de lucrări pe care-1 presupune campania agricolă din acest an și „campania" de mai largă perspectivă, pentru înfăptuirea măsurilor de asigurare a unor producții stabile și sigure în anii viitori.
Virgil GHEORGHIȚA 
Gheorghe MANEA

Au sosit

UNITĂȚI TURISTICE 
IN JUDEȚUL MEHEDINȚIîn Întreaga țară s-au construit în locuri pitorești atrăgătoare unități turistice, care oferă posibilități de popas și recreare.în județul Mehedinți, la Strehaia, HANUL PANDURILOR dispune de locuri de cazare în camere confortabile de categ. I, o braserie, un restaurant, o cofetărie și laboratoare proprii de preparare a produselor.Tot în acest județ, o atrăgătoare unitate turistică este HANUL GURA MOTRULUI, amplasat într-o pădure de la marginea localității Arginești, la 5 km de Filiași. Cei ce poposesc la acest han au la dispoziție camere cu confort de categ. I B, precum și mai multe căsuțe. Masa.se poate servi fie în sala restaurantului, mobilată și decorată în stil oltenesc, fie pe terasa acestuia.în zona de agrement a orașului Drobeta-Tr. Severin, în decorul pitoresc al unei păduri de salcîmi.

(Urmare din pag, I)ridicării necontenite a nivelului material și spiritual al oamenilor muncii, să înțeleagă exact îndatoririle, să facă totul pentru a și le îndeplini. Uneori însă popularizarea hotărîrilor, a legilor este înțeleasă în mod simplist, nu se face totul pentru evidențierea acelor valori pe care statul nostru, societatea noastră le apără și le promovează.Recentele hotărîri de partid și legi menite să contribuie la afirmarea mai puternică, în economia țării noastre, a principiului cointeresării, la dezvoltarea spiritului gospodăresc al oamenilor muncii față de proprietatea socialistă vădesc o eficientă împletire a intereselor personale cu cele ale întregii noastre societăți. Din această perspectivă se conturează ca obiectiv esențial pentru munca politico- educativă formarea, în conștiința fiecărui om al muncii, a convingerii că bunăstarea fiecăruia și a tuturor depinde de munca fiecăruia și a tuturor, de Îmbinarea permanentă a răspunderii personale cu răspunderea colectivă, una neexclu- zînd-o pe cealaltă, ci, dimpotrivă, completindu-se reciproc. Desigur,

primele conducte, șeful de cei care șantiere țară, că

(
I AUDIENȚA PUBLICĂ A SCÎM

„OPERĂTIW IA ABATERE SI TĂRĂGĂNARE IA REZOLVAREJudecind după cît a scris muncitorul Marinca I. Vasile din satul Lăpușani al comunei Coșești (Argeș), ar merita să fie primit — iertată-ne fie gluma ! — în Uniunea scriitorilor. Judecind după cum și ce scrie, n-ai cum să eviți gîndul că, iată, unora le înoată pină și piatra, iar altora li se îneacă chiar și fulgul. Judecind după cui și cînd a scris, rămîi uimit că o problemă relativ simplă consumă încă timpul, ca și cum adresanților li s-ar fi cerut să rezolve cvadratura cercului. Iată lista — incompletă — a acelora cărora li s-a adresat, multă vreme fără succes, Marinca : postul de miliție din Coșești, consiliul popular local, procuratura locală Cîmpulung, miliția și procuratura județene, UJECOOP Argeș... Prima scrisoare este datată septembrie 1982, iar ultima — pe adresa „Scînteii" — iunie 1983.Concret : Marinca I. Vasile ne-a sesizat că șeful Iui — Ancuța Pantelimon, responsabilul secției de prelucrare a materialului lemnos din satul Lăpușani — „aranjează" în așa fel fișele de pontaj incit le asigură neamurilor dumi- sale retribuții pe cît de umflate, pe atît de nemeritate (dintre subordonați doar trei nu erau rude cu șeful). Ni se mai spune că s-ar fi făcut cercetări, dar că lui, autorului sesizărilor, ori nu i s-a răsnuns, ori a fost sfătuit „s-o lase baltă" ; sau, mai elegant, i se transmitea că „nu se confirmă"... Vexat, dar îndîrjit, Marinca s-a adresat și unor foruri centrale. Urmarea ? între 28 decembrie 1982 și 10 ianuarie 1983, un colectiv de activiști și specialiști, condus de un secretar ai Comitetului județean de partid Argeș, a cercetat sesizarea la fața locului. Concluzia ? Iat-o în formularea UJECOOP Argeș (adresa nr. 947/20.01.1983), către unitatea subordonată din Coșești) :„Ca urmare a gravelor deficiențe constatate, biroul executiv a hotărît următoarele : 1. Desființarea acestei secții începînd cu 20. 01 1983 și destituirea responsabilului Ancuța Pantelimon. 2. Comasarea tuturor secțiilor de prelucrare lemn în două centre. 3. Recuperarea sumelor primite în plus în anii 1981 și 1982 șl emiterea deciziilor de imputație persoanelor Respective și responsabilului Ancuța

Pantelimon pentru suma de 59180 lei. 4. Restituirea sumelor primite în minus persoanelor indicate în actul de control... . Adresa se încheia astfel : „Pină la 10. 02. ’83 veți comunica biroului C.F.I. modul cum au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite în prezenta".Corect ? Da, dar... Fiipdcă este o poveste cu „dar". Tărăgăneala ca metodă a continuat. De', astă dată ca „metodă" de aducere la îndeplinire a celor hotărâte. Cu prilejul și ca urmare a controlului se recomandase ca cei vinovați de cele întîmplate să fie puși în discuția organizațiilor de partid din care făceau parte. Revizorul de gestiuni Chirițescu Alexandru și Minu Gheorghe, șef producție arestări — ambii de la UJECOOP, ambii părtași în „cercetarea" sesizărilor anterioare — au fost sancționați cu „vot de blam". Au primit sancțiuni șl alții, pentru același motiv. Dar așa s-a procedat doar la Pitești. Prompt, adică.Dar la Coșești, tărăgăneala a continuat. Să recapitulăm : La 20 ianuarie conducerea comunei era deja in posesia materialului doveditor al faptului grav că Ancuța Pantelimon „aranjase" fișele de pontaj. Și totuși au mai trecut do.uă luni fără două zile pină cînd organizația de partid l-a pus în discuție. De ce ?, am întrebat-o pe Elisabeta Tudose, secretara comitetului comunal de partid.— Vedeți, Ancuța este om cu greutate în sat. Mulțî ani a fost și gestionarul cooperativei din comună. Ne-a fost destul de greu să-1 sancționăm cu „vot de blam", dar am făcut-o. Nenorocirea este că acest Marinca îl defăimează și îl reclamă peste tot, chiar și la dv., la ziar...Că- in cazul fișelor de pontaj n-a fost vorba de nici o defăimare au dovedit-o organele de control. Că și celelalte aspecte sesizate de Marinca conțin ceva adevăr o spune însăși Procuratura județului Argeș : „S-a constatat că aspectele privind neplata în totalitate a manoperei... și plata unei retribuții de 81 586 lei în detrimentul altor persoane nu au fost cercetate în mod complet..." MotiV pentru care, de curînd, s-a dispus reluarea cercetărilor. . De ce, totuși, atîta tărăgă- neală ? Cum vedem, însăși procuratura recunoaște că unele aspecte

ale sesizării „nu au fost cercetate în mod complet". Dar cine (sau ce) a împiedicat-o pină acum să meargă pină la rădăcina lucrurilor ? întrebarea o adresăm și miliției argeșene. Oare zece luni nu sînt suficiente pentru cercetarea completă a unui astfel de caz ?Marinca I. Vasile nu este un defăimător. O dovedesc faptele. El a reclamat că a fost frustrat. Recla- mația s-a dovedit reală. Conform adresei UJECOOP pe care am citat-o, atît Marinca I. Vasile, cît și ceilalți păgubiți trebuiau — încă de la 10 februarie — să-și primească drepturile. Dar nu le primiseră nici pînă la data cercetării noastre. Să fie o legătură între încetineala cu care s-a aplicat sancțiunea de partid și amînarea sine die a măsurilor administrative ? De ce nu s-a trecut operativ la imputarea sumei de 59 180 Iei lui Ancuța ? De ce nu s-au -recuperat operativ banii primiți în plus de ceilalți ? De ce nu s-au achitat diferențele cuvenite păgubiților ? De ce nu se îndeplinesc operativ dispozițiile superiorilor ierarhici ?La acestea a încercat să ne răspundă Mateescu I. Florian, președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din Coșești :— Am emis deciziile, dar n-am trecut și la recuperarea sumelor. Îmi dau seama că am greșit. Da- ți-ne un răgaz...— Dar dv. de ce n-ați controlat dacă cele hotărîte au fost îndeplinite ?, am vrut să aflăm de la Ion Buru, șeful biroului C.F.I. de la UJECOOP Argeș.— Eu sînt convins că acolo nu este lucru curat, dar n-am reușit să facem un supracontrol. în județ avem 129 de unități cu bilanț propriu și doar 26 de revizori contabili și de gestiune. Nu prididim. De mîine însă...Altă tărăgăneală ? în curînd se va împlini anul de cînd unii se fac că soluționează ceea ce trebuia soluționat de mult. Iar în acest timp Marinca scrie, și scrie, și mai adună date, și le trimite mai departe... Și pe bună dreptate. Are de primit 14 707 lei. Iar fostul lui șef, Ancuța Pantelimon, are de plătit 59 180. Tot lei.De ce se tărăgănează ?
Mircea BUNEA

HANUL BALOTA oferă locuri de cazare în camere confortabile, precum și în căsuțe camping. Unitatea are, de asemenea, un restaurant cu terasă și loc pentru amplasarea a 100 de corturi.în imagine : Hanul Gura Motru- lui.
A

ARGEȘ

Noi apartamente
pentruîndeplinirea cu fermitate a acestor prevederi trebuie să se întemeieze pe cunoașterea în profunzime a legilor și hotărîrilor, a rațiunii și spiritului lor, pe înțelegerea oportunității și caracterului lor creator, realist, a faptului că ele exprimă interesele întregii noastre societăți. Avînd în vedere astfel de obiective, organizațiile de partid, de masă și obștești pot și trebuie să contribuie cu eficientă maximă la îndeplinirea cu fermitate, de către toți comuniștii, de către toți oamenii muncii, a hotărîrilor de partid și a legilor țării.A fi, azi, revoluționar Înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale poporului. Pentru a indeplini exemplar această cerință este absolut necesară cunoașterea temeinică, aprofundată a hotărîrilor de partid, a legilor țării, pentru că ele exprimă, în esența ■* ■ lor, astf.l de interese. Să cunoști temeinic aceste prevederi și, totodată, să acționezi cu hotărîre, permanent, zi de zi, la locul de muncă, precum și in întreaga activitate socială, pentru transpunerea lor exemplară în viață constituie o dovadă de atitudine revoluționară, de afirmare a spiritului revoluționar.

oamenii munciiîn Argeș pentru oamenii 60 000 apartamente și zeci de mii de case noi, care au schimbat din temelii înfățișarea orașelor și satelor argeșene. Trustul local de construcții a dat în folosință, d» la începutu’ anului, alte 2100 apartamente, cu 700 mai mult față de prevederile de plan. Ansambluri noi și moderne, unități comerciale și prestatoare de servicii pentru populație au apărut in ultima vreme în zonele centrale în municipiul Cîmpulung Au căpătat pronunțate Topoloveni Mioveni crește văzînd cu ochii orașul constructorilor de autoturisme de la Colibași, iar în 22 de comune ale județului s-au ridicat sau se află în construcție sute și sute de noi apartamente destinate specialiștilor de la 
sate. (Gh. Cîrstea, corespon
dentul „Scînteii").

în ultimii 18 ani, s-au construit muncii

Pitești, în orașele și Curtea de Argeș contururi tot mai mai tinerele orașe și Costești. în satui

DIALOG CU CITITORII
• Consemnăm cu plăcere,^ tova

rășe Gheorghe Muscăloiu, veștile 
primite: colectivul remizei c|e loco
motive C.F.R.-Titu a economisit de 
la începutul anului 123 tone de 
combustibil convențional și a re
morcat în plus 118 trenuri avînd un 
tonaj sporit cu 650 tone fiecare. Ne 
bucură să arătăm și cauzele aces
tor succese : nici o abatere de la 
disciplină, 78 la sută din califica
tivele obținute de mecanici și aju
torii de mecanici — „foarte bine", 
restul - „bine". Felicitări, așteptăm 
noi vești,
• Aflăm cu satisfacție, de la to

varășul Vasile Neagu, frezor la 
„Romlux" Tîrgoviște, că satul dîm- 
bovițean Rîul Alb, de la poalele 
munților Leaota, are o frumoasă pe
pinieră nu numai de pomi fructiferi, 
ci și de... sportivi. Unul din copiii 
satului, Lenuța Neagu, a și adus un 
trofeu - locul doi la crosul pe țară 
al U.T.C. Dar, consideră autorul 
scrisorii, în „livada Daciadei" din 
Rîul Alb vor înflori și mai multe ta
lente de care se va mai auzi. Hai 
copii I

® „Toate condițiile materiale ar 
exista ca satul Perșani din Brașov 
să fie o adevărată podoabă a șo
selei naționale nr. 1" — ne scrie un 
grup de săteni, printre care Leonte 
Grama și Ion Gușat : ștrand pentru 
băi reci, un bazin pentru nămol, 
10 camere de locuit,. 25 cabine 
pentru dezbrăcat, restaurant cu 
două terase... Ce lipsește însă ? Din 
păcate, cam lipsește simțul gospo
dăresc, chiar al unor factori respon
sabili. „Toate sînt lăsate in paragi
nă, scriu sătenii și conchid : n-ar 
fi cazul ca cei în cauză să fie puși 
la treabă ?" Este cazul. Urgent I

• Intr-adevăr, tovarășe Ion Bar- 
boni, din comuna Susani, județul 
Timiș, e mare lucru să fii beneficia
rul unei fapte obișnuite la noi în 
țară, așa cum e cazul dumneavoas
tră. Cităm din scrisoarea ce ne-ați 
trimis-o : „După opt zile de la ope
rația la ochiul drept mi-am recă
pătat vederea. Mulțumesc medicilo1, 
și personalului spitalului de ochi din 
Timișoara, care m-au îngrijit cu pri
cepere și vorbă dulce și ie urez să

, procedeze la fel cu toți oamenii 
simpli ca mine". Ne alăturăm aces
tei urări I

Laurențiu DUȚĂ

Avutul obștesc - avuție intangibilă
Mai mulțî cititori au solicitat lămuriri în legătură cu modul în care 

sînt, reglementate și sancționate infracțiunile de furt din avutul 
obștesc. Le răspunde tovarășul ION BONINI, procuror în Procuratura ' 
Generală :Constituie infracțiunea de furt în paguba avutului obștesc fapta oricărei persoane de a lua (însuși, sustrage), pe nedrept, din proprietatea socialistă, fără consimțămintul unei unități obștești, a unui bun mobil aflat în posesia acesteia. Sînt asimilate bunurilor mobile și titlurile de credit, banii și orice alte valori echivalînd cu banii ; acele energii care sînt susceptibile de a fi sustrase și care au o valoare economică (electrică, termică, hidraulică etc.), precum și înscrisurile care constituie sau sînt presupuse că ar constitui un bun pentru unitatea obștească în a cărei sferă patrimonială se găsesc. în ceea ce privește vehiculele, acestea pot forma, de asemenea, obiectul infracțiunii de furt în paguba avutului' obștesc, atît în cazul cînd vehiculul a fost sustras în scopul de a fi însușit, cît și în cazul cînd sustragerea s-a făcut numai în scopul folosirii temporare.Furtul în paguba avutului obștesc în modalitatea simplă (prevăzută de art. 208, 224, alin. 1, Cod penal) este sancționat cu închisoare de la 6 luni la 4 ani. Cind furtul în paguba avutului obștesc a fost săvîrșit în anumite condiții care vădesc un pericol social mai mare (de către două sau mai multe persoane împreună, de către o persoană avînd asupra sa o armă sau substanță narcotică, intr-un Ioc public, în vreun mijloc de transport în comun, in timpul nopții, în timpul unei calamități, prin efracție,_ escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate

ori a unei chel contrafăcute, fapta se pedepsește mai sever, cu închisoare de la 1 la 7 ani.în situația in care furtul a avut consecințe grave (a produs pagube mari unității, a avut repercusiuni asupra planului de stat sau al unității, ori a produs o stînjenire importantă a activității unității), pedeapsa este de la 3 la 12 ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii (art. 224 alin. 2, Cod penal), iar dacă furtul a avut consecințe deosebit (de grave (faptele de aceeași natură cu cele indicate, dar, cantitativ, de proporții mai mari), pedeapsa este moartea și confiscarea totală a averii, sau închisoarea de la 15 la 20 ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii.Tentativa la furt în paguba avutului obștesc se sancționează cu o pedeapsă între jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzut de lege pentru infracțiunea consumată (art. 21 alin. 2, Cod penal), iar în cazul cînd este prevăzută pedeapsa cu moartea pentru fapta consumată se aplică închisoarea de la 10 la 20 ani. Instigatorii și complicii se pedepsesc ca și autorul. Tăinuirea este sancționată, de asemenea, cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani (art. 234, Cod penal). Favorizarea infractorului se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 7 ani (art. 264 alin. 2, Cod penal), însă pedeapsa acestuia nu poate fi mai mare decît cea aplicată autorului infracțiunii.
AM AFLAT PENTRU
• Noi prestări de servicii în coo

perația meșteșugărească. Uniunea cooperativelor meșteșugărești metal, chimie, lemn, construcții București a organizat de curînd, prin cooperativa „Metalo-casnica", activitatea de montat și reparat amor- tizoare la uși. Aceste servicii sînt prestate prin unitățile nr. 31 (montat) din Piața Ilie Pintilie nr. 3 (telefon : 50 45 44) și nr. 32 (reparații) din strada Smîrdan nr. 28— 30 (telefon : 14 65 47). Dg asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, cooperativa „Tehnica sticlei" prestează servicii de montare geamuri la domiciliul solici- tanților, fie prin unitatea cea mai apropiată, fie prin dispeceratul din

DUMNEAVOASTRĂ...strada Theodor Speranția nr. 3 (telefon : 20 56 37).
© O unitate „service" pentru întreținerea, în termenul de garanție, a mașinilor de gătit cu gaze, fabricate de întreprinderea „23 August" din Satu Mare a fost deschisă 'în cadrul Centralei mecanice și de articole casnice București. Unitatea funcționează zilnic la sediul întreprinderii „Metaloglobus" de pe strada Fîntînica nr. 38, sectorul 2 Cererile pentru depanare se pot adresa telefonic Ia numerele de apel 53 40 20, 53 50 40, 53 52 65 — interior 295, între orele 7—10. Depanatorii se deplasează la domiciliul solicitatorilor pînă la orele 21.

Cine seamănă 
fier... ce culege?
Corespondentul voluntar Luca Stanciu 

din București semnalează că pe strada 
Avionului din sectorul 1, in zona dintre 
stațiil.e C.F.R. Herăstrău și Băneasa, 
stau părăsite de multă vreme traverse 
metalice și din beton, platbande și 
alte materiale rămase de la lucrările 
de întreținere a căii ferate. Cu prilejul 
executării unor șanțuri și taluzări pen
tru protejarea terasamentului, lucrătorii 
C.F.R. în loc să recupereze materialele 
abandonate de-a lungul liniei ferate, 
le-au îngropat, pur și simplu, sub 
pămîntul rezultat din săpături. De ce 
se tolerează asemenea risipă ? Și cine 
suportă pagubele ?

V-

Masa.se
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(IIIVWIIL DE ONOARE MINERttORȚinind seama de rezultatele obținute in producție in primul semestru al anului, dezbaterile din adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Anina ar fi putut să aibă două așpecte total diferite. Pe de o parte, ca urmare ’ a măsurilor luate pentru valorificarea unei cantități de 19 000 tone cărbune din halde și afloni- mente. s-a reușit ca planul pe an
samblul unității să fie depășit cu 
4 537 tone cărbune brut. în același timp, cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici cu 1,8 lei decît se prevăzuse și. ca urmare, la capitolul beneficii s-ău obținut 328 000 lei peste plan. Pe de altă parte, la sortimentul pel mai 
important pentru economia naționa
lă, și anume cărbunele spălat pen
tru cocs, s-a înregistrat însă o ne- 
realizare de 4 720 tone. Totodată, in primul semestru al anului s-a acumulat și o restanță de 7 200 tone la producția de argilă refractară. Altfel spus, activitatea din subteran nu a fost corespunzătoare.Participanții la adunarea generală puteau deci să se prevaleze de rezultatele bune obținute la unii indicatori și luările de cuvint să îmbrace haina călduță a automulțumi- rii sau să se discute deschis. ,mun- citorește, neajunsurile manifestate in activitatea unității și să se tragă toate concluziile necesare pentru sporirea producției de cărbune la nivelul real al posibilităților și cerințelor economiei naționale. Privind lucrurile din acest unghi de vedere, minerii de la Anina au dat dovadă că țin la prestigiul cîștigat în timp și au avut puterea de a recunoaște în spirit autocritic că activitatea din prima parte a anului nu a fost satisfăcătoare. Cei care au luat cuvîntul în adunarea generală au arătat că nici consiliul oamenilor muncii și nici biroul său e- xecutiv nu au întreprins acțiuni suficient de energice pentru recrutarea, pregătirea și stabilizarea de noi muncitori, astfel ca minele să dispună în orice moment de efectivele necesare plasării la întreaga capacitate a liniilor de front, pentru executarea lucrărilor de pregătire și deschidere de noi abataje, pentru extinderea mecanizării.Numeroși vorbitori au .insistat a- eupra neajunsurilor determinate în special de neasigurarea și insuficienta calificare a forței de muncă. „Aș preciza că și trecerea la programul de lucru continuu a fost influențată negativ, nu.s-a concretizat în sporurile de producție prevăzute deoarece nu s-a asigurat forța de muncă necesară pentru toate schimburile, a spus minerul Elcoilor Stroes-PERFECȚIONAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE, BUNA FOLOSIRE A SONDELORcăi sigure de creștere a extracției de gaze naturaleîn adunarea generală a oamenilor muncii de la Schela de producție gaze naturale Tirgu Mureș s-au înfățișat pe larg rezultatele obținute în primul semestru, au fost dezbătute aprofundat, cu exigență muncitorească problemele de fond ale perfecționării activității economice, ale realizării ritmice și integrale a planului pe acest an. Și ca o concluzie generală s-a desprins că măsurile inițiate în luna martie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru organizarea superioară a activității în industria de . petrol și gaze. .își dovedesc eficienta prin rezultatele obținute de colectivul acestei schele.în legătură cu eficiența aplicării a- cestor măsuri și cu preocupările actuale, ale colectivului de,aici pentru sporirea producției de gaze naturale, care dealtfel și-au găsit reflectarea și în dezbaterile din adunarea generală, am discutat cu cadre din conducerea unității.— Constituită cu cîteva luni în urmă, ca întreprindere cu personalitate juridică . și care funcționează pe principiul autogestiunii economi- co-fjnănciare— ne spune inginerul 
Bogdan Conduratu, directorul schelei— noua -unitate are o rază de activitate în trei județe — Mureș (care deține ponderea), Cluj și Bistrița- Năsăud, Ea este organizată pe 9 brigăzi complexe de producție și 53 formații de lucru, însumînd peste 1100 de oameni, care asigură, în principal, supravegherea sondelor, extracția, uscarea, tratarea și comprimarea gazului metan la plecarea din cîmpul de extracție. De reținut că noul cadru organizatoric a creat condiții pentru optimizarea funcționării celor 1 100 de sonde de care dispunem. Mă refer, la creșterea vitezei de lucru și utilizarea mai bună a capacităților de producție a instalațiilor și, nu în ultimul rind. la sporirea calității lucrărilor de probe (care asigură continuitate și perspectivă întregii activități de producție).— Pentru sporirea continuă a producției de gaze naturale — ne spune inginerul Dan Coîhon, directorul ad- Ă_____________________________________________  

cu. șef de brigadă la sectorul 3 vest. Din aceast'ă cauză, brigăzile s-au. descompletat, oamenii au fost mutați dintr-un schimb in altul și nu toate lucrările executate au fost de cea mai bună calitate. In darea de seamă s-a arătat că întreprinderea nu dispune de suficiente spatii de cazare și din această cauză nu s-au prea putut face noi angajări de muncitori. Nu zic, așa o fi. Dar țin să vă amintesc că blocul nr. > 44 e început din anul 1976 și nu s-a terminat nici acum. în șapte ani nu s-a putut termina un bloc de locuințe ? A început să se dărîme și ce s-a construit. De aceea, in primul rind trebuie să întărim disciplina in tot ceea ce facem. Să se acorde mai
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINA 
- MĂSURI JUDICIOASE PENTRU RECU
PERAREA RESTANTELOR LA PRODUC

ȚIA DE CĂRBUNE COCSIFICABIL

multă atenție întreținerii și reparării la timp a utilajelor. Pe'ntru o pompă defectă pierdem sute de tone de cărbune. Să completăm brigăzile de producție, să întărim ordinea și disciplina la toate locurile de muncă și atunci rezultatele vor fi din nou la înălțime".în această privință, concluzia adunării generale a fost limpede și fermă : atît la nivelul conducerii minelor, cit și al sectoarelor nu s-au luat toate măsurile necesare pentru folosirea rațională a forței de muncă și ridicarea calificării oamenilor, pentru organizarea mai bună a muncii, astfel ca prin creșterea randamentelor fizice în abataje să se compenseze lipsa unui anumit număr de mineri din perioada analizată.Așa cum a reieșit din cuvîntul participanților la dezbateri, demn de reținut este faptul că experiența necesară pentru remedierea acestor deficiențe există chiar in cadrul întreprinderii. După cum arăta Viorel Petruța, inginerul-șef al minei Me- hadia, ca urmare a măsurilor luate pentru stabilizarea forței de muncă, ridicarea calificării noilor angajați, dimensionarea judicioasă a activității de pentru bloc de rioada 1983 să neri și 
regie și, nu în ultimul rînd, urgentarea construirii unui locuințe, s-a reușit ca în pe- septembrie 1982 — august se dubleze efectivul de mi- electromecanici în subteran.Umil din cîștigurile care lucreazăcerte ale a-

junct mecano-energetic — activitatea noastră vizează : îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționali ai sondelor ; descoperirea de noi rezerve ; perfecționarea calificării profesionale a lucrătorilor.Intr-adevăr, paralel cu activitatea laborioasă ce o depune intregul colectiv pentru realizarea ritmică a planului, se acordă o mare atenție funcționării sondelor la parametrii tehnologici indicați și chiar îmbunătățirii acestora. Bunăoară, prin aplicarea tehnologiei de evacuare a apei 
NOUL CADRU DE ORGANIZARE IȘI 
DOVEDEȘTE EFICIENȚA LA SCHELA 

DE PRODUCȚIE TIRGU MUREȘ

din talpa sondei cu substanțe spu- migene, cit și prin redistribuirea sondelor pe sisteme de colectare și transport in funcție de parametrii, viteza de lucru pe.sondă a crescut substanțial, iar timpii inactivi ai instalațiilor au fost diminuați cu peste 50 la sută, ceea ce înseamnă o Icreș- tere corespunzătoare a producției de gaze naturale. O altă remarcă : pe lingă sondele existente, in 3 puncte de lucru — Baida. Band și Corunca — au fost înființate stații de comprimare a gazului metan, a căror putere instalată asigură circa 30 la sută din debitul maxim zilnic productiv de gaze al schelei. Pe de altă parte, acestea contribuie la optimizarea transportului gazelor naturale spre beneficiarii îndepărtați.Dovedind înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe a- cest an, în adunarea generală a oamenilor muncii s-a pus un accent deosebit. în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului in cuvintarea la consfătuirea de lucru de la Mangalia, pe întărirea răspunderii in muncă a brigăzilor complexe, completarea acestora cu personal și dotarea lor cu diferite utilaje necesare, pe îmbu- 

dunării generale este acela că s-a spus lucrurilor pe' nume, neocolin- du-se lipsurile manifestate în activitatea diferitelor sectoare de producție. „Restantele la producția de cărbune se datoresc, printre altele, și faptului că sectorul mecanic remediază cu întîrziere defecțiunile la utilaje și in special la motoarele e- lectrice. a spus Vasile Grosu, artificier la sectorul 2 vest. Ar trebui ca activitatea sectorului mecanic să facă obiectul unei analize separate". Venind in întimpinarea aceleiași idei. Ion Dandeș, șeful sectorului Baia Nouă, a arătat că. deși a fost reparat de curind, cazanul de abur nu funcționează nici în prezent la întreaga capacitate și din această

cauză mașina de extracție nu face 1 față cerințelor, iar producția de cărbune nu poate fi expediată la suprafață.Discuțiile purtate pe tema exploa- ' tării și intreținerii utilajelor au fost i dealtfel deosebit de insistente. Oarecum, în replică la cele spuse de mineri, Nicolae Roșianu, maistru e- lectromecanie la atelierul central, a subliniat că șefii de sectoare trebuie să se preocupe mai mult de felul cum sînt exploatate utilajele, deoarece unele dintre ele sint trimise la reparat într-o stare tehnică inadmisibilă. Minerii și me- luat cuvîntul nu polemic, încercînd pe alții. Prin in- exemplele date,
inadmisibilă, canicii care aii au discutat însă să dea vina unii tervențiile lor și mult mai numeroase decit cele e- numerate aici, s-a pus în evidență o anumită stare de lucruri mai generală, a cărei esență a desprins-o 

Gheorghe Bucurescu, maistru electromecanic la mina Anina :„Frecventele defecțiuni care apar în funcționarea utilajelor se explică prin aceea că nu există o coeziune. o legătură mai strînsă între partea minieră și cea mecanică. în general, organizarea activității mecanice la nivelul întreprinderii nu este corespunzătoare. în a- celași timp, în abataje nu se iau la timp măsuri preventive pentru a se preîntimpina apariția defecțiunilor mai grave. Utilajele și în special locomotivele diesel nu sint bine ex- 

nătățirea calității și creșterea operativității in execuția lucrărilor de probe.—. Cert este — ne precizează directorul schelei în fața unei hărți geologice — dă în zona de exploatare a schelei noastre avem încă numeroase „pete albe", neprospectate, a căror punere in valoare va însemna nu numai compensarea declinurilor anuale de producție, ci, in primul rind. sporirea acesteia. în acest scop, țin să menționez că, prin sondele de cercetare geologică, vom 

identifica anual noi zăcăminte de gaze naturale în zone mai puțin investigate. Forajele executate pină acum arată că, numai in acest an, vom pune in funcțiune peste 120 sonde noi. Or, pentru realizarea în timp util a acestui program efectuăm zi de zi lucrări de probare a straturilor geologice, la care acționăm cu 10 formații de lucru specializate. Un alt amănunt : pentru sporirea producției de gaze naturale acționăm energic pentru ca, in perioada următoare, să punem în funcțiune citeva structuri noi de sonde în diferite zone ale județului, unde sîntem încredințați — pe baza forajelor efectuate — că vom putea vorbi in scurt timp de noi puncte de producție a gazelor naturale pe hartă județului Mureș.Această preocupare pentru grăbirea punerii în funcțiupe a capacităților prevăzute este vizibilă la tot pasul. Constructorul — I.M.C.M. Brașov, din cadrul centralei de resort — acționează pe un larg front de lucru, iar pentru încadrarea operativă în graficele de execuție, oamenii muncii din schelă s-au angajat. în a- dunarea generală, să racordeze lâ circuitul productiv, cu forțe proprii.

cauză se Stri- normal nu au.nu le trecemploatate. Din această că piese care in mod uzură . și pe care nici in planul de aprovizionare. Apoi, se pierde din vedere și un alt aspect. Avem turbine, compresoare și alte utilaje din import, dar nu s-a 'întreprins nimic pentru asimilarea în producție a pieselor de schimb. Utilajele sint vechi, au un număr mare de ore de funcționare și trebuie reparate. Așteptăm oare ca ele să se defecteze și apoi să spunem că nu avem piese de schimb pentru a le repara ? Specialiștii din serviciul mecanic al întreprinderii să nu mai facă pe inspectorii și să se apuce să rezolve o serie de probleme- concrete pe care le impune producția. Activitatea de întreținere și reparare a utilajelor să nu se organizeze după interesele unora sau altora, cum s-a mai intimplat pină acum, ci după interesele producției".Cuvîntul deschis, clar, răspicat al minerilor a zdruncinat multe comodități, a pus în evidență o serie de stări de lucruri necorespunzătoare. După cum au arătat în intervențiile lor o serie de vorbitori, conducerea întreprinderii nu s-a preocupat in suficientă măsură nici de activitatea de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve și deschiderea de noi cimpuri miniere. în consecință, planul nu a fost realizat cu 256 metri liniari la lucrările de cercetare, 203 metri liniari la lucrările de deschidere și 51 metri liniari la lucrările de pregătire. Această rămînere în urmă este incă una din explicațiile scăderii producției de cărbune cu circa 5 000 tone față de aceeași perioadă a anului trecut.
Pozitiv nu este însă numai fap

tul că în adunarea generală s-au 
formulat critici severe la adresa ce
lor care nu și-au făcut datoria, ci 
și că s-au făcut propuneri concrete 
cu privire la mai buna organizare a 
producției și a muncii, recrutarea si 
ridicarea calificării forței de muncă, 
exploatarea și întreținerea judicioasă 
a utilajelor. în felul acesta s-a putut intocmi un program de măsuri cuprinzător pentru redresarea activității productive în perioada următoare. Angajamentul ferm al minerilor a fost că pînă la sfîrșitul anului se vor recupera toate restanțele la producția de cărbune spălat pentru cocs. Dezbaterile din a- dunarea generală sînt un argument cit se poate de. serios pentru a trage concluzia că minerii de la Anina își vor respecta cuvîntul.

Ion TEODOR 
Nicolae CATANA

15 din cele 80 de sonde planificate să intre în funcțiune în acest an.Preocuparea perseverentă a conducerii schelei de producție pentru sporirea continuă a producției de gaze naturale a mers mină in mină cu cea acordată calificării și ridicării nivelului de pregătire profesională a personalului cîe întreținere și exploatare.— Dispunem de fonduri fixe în valoare de 2,3 miliarde lei, iar, în următorii ani, zestrea noastră tehnică va spori și mai mult — ne spune 
loan Gliga, directorul adjunct cu producția. Cum o parte din personalul nostru l-am recrutat di i mediul rural, calificarea ocupă un loc central in activitatea noastră.Numai în acest an, 70 persoane urmează să se califice în meseria de operator de extracție, iar 25 — în meseria de sondori, urmînd ca un niare număr de lucrători dintre cel niai buni să urmeze, în cadrul centralei, cursul de sondor-șef. Numai așa vor putea fi stăpinite și dirijate sondele forate la peste 2 500 metri adincime ori care lucrează la o presiune de aproape 300 de atmosfere. Deși tinără, în noua formă organizatorică, Schela mureșeană a încheiat primele șapte luni din acest an cu un bilanț fructuos : produc- ția-marfă a fost depășită cu 1,7 milioane lei. iar la producția fizică a livrat suplimentar economiei naționale 50 milioane' mc gaze naturale.Prin tot ce face, prin propunerile formulate și măsurile adoptate in adunarea generală, harnicul colectiv de la Schela de producție gaze na-, turale Tirgu Mureș dovedește răspundere și maturitate muncitorească pentru a transpune neabătut în practică indicațiile și sarcinile -subliniate în repetate rînduri de secretarul general al partidului, fiind hotărit să livreze economiei naționale cantităti sporite de gaze naturale, să-și aducă o contribuție tot mai mare la dezvoltarea bazei energetice și ,de materii prime a țării.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

Creșterea accentuată a producției de cereale în acest cincinal con
stituie una din sarcinile de primă importantă puse dc conducerea 
partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
fața specialiștilor, mecanizatorilor, cercetătorilor, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură. Tocmai de aceea, acum, cind pregătirile pentru 
recolta anului viitor sint în plină desfășurare, iar de momentul înce
perii insămînțării cerealelor păioase ne mai desparte puțin timp, este 
util să fie cunoscute problemele principale care trebuie să se afle 
în atenția specialiștilor din toate unitățile agricole. In legătură cu 
aceasta, am solicitat tovarășului CRISTIAN HERA, directorul Insti
tutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, 
să se refere la elementele de tehnologie care au un rol deosebit în 
realizarea producțiilor mari de grîu prevăzute a se obține in anul 
agricol 1984.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CEREALE
— obiectiv de primă însemnătate 

pentru viitorul an agricol

— Dintr-un început, vreau să subliniez faptul — ne-a spus interlocutorul — că cercetările efectuate permit fundamentarea tehnologică a realizării recoltelor de cereale păioase indicate de conducerea partidului pentru anul viitor. Mai exact, avem puse la punct tehnologii pentru a se obține, pe întreaga suprafață planificată a se cultiva, producții medii Ia hectar de grîu și orz de 5 000 kg în condiții de irigare și de 4 000 kg la neirigat. Rezultatele din primii doi ani ai cincinalului actual și chiar cele înregistrate, de multe unități agricole in acest an, mai puțin reprezentativ pentru cerealele păioase din cauza secetei prelungite din primăvară, dovedesc că recoltele prevăzute penitru anill - viitor sint posibil de realizat nu numai. în condiții de cercetare, ci și în condiții de producție.Dacă avem in vedere că recolta prevăzută pentru anul 1984 reprezintă o creștere de peste 1 000 kg la hectar față de cea mai ridicată producție medie obținută vreodată la grîu in țara noastră, se înțelege că va fi necesar un adevărat salt calitativ în modul de aplicare a tehnologiilor recomandate, diferențiat, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei zone și chiar .ale fiecărei sole. Cu alte cuvinte, realizarea de producții mari la griu nu este posibilă fără efectuarea la un nivel calitativ superior a lucrărilor din toate verigile tehnologice, cunoscut fiind faptul că, in general, deficiențele în aplicarea unor elemente ale tehnologiei nu pot fi compensate prin modificarea altora.
— Care ar fi cea mai importantă 

verigă tehnologică in ordinea cro
nologică a aplicării lor ?— Din ansamblul elementelor tehnologice, cîteva sint esențiale pentru realizarea producțiilor amintite. Spunind cîteva, mă refer desigur la acele elemente care sînt de stringentă actualitate' în această etapă de pregătiri, altminteri toate verigile tehnologice își au importanța lor bine definită. Prin această prismă, prima verigă ar fi asigurarea unei nutriții minerale corespunzătoare nivelului producțiilor planificate. Pe baza cunoașterii cantităților de elemente nutritive extrase de plante pentru obținerea fiecărei tone de recoltă și ținînd seama de gradul de aprovizionare a solurilor din țara noastră cu aceste elemente, se estimează că pentru obținerea unei producții de grîu de 4 000 kg la hectar sint necesare, în medie, la hectar : 70 kg îngrășăminte cu fosfor, 110 kg de, azot și. 10 kg îngrășăminte cu potasiu, acestea din urmă fiind necesare numai pe circa o treime din suprafața cultivată cu grîu, iar pentru obținerea unei producții de 5 000 kg la hectar trebuie aplicate 80 kg îngrășăminte cu fosfor, 135 kg de azot și 20 kg de îngrășăminte cu potasiu.Este foarte important ca unităților agricole să li se asigure îngrășămin- tele cu fosfor și potasiu pînă la sfîrșitul lunii septembrie, pentru a 

putea fi aplicate odată cu lucrările de bază sau eventual, în cazul îngrășămintelor complexe, la pregătirea patului germinativ. Repartizarea pe județe, pe unități și pe sole a acestor îngrășăminte trebuie să se facă pe baza cartării agrochimice și ți.nindu-se seama de plantele premergătoare, conform metodologiei stabilite de institut. Trebuie să se evite fertilizarea unilaterală, care, ca și fertilizarea insuficientă sau exagerată, poate produce pierderi importante de recoltă. întrucît griul este deosebit de sensibil’ la neasigu- rarea nivelului optim de nutriție.
Recomandări ale Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice Fundulea 
privind lucrările de stringentă actualitate 
în această etapă de pregătire a însămînțărilor 

de toamnă

este nevoie să se acorde o atenție deosebită uniformității aplicării îngrășămintelor pe teren, prin respectarea în toate unitățile a tehnicii de lucru recomandate în acest scop.
— Cum trebuie pregătit patul ger

minativ ? ,
— Este un element tehnologic — aș putea spune — decisiv pentru nivelul recoltei, care trebuie să ne preocupe cel mai mult în această perioadă. Dealtfel, asigurarea unei răsăriri complete și uniforme, indiferent de evoluția vremii, este a doua condiție a realizării producțiilor prevăzute. Or, o asemenea răsărire nu este posibilă in arături bolovănoase, prea afinate, cu multe resturi vegetale. De aceea, este nevoie să se ia toate măsurile pentru îmbunătățirea calității patului germinativ prin amplasarea griului în proporții cit mai mari după plante premergătoare timpurii, care permit pregătirea terenului din timp, adaptarea tipului de lucrare a solului și a adîncimii acesteia la starea de umiditate și tasare a terenului și efectuarea arăturii și a lucrărilor de pregătire a terenului la un nivel calitativ superior.Cercetările șl experiența unităților de producție demonstrează că pentru grîu singurul criteriu de judecare a lucrării solului trebuie să fie calitatea, adică gradul de mărunțire, in unele situații lucrarea numai cu discul fiind preferabilă arăturii. Generalizarea arăturii adinei pentru griu, indiferent de planta premergătoare, starea de umiditate și de compactare a solului etc. au dus, în multe situații, la obținerea unor sole bolovănoase și prea afinate, In care nu se poate asigura o răsărire completă și uniformă. Arăturile adinei sînt acceptabile pentru grîu numai dacă umiditatea solului permite să nu se scoată bolovani și dacă există un interval suficient pînă la semănat, care să permită așezarea solului. în condițiile efectuării unei lucrări de bază de bună calitate a solului, se poate generaliza pregătirea patului germinativ la adincimea de încorporare a semințelor cu combinatorul, lucrare care asigură o răsărire ideală.încadrarea tuturor lucrărilor de pregătire a solului în intervalul optim de umiditate permite nu numai obținerea unor lucrări' de calitate, dar și importante economii de combustibil. în acest scop, este necesar să fie luate măsuri organizatorice pentru ca toate lucrările să poată fi efectuate Ia momentul optim și in

Produse livrate 
suplimentar la exportPuternic mobilizat in întrecerea socialistă, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală, unitate situată printre fruntașele pe ramură, intîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu rezultate notabile. Astfel, pe șapte luni eforturile vulcaniștilor s-au concretizat în realizarea și depășirea planului la toți indicatorii. Cu bune rezultate s-a încheiat bilanțul a- cestei perioade și în realizarea planului la export, depășit, cu aproape 14 Ia sută. Datorită calității și fiabilității lor, produsele cu marca „Vulcan" sînt tot mai mult solicitate și peste hotare. Ieri, de pe poarta întreprinderii au pornit către unul din partenerii externi alte loturi de produse : elemente de închidere pentru oalele de turnare șl unități de pompaj predate în avans cu șase luni. 
(Gheorghe Ioniță).

tr-un interval cit mai scurt de timp. Prin asocierea lucrărilor trebuie să se urmărească nu numai mărunțirea terenului, dar și menținerea apel în sol pentru asigurarea răsăririi. Pe terenurile irigate trebuie aplicată o- bligatoriu irigarea de răsărire, pentru asigurarea unor lanuri cu densitate normală și uniformă.Privitor la asigurarea unor plante premergătoare corespunzătoare pentru cultura griului, experiența anului 1983 a confirmat datele experimentale care arată că producții mari și sigure, indiferent de evoluția vremii, se pot obține la grîu numai după plante premergătoare favorabile.
— Care este, din acest punct de 

vedere, situația pentru anul viitor ?— Pentru recolta anului 1934, situația amplasării griului după cele mai bune plante premergătoare nu este întru totul favorabilă și nu mai poate fi îmbunătățită radical. De aceea, acest an trebuie considerat un an de tranziție, în care trebuie făcut tot ce este posibil pentru amplasarea griului după toate plantele premergătoare care permit o pregătire mai bună și mai din vreme a terenului. Se va evita însă categoric amplasarea griului după grîu mai mult de un an, fiind cunoscute efectele nefavorabile ale mo- nOculturii asupra stării fitosanitare a griului. Pentru anii următori este insă necesară o cotitură in amplasarea griului, prin generalizarea asolamentelor organizate potrivit recomandărilor institutului. Este deosebit de important ca suprafețele cu culturi timpurii după care urmează să se însămînțeze griul să nu mai fie incluse în planul de culturi succesive, așa cum s-a întîm- plat în acest an, îndeosebi în ab- 'sența irigării, Intrucît producția obținută la cultura a doua nu compensează pierderea de recoltă de la grîu.
— Ce ne puteți spune despre 

structura soiurilor și calitatea se
mințelor ce se vor folosi in acest 
an ?—. Toate soiurile de griu din actuala structură au un potențial de producție ridicat, în măsură să asigure obținerea recoltelor prevăzute, astfel incit se poate afirma că proporția soiurilor nu va fi un factor limitativ în acest sens. în această privință se impune totuși o recomandare expresă. Fiecare unitate agricolă trebuie să cultive două-trei soiuri, și în nici un caz mai mult de patru. Soiurile alese trebuie să aibă caracteristici biologice și perioade de vegetație diferite, spre a se asigura eșalonarea recoltării.Prin planul de producere a seminței, in acest an s-a prevăzut realizarea pentru anul viitor a unei structuri echilibrate a soiurilor, care să asigure stabilitate recoltelor, indiferent de situațiile neprevăzute care pot apărea. De asemenea, s-a prevăzut creșterea ponderii categoriilor superioare în totalul seminței de grîu produse. Condițiile dificile din primăvară au împiedicat însă realizarea integrală a planului de producere a semințelor. Cu toate acestea, s-a reușit să se asigure în totalitate superelita necesară obținerii seminței elită, în proporția optimă ■ stabilită pe baza rezultatelor cercetărilor.în timpul care a rămas pînă la începerea însămînțărilor, este necesar ca fiecare unitate agricolă să-și asigure semințele din soiurile indicate. Și, bineînțeles, în acest răstimp va trebui să se lucreze cu cea mai mare răspundere la pregătirea terenului, astfel incit să rezulte un pat germinativ bun, care să permită o răsărire completă și uniformă a plantelor, aceasta fiind condiție de cea mai mare însemnătate pentru realizarea densității optime și deci pentru obținerea de recolte, mari.

Convorbire realizată de
Aurel PAPADIUC

IAȘI : Producție-marfă peste prevederi

Rezultat direct al preocupării consecvente a conducerii partidului, a secretarului său general, privind dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, municipiul Botoșani a devenit un puternic centru in
dustrial. întreprinderile „Electrocontact", de utilaje și piese de schimb și „Integrata- de in sînt numai cîteva repere pe harta înnoirilor economice ale orașului, renumite pentru diversitatea și ni

velul calitativ al produselor oferite numeroșilor beneficiari din țară șl partenerilor externi

Colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Iași intîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu succese deosebite in producție. Acestea se concretizează în realizarea, de la începutul anului și pină în prezent, a unei producții-marfă suplimentare în valoare de 167 milioane lei și a unei producții nete cu 208 milioane lei mai mare față de plan. Astfel, s-au produs peste prevederile de plan 2 985 tone oțel aliat, produse de mecanică fină în va

loare de 11,8 milioane Ier, șntibîo tice in valoare de 12,8 milioane lei, 225 tone uleiuri comestibile, 504 tone legume și fructe conservate și alte produse. Rezultate deosebite raportează colectivele întreprinderilor metalurgice, mecanice „Nico- lina", de tricotaje „Moldova", de ulei „Unirea" și Combinatului de fibre sintetice din Iași, întreprinderii de scule și accesorii speciale și întreprinderii de perdele și tricotaje din Pașcani. (M. Corcaci, corespondentul „Scînteii").
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LA OM, TOTUL TREBUIE SĂ FIE FRUMOS:

Șl GINDUL, Șl CHIPUL, Șl HAINA I
Ancheta noastră în locuri din care se propagă lipsa de discernămînt și decență în vestimentație

La om, spunea un scriitor cunoscut, totul tre
buie să fie frumos : și sufletul, și chipul. Cu
vinte profunde, de adevărul cărora ne con
vingem zi de zi ! Și totuși intilnim de atîtea 
ori pe străzi oameni cu chipuri frumoase, ti
neri cu suflete pe care Ie bănuim la fCT,' 
urițindu-și înfățișarea printr-o îmbrăcăminte de 
prost gust. Să nu ne închipuim că e vorba doar . 
de o opțiune personală, fără repercusiuni nefas- astăzi. Desigur, omul nou pe care-1 
te. înainte de a fi o chestiune individuală, pros
tul gust este o problemă socială. Cu înțelep
ciunea Iui milenară, poporul și-a dat seama că 
deși nu „haina il face pe om", ea îl definește su
fletește, dindu-i măsura conștiinței și a maturi
tății. Minunatele noastre costume populare nc-au 
oferit — și ne oferă încă — un strălucit certifi-

cat de noblețe spirituală, dovezi imperisabile de 
bun gust, de profundă civilizație a ținutei omu
lui, care e totodată și oglinda unor trăsături 
mai adinei. Problema este, intr-un timp in 
care folclorul, portul popular se înfruntă cu 
ofensiva urbanizării, să aflăm căile prin care 
lecția de măsură, decență, gust artistic a po
porului român să dăinuie în îmbrăcămintea de 

“ _ . ' _ ' edificăm
se distinge prin atitudinea înaintată față de 
muncă, prin largul orizont de cunoștințe pro
fesionale și științifice. Nu mai puțin însă tre
buie să se definească prin spiritul creator, prin 
atașamentul față de valorile milenare ale po
porului, 
snoabă.

Cine se complace într-o vestimentație 
plină de inscripții cosmopolite ale so-

cietății de consum face, poate fără să-și dea 
seama, concesii unui mod de viață străin, unui 
chip străin de a vedea lumea. întreprinzători 
fără scrupule, lipsiți de o minimă instrucție ar
tistică, profită de nevoia firească de origina
litate a tinerilor, poluînd, prin „produsele" lor, 
spațiul social al străzii, ambianța cotidiană. Ceea 
ce se poartă poate deveni la un moment dat, 
în anumite cazuri, o poartă către mentalități, 
compărtamente, concepții neconforme specificu
lui nostru. Cum se vede și din raidul nostru, e 
o poartă forțată de mici afaceriști, de specula
tori cu orice preț ai nevoii firești de originali
tate a celor tineri, de „negustori" care eludează 
legislația în vigoare, normele ce reglementează 
desfacerea bunurilor de consum.

Fisuri prin care se strecoară 
prostul gust„naivi", pe Amelia Paro- peanu, ruda întreprinzătorului.— Aș, de unde — ripostează ea. N-are dom’le relații cu străinătatea. E un om cinstit. Vinde totul aici, pe la Bușteni, prin alte părți.Deci, toată poluarea o face în țară, atentind la gustul în formare al tinerilor, făcind reclamă unui presupus paradis de aiurea, întreținînd gustul unei vieți ușoare. Ștefan Ciuhulescu este mai prudent. Lucrează la adrese necunoscute. Dar, iată, l-a dat de gol un elev din clasa a VÎI-a. Am făcut cunoștință cu puștiul, găsin- du-1 jucîndu-se afară intr-un maieu tot cu niște desene fistichii pe care scria „Doris".— Nu poți să-mi spui de unde putem cumpăra și noi un asemenea tricou ? — l-am întrebat.— N-aveți de unde. Mie ml l-a adus tata din străinătate. Tatăl meu este director (și ne-a spus la ce Felicitări, tovarășe director adjunct). Apoi, dorind să ne ajute a adăugat : Dacă vreți totuși să cumpărați un maieu cu cintăreți de rock, are un nenea din blocul acela : stă la etajul II. I-am văzut în balcon două baloturi. Vinde, nene, cite vrei...

Din păcate, ușa era închisă.
Am mers In Obor, era zî de tîrg săptămînal. Și ce am găsit : Viorica Butuc, din strada 1907 Ploiești, vindea bluze Imprimate .... _>u JPpRTSMOUTH.., — Âm dat de germani, olan- COLLEGE OF EDUCA- ” ■ " • -x, (Femela n-ayeaHabar ce înseamnă). Recunoaște că a mai avut un

La sfîrșltul lunii martie a.c.. Comitetul executiv al Consiliului popular județean Prahova a emis decizia nr. 647. Citind-o, ne-a reținut atenția punctul 7, unde se precizează, între altele : „Se va interzice producerea, expunerea sau desfacerea unor reproduceri sau obiecte cu adăugiri denaturate imitînd unele produse străine cu influențe nocive din punct de vedere educativ". Și se stabilește mai departe că toate comitetele și birourile executive, organele administrației financiare, cele comerciale, cele ale cooperației ș.a. să ia măsuri pentru a se respecta strict înscrisurile deciziei.Nu se poate spune că a- ceste măsuri nu au avut rezultate pozitive. Negustorii de trivialități amintiți au bătut în retragere.Dar, cu timpul, primarii, organele de inspecție comercială, de control financiar etc, au cam uitat de articolul 7 din decizia 647. Acest fapt nu le-a scăpat din vedere celor care aveau marfa în stoc și li se cam «ubțiaseră pungile. Și astfel, au reapărut obiectele ■us-amintite, sufocînd adevăratele articole de artă da 
o deosebită frumusețe, inspirate din bogatul folclor românesc.

în cadrul anchetei pe 
care am efectuat-o zilele acestea pe Valea Prahovei, 
la Ploiești, la Filipeștii de Pădure, în alte localități am constatat că nici un turist străin nu s-a oprit să cumpere obiectele tarabagiilor, ...cu :

adjunct la liceul... liceu.

PERMANENTA TINEREȚE
A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

(Urmare din pag. I)

ii
dezl, francezi, de Turiști dirr . . Orientul . Mijlociu- cumpă- rînd maramă, il, bluze, ștergare, alte cusături realizate de iscusitele artizane din Breaza sau de la Comarnic. Cine cumpăra ma
ieuri cu bărboși sau sacoșe cu reclama pentru țigările Marlboro pe ele ? Mai ales tineri cărora gustul pentru frumos alterîndu-îi-se (poate nici nu l-au avut) ne-au răspuns aproape invariabil : „Cumpăr pentru că așa se poartă, așa este moda".Dar să revenim la tarabagii. Ei își desfac acum produsele sub ochii binevoitori ai organelor locale lîngă cabana Gura Diham «au la Căminul Alpin. De asemenea, un chidșc se află la Popasul Azuga. Aici își desface „nocivitățile" Ște
fan Ciuhulescu din Ploiești, un binecunoscut imprima- tor de „însemne și inscrip- țiuni străine", deși autorizația de funcționare eliberată de consiliul popular județean ta 8 februarie 1983 nu specifică acest lucru. Un alt ploieștean, Eugen Solo
mon, de pe strada' Căliman nr. 54 (autorizație de funcționare eliberată de același consiliu popular la 21/8/1980, n-are loc stabil de desfacere a multiplelor lui articole. Dar preferă stațiunea Bușteni. 11 însoțim pe inspectorul Gheorghe Dinu de la Administrația financiară în atelierul „negustorului". Am văzut aici suta de bluze, maieuri albe fabricate de întreprinderea de tricotaje „Moldova", în curs de imprimare. în magazinele Ploieștiului ia de unde nu-i asemenea articol de culoare albă ! Am dat și de marfă imprimată. Iată citeva din imprimări : pe o bluză se lăfăiau următoarele cuvinte în engleză i „Levi’s eagle high quality, strong construction autentic western cut — good fit". Pe alta erau desenați doi bocanci de fotbal ale căror șireturi aveau la capete ștechere. Din întunericul bocancilor se profilau citeva note muzicale și cuvîn- tul „disco". Artă, nu glumă ! Am dat de multe alte șabloane de imprimare ale „maestrului". Pe o ramură de lămîi cu o lămîie la capăt scria : „Citronnelle"; o altă emblemă înconjurată de frunze de lauri era formată din inițialele J P S apoi scria mare „World Champions John Player special".— Are relații omul cu a- ceste firme străine ? Le trimite lor marfa cu reclama respectivă ? — o întrebăm,

sort, epuizat, mai frumos, cu sticlo de vermut Cinzano. La altă tarabă, Maria Lupu oferă cumpărătorilor portvizite cu figura zîmbi- toare a unui cîntăreț popular, oglinzi lux cu poze de femei îmbrăcate mult prea sumar. Toate acestea sînt expuse vînzării, deși au trecut pe acolo trei inspectori de la circumscripția financiară municipală Ploiești : Octavian Stoica, Va- sile Ioniță, Petruța Teo- dorescu. Mai intransigent s-a dovedit primarul de la Filipeștii de Pădure, Ion Duțu, care la tîrgul anual al minerului, ce a avut loc duminica trecută, n-a permis celor vreo 20 de tarabagii veniți din Ploiești sau unii chiar din Dîmbovița și Buzău să-și desfacă produsele lor „artistice". Dacă ar fi pretutindeni asemenea primari IDiscutăm despre felul cum se înțelege aplicarea deciziei consiliului popular județean și cu vicepreședintele Vasile Iliescu de la U.J.C.M. Prahova. Cu greu a recunoscut că și la una din unitățile meșteșugărești „Ecusonul" din Ploiești se realizează imprimeuri, bunăoară, cu capete de lei fioroși, pe care scrie BEE GEES.Tovarășul Gheorghe Dumitrescu, vicepreședinte al consiliului popular județean Prahova, căruia i-am adus la cunoștință cele constatate în ancheta noastră, ne-a asigurat că, atît controlul, cît șl îndrumarea, în scopul respectării deciziilor date de comitetul executiv, se vor Întări. „Acolo unde se va constata lipsă de exigență In aplicarea actelor normative emise se vor lua măsuri. Iar acelor artizani aflat! în culpă li se vor retrage autorizațiile de funcționare și de desfacere a mărfurilor lor".
Constantin CĂPRARII
corespondentul „Scînteii"

Să regăsim 
înfățișării

însemnele 
civilizate S.

Balasz,Ce este tot conclu- Firește, atît asu- produc, care
Elisabeta din Corund. zii se desprind ? lipsă de control pra celor care cit șl asupra celor desfac. O lipsă de control cumulată cu lipsa de răspundere, pentru că este evident că și obiectele de uz cotidian, indiferent cine și cum le produce, trebuie să aibă valoare educativă,

să contribuie nemijlocit la formarea bunului gust, să releve prin modalități artizanale specifice ceea ce are mai frumos poporul nostru, simbolurile, virtuțile, cultura sa, să asigure, și pe această cale, combaterea tuturor tendințelor și practicilor poluante.
Nîcolae CATANA
corespondentul „Scînteii*

Argumente pentru modele 
artistice inspirate din 

valorile noastre autenticeniolă, emblema cam tardivă a campionatului mondial de fotbal din Spania, „splendori" în vestimentații sumare ivite din spuma mării. Aceste produse, repetăm — se găsesc deja în comerț șl. desigur, multe au și fost vîndute. Cu toate acestea, pentru avizarea modelelor respective conducerea cooperativei a cerut viza forurilor județene de resort (Comitetul județean de cultură și educație socialistă) în ziua de 8 august, și care a coincis cu data documentării noastre. Unele modele, firesc, n-au fost avizate. Ce se va întîmpla • atunci cotaje aflate pozite

Societatea noastră a parcurs In ultimele trei decenii și jumătate un proces complex de transformare. O cu totul altă înfățișare au orașele și satele noastre nu numai materială, spirituală, transformări se reflectă în viața noastră cotidiană, le observăm la tot pasul. Cu atit mai evidente devin într-o zonă de odihnă și agrement concepută pentru a incinta ochiul, pentru satisfacerea unor tot mai necesare necesități spirituale....Sîntem la Băile Herculane. Ziua cu soare viu invită turiștii, după binefăcătoarele băl termale sau procedurile terapeutice, în parcuri, magazine, în piața agroalimentară. Peste tot forfotă specifică sezonului estival. în numeroase puncte este prezent și comerțul stradal. Vitrinele, aranjate cu gust, rafturile pline, afișarea liberă a mărfurilor, vînzătoarele în general cu zîmbetul pe buza atestă grija sporită pentru un comerț activ, civilizat, pe măsura reputației cîști- gate de stațiune în țară și peste hotare.Șl totuși, ne-au atras a- tenția Unele practici ce nu pot fi calificate decît ca nocive, pentru comerț, pentru rolul pe care, oriunde și în orice împrejurare, acesta ar trebui să-l aibă în formarea gustului, al educării șl pe această cale a cumpărătorilor. Pe terasa renumitului parc central, o. tînără vînzătoare, Miha- ela Ghiorghlosu, de la magazinul I.C.M.S. din localitate, ieșită cu marfa în fața magazinului in care lucrează, vindea articole de îmbrăcăminte cu tot felul de imprimeuri străine. Pe o helancă pentru tineri, un înscris cît toate zilele, negru pe alb, „Marlboro" și in extenso un cap de cow-boy : producător — cooperativa Urechești-Vran- oea.în palmaresul de „inspirație și creație comercială" al unității amintite, dar și al altora se inscriu și alte asemenea „mode" — de la reclame pentru firma A- DIDDAS la chipurile ve-

în zestrea dar și în cea Toate aceste

PENTRU TINERI

ale puse -te-detelor de cinema șî muzicii ușoare străine, giliști-gorilă etc., care vindeau nu numai pe rasă, ci și în incinta magazinului amintit (gestionari Gheorghe șl Maria Ștefan), ca și la chioșcul artizanal nr. într-un bun cial.Am vizitat alimentară a o tarabă și un chioșc patronate de negustorese ambulante, care desfac drept „amintiri din Băile Her- culane", pixuri din lemn de diferite mărimi și prețuri variabile, medalioane și alte obiecte de podoabă, vaze, figurine, și aplice pe care sînt aplicate chipuri ca : Lucy, Pamela, Pamela și Boby, gorile etc., etc! Cît și mal ales ce amintesc astfel de... amintiri despre frumoasa stațiune? Sesizînd nedumerirea, vînzătoarea de ocazie se precipită : „A, să nu credeți că noi ...Iată, poftiți, avem și un pix despre Herculane, cu chipul lui Hercule. Și, să știți că sin- tem în ordine, cu autorizație", o autorizație cu seria 62076 nr. 27, pe care citim : „Comitetul executiv al Consiliului popular Băile Herculane autorizează pe Sofolvi Elisabeta, domiciliată in Băile Herculane, Strada 23 August nr. 1, să exercite meseria (activitatea) de confectioner și desfacere articole din lut, lemn, gips și sacoșe cu material propriu. Locul exercitării meseriei — la domiciliu și desfacerea pe piața orașului Băile Herculane". La celelalte stipulații de pe act, dacă con- fecționerul este ajutat de Copii, de ucenici etc, e completat, negru pe alb, cu invariabilul „nu e Cazul". De ce n-o fi cazul încă nu putem înțelege, întîi, pentru că Vînzătoarea are 75 de ani și nu ea este confecționerul obiectelor pe care le desface (activitate care nu se desfășoară nici la domiciliul ei din oraș), ci de către doi fii hi săi din localitatea Corund—Odorheiu Secuiesc. în al doilea rînd, pentru că și cealaltă Vânzătoare autorizată să desfacă asemenea obiecte,

52 situat și el vad comer-și piața agro- orașului. Aici,

TOT CE

Steme cu vulturi, lei fioroși însoțiți de inscripții în limbi străine, reclame de țigări străine, formații artistice din străinătate greu de recunoscut, chiar de renume fiind, și alte asemenea imagini pestrițe mărturisind gusturi artistice deficitare — iată ce am întîlnit pe tricouri și maieuri desfăcute în Piața Someș din Satu Mare la taraba lui 
Gheorghe Constantin din Satu Mare. De unde provine „marfa" ? Din ce ne relatează cel.ce o comercializează reiese că asemenea „producții artistice" sint rodul unei statornice și fructuoase cooperări între eL în calitate de... oumpă- rător de tricouri, pe care le la din comerț din Satu Mare sau din București, și... anumite persoane cu îndeletniciri de „imprimatori" aflate într-un cartier al Buzăului numit Simileasca, unde ar exista aproximativ 150 de astfel de „autorizați". De acolo, din Buzău, unde sosesc tricourile expediate de Gheorghe Constantin, ele sînt reexpediate înapoi la Satu Mare, desigur imprimate, operație „artistică" care ridică. prețul produsului de aproximativ trei ori. „Dacă însă mă întrebați de numele im- primatorilor — ne avertizează Gh. C. — să știți că nu pot să vă dau relații pentru că nu-i cunosc". Ne-am îndreptat spre alt producător de kitsch- uri, Ludovic Gergely, din str. Conta modelele te de Greave John", reclame de motociclete în plină viteză, firma „Addidas", un cowboy care face reclamă țigărilor Marlboro etc. Gazda, avizată oarecum asupra caracterului dubios al „producțiilor sale", pe care nu ezită totuși să- le vîndă, contribuind astfel la proliferarea prostului gust, h snobismului, ne previne cu un aer care se vrea competent și cu un vocabular dezarmant : „La Zalău — căci desfacem și acolo marfă — ni s-a spus de la consiliul popular să nu mai desfacem tricotaje cu reclame de produse strătoe și alte de-al de astea ce nu-s ale noastre". „Și atunci ce veți face ?“ „Am și luat măsuri : înlocuind desenul cu pachetul dq țigări Marlboro din care fumează cowboy- ul cu un pachet de țigări „Snagov" că-s de-ale noastre...". „Și cu cowboy-ul cum rămîne ?“. „Păi o să-i zicem că-i oșean, că seamănă la pălărie cu dopul oșenesc ( ! ?)" — intervine soția, ajutoarea soțului în această „activitate". „Cine vă oferă «modelele* de pe șabloanele pe care le folosiți la imprimat ?“. „Este un producător de șabloane, în comuna Dîrjiu, județul Harghita, il cheamă Tibor 
Gergely, și mai e unul la București, ale cărui nume și adresă nu le știu pe moment, pentru că le-am avut notate pe o hîrtie pe care am trimis-o colegului meu, Anghel de la Zalău, care are și el o tarabă în piață", în chioșcurile din piețele municipiului ale Cooperației orășenești de producție, achiziție și desfacere Satu Mare am întîlnit, continuîndu-ne raidul, foarte multe produse textile imprimate de un atelier din localitate aparțl- nind unității.' Ele multiplicau imagini de pe litoralul nostru (nu toate selectate cu bun gust), prezentau o cunoscută balerină ș.a. Ca intr-un adevărat bazar nu lipseau însă nici aici reclama unei motociclete imortalizată în plin viraj periculos, o dansatoare spa-

E MAI FRUMOS!

nr. erau „John Olivia 8. Aici domina- Travolta Newton

cu stocurile de trl- imprimate neavizate în comerț și în de- ?Cu o lăudabilă promptitudine, în urma articolului 
Și obiectele de uz cotidian 
au valoarea lor educativă, apărut în „Scînteia" de duminică 7 august, secția de propagandă a Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. a organizat o consfătuire cu factori cu răspundere în privința avizării, producerii și valorificării acelor produse can» implică și rigori educativ- estetice. în cadrul consfătuirii s-au formulat o seamă de propuneri interesante din care reproducem sintetic cîteva.

Paul Erdos, maestru emerit al artei, președintele Filialei Satu Mare a U.A.P. : „Ar fi bine — șl ne vom mobiliza în acest sens — ca artiștii să se angajeze tiție a frumosului și a bunului creării__ ... __ _____ .--------astfel de cerințe cum sînt imprimeurile pe textile. Folclorul Oașului, al codrului e o sursă generoasă de inspirație pentru noi. Trebuie insă mai puternic atrași în această acțiune 
specialiștii în folclor. Totodată, pe plan județean să se organizeze o dezbatere privind problemele pseu- do-artei și ale artei autentice, la care să ia parte primarii și secretarii ad- juncți cu propaganda, căci ei se confruntă în raza teritoriului de care răspund cu foarte multe probleme de acest gen."

Adalbert Magyar, președintele cooperației șenești de producție, ziție și desfacere Mare : „Solicităm să ajutați în urgentarea mirii modelelor noi pentru imprimeuri textile pe care le-am dat de mai multă vreme spre execuție întreprinderii poligrafice Timișoara, care se plinge că nu-i reușesc combinațiile de culori".în încheiere am solicitat o apreciere asupra rezultatelor acestei consfătuiri da ia'tovarășa Silvia Ceuca, șeful secției propagandă a comitetului județean de partid, care ne-a declarat : „Propunerile formulate aici vor fi analizate și sintetizate în vederea elaborării unei decizii, derat oportun acționăm chiar mentul plecării sfătuire pentru bare radicală situației din acest niu. S-a hotărît de ca imediat — ca o măsură — să se interzică imprimarea sau reproducerea acelor motive de prost gust de natura celor discutate. în schimb, vor fi lansate acele modele care să aibă ca sursă de inspirație aspecte ale civilizației materiale și spirituale deosebit de bogate și generoase din această zonă a țării".

mobilizare moral-psiholo- gică și civică, însoțește fervoarea de gind și acuitatea filozofică a orientărilor recentei consfătuiri. Aceia dintre noi care au trecut, din punct de vedere biografic și al experienței, de vîrsta numită „a doua", putem aprecia acest moment fierbinte pe care il parcurge gindirea. comunistă din România în contextul larg al întregii evoluții politico-sociale, înce- pind cu 23 August 194.4, adică tabloul întreg al noului destin național desfășurat în cîmpul iradiant și benefic al celor 39 de ani de muncă acerbă și de necontenită creație românească. Cred că nu mă înșel detectind — poate nu neapărat explicit, însă implicit da — un filon sentimental, de natură ro- mantic-revoluționară, pe care cei mai vîrstnici dintre noi il retrăiesc ardent, iar cei tineri îl descoperă, sper, cu interes real, il a- sumă ca pe o valoare u- mană dinamică. Ne întoarcem la romantismul revoluționar al începuturilor de după preluarea puterii? Nu ! Continuăm romantismul revoluționar al acelei epoci de avînt, în alt timp, cu noi mijloace și pe up alt inel al dezvoltării sociale. Este — dacă judec eu bine — un romantism revoluționar care înlocuiește „hei-rup" î-ul cu știința șl tehnicile avansate, cu vi- zionarismul revoluționar și creația conștientă — și a- cestea de esență ' eroică, un bun cotidian al maselor. A venit, poate, vremea să ne aplecăm mai atent, mai Ia obiect asupra acestui concept propriu comuniștilor : romantismul revoluționar.Se știe : romantismul re
voluționar este un feno
men esențialmente istoric 
și operează în istorie. Definirea lui nu-i posibilă, așadar, decît printr-o strîn- să și nuanțată raportare la istorie. Deci, o primă și e- sențială întrebare : prin ce se deosebește romantismul revoluționar propriu comuniștilor de romantismul epocilor anterioare ?Romanticii luminați ai secolelor 18 șl 19 aii fost admirați pentru fervoarea de gind, pentru acuitatea viziunilor, pentru calitatea — uneori ieșită din Comun — a evenimentelor

de suflet cu care ii răsplăteau pe numeroșii lor susținători. Curînd însă, aceiași susținători și nu alții au aruncat în uitare și desuetudine pe propriii idoli pentru un motiv ce devenise simplu, clar, asupra căruia nu existau dubii : viziunile romanticilor se sprijineau cel mai adesea — sub raport filozofic — pe utopii, plăsmuiri fantaste, care se destrămau în confruntarea cu asprimile vieții, precum visele a căror deșărtăciune umbresc, vai, diminețile trezirii oamenilor. Oticît de îndrăznețe și fascinante -ar fi fost viziunile romanticilor, acestea trebuiau, istoricește vorbind, să se zdrobească odată și odată de proba dură a ecuației peste care plăsmuirile neconfirmate de viață nu pot trece : real-realitate-rea- lism. în această cataractă a istoriei au eșuat, ne dăm seama azi, superbele corăbii de gind și debordantă imaginație ale romantici- lor-utopici. Acest raționament este valabil deopotrivă — cu nuanțările și spe- cificitățile proprii fiecărui domeniu în parte — pentru toate influențele pe care le-a exercitat romantismul de-a lungul unui lung răgaz de timp, în flux- reflux, contradictoriu uneori, asupra unor discipline precum literatura, artele, filozofia, istoria, dreptul, sociologia, economia politică etc. Șocul severului examen pe care îl semnalez a scos romantismul din modă, din gustul public, din conștiința istorică a secolului hostru. Realismul s-a instalat, firesc, în spațiul vast al disponibilităților noastre, devenind criteriu de conștiință istorică, socio-politică, cultu- ral-estetică. S-a instalat șl a rămas, fiind nava-ami- ral a dezvoltării civilizației actuale. Pragmatismul, logica, cartezianismul, fundamentul științific și creativitatea proprii realismului sînt condiții sine qua 
non ale dezvoltării reale într-o lume guvernată de realism, cum este cea de azi. Dar dezvoltarea umanității refuză, în genere, condiția exclusiv pragmatică, iar creativitatea economică, tehnică, socio-politică, cultural-artistică are nevoie de „aripi", de vibrația sufletului, de sentiment, de visare. Toate a- cestea au fost redate omu

lui modern — nou Icar, nou Columb, nou Ulise ! — de către modul de a fi, a trăi, a munci, a simți, a visa, a sperar a izbîndi al comuniștilor prin filozofia marxistă. Romantismul trecutului — golit de sensuri și înstrăinat de viață — a fost reevaluat, simburele său vital a fost pus de acord cu viața, cu dialectica luptei pentru adevăr și dreptate. Astfel a luat naștere romantismul revoluționar, concept născut- crescut în practica vieții, muncii și luptei comuniștilor, virtute de preț în tabloul de valori al Partidului’ Comunist Român, torță ce luminează viu cîmpurile gîndirii și practicii revoluționare ale comuniștilor români. Din ce se compune, în fond, a- ceastă virtute moral-carac- terologică, trăsătură specifică gîndirii și faptelor noastre de comuniști, de revoluționari români ? Prin ce se deosebește romantismul revoluționar, componentă a vieții românești de azi, de romantismul clasic, așa cum îl atestă secolele 18 și 19 în literatură și arte, bunăoară ? Printr-o mutație de esență, și anume: romantismul, în accepțiune clasică, nu se întemeiază pe spirit critic și analiza concretă a realității, ci pe imaginația debordantă, pe contemplație și vizionarism. Cheia problemei Va trebui să o aflăm, așadar, în atributul „revoluționar" pe care și-1 asumă noul concept In noile vremi.Ce revoluționează el, cu- vintul revoluționar, în teritoriul romantismului ? însăși esența acestui exercițiu civic, filozofico-poli- tic, moral-caracterologic, estetic etc. îi dă „corp", îi dă suportul realității nemijlocite, îi dă neodihna acțiunii, îi dă scop în planul duratei. De aici, extraordinara capacitate transformatoare a romantismului revoluționar, totdeauna regăsindu-se în operă, in lucrare, in ideal, în desăvîrșirea țării și propria noastră desăvîrșire.Umanismul socialist este chiar miezul tipologiilor romantic-revoluționare din societatea românească de azi, condiția necontenitei lor creșteri numerice și, deopotrivă, a profunzimii demersului lor activ, creator, de asanare a vieții publice românești. Roman

tismul revoluționar se întrupează, așadar, din vizi- onarismul lucid și acțiunea științific, exercitată asupra realității. Din această simbioză rezultă, cred, multiplele haruri care îl învrednicesc pe romanticul revoluționar al zilei de azi, așa cum îl prefigurează orientările cuprinse în cu- vîntarea secretarului general al partidului : optimism funciar, luptă acerbă cu inerția, incapacitatea de a. accepta blazarea, suficiența, stagnarea, vechiul, capacitatea de visare, aptitudinea de a se înconjura cu sentimentul încrederii în forțele proprii, de unde spiritul viu, creator, hrănit de speranță, neînge- nunchere la greu, vocația de a proiecta în. largi și însuflețitoare tablouri perspectivele, țelurile demersului său, imaginea mereu limpede a luptei și muncii in care se implică exemplar, dialectica operei în care se cheltuie necontenit, steagul de conștiință și sentiment al destinului său întemeiat pe un vizionarism de limpede substanță, configurat de științe, de legile vieții.Momentul politic de e- sență vizionară pe care îl datorăm spiritului viu al secretarului general al partidului se va solda, sînt convins, cu o vitalizare și mai puternică a gîndirii politice, a activității ideologice și muncii de propagandă, de educație, a artei, culturii, învă- țămîntului. El este o continuare firească a hotărîri- lor Plenarei Comitetului Central al partidului nostru din iunie anul trecut, ale Conferinței Naționale și — toate trei, în indivizibilă unitate — sint modalități concrete de aplicare creatoare a istoricelor ho- tărîri ale celui de-al XII- Iea Congres al partidului, care a trasat destinul socialist al României.Fiecare dintre noi, ca fiu al muncii șl fiu credincios al patriei sale, trăiește un sentiment de mîndrle patriotică și înaltă răspundere comunistă la gîndul că acum, în august, închinăm sărbătorii noastre naționale această zestre de gîndire, de simțire și de faptă revoluționară. In demnitatea muncii și a țării se .regăsesc adevăratele dimensiuni ale fiecărei bresle și ale fiecărui creator din România socialistă.

într-o la.gă compe-gust și în privința de modele pentru

oră- achi- Satu fim pn-

Am consi- totuși să din mode la con- oîn schim- bine a dome- aceea primă

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

Ancheta noastră pune in evidență o serie de fapte ce reclamă, fi
rește, intervenția promptă, competentă a tuturor factorilor învestiți cu 
răspundere in acest domeniu. Este limpede că un mare rol în satisfa
cerea cerințelor de originalitate ale tinerilor revine întreprinderilor, crea
torilor de modele din diversele ramuri ale industriei și cooperației pro
ducătoare de bunuri de consum, tuturor acelora care, într-o formă său 
alta, asigură Calitatea produselor lor, nivelul estetic, în pas cu cerin
țele legitime ale modei. în formularea acestor exigențe avem în ve
dere, cum rezultă și din opiniile unora dintre interlocutorii noștri, ce
rințele specifice unei anumite vîrste : tinerii vor lucruri mai deosebite, 
mai frumoase, originale. Industria, cooperația, producătorii trebuie să 
vină in întîmpinarea acestei cerințe firești. Ei poartă o foarte mare 
răspundere în formarea gustului pentru frumos, pentru a impune ceea

ce este cu adevărat original, tineresc șl a nu lăsa Ia discreția unor 
nechemat!, afaceriști ai prostului gust, impunerea „modei". De aceea 
este de dorit ca, beneficiind de sprijinul competent al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, cu participarea unor creatori de valoare, să 
se creeze modele inspirate din tradiția și specificul vieții noastre, mo
dele compatibile cu cerințele firești ale tinerei generații. Industria ușoară, 
cooperația, toți creatorii să fie receptivi Ia dorința tinerilor de a găsi 
mai multă originalitate, inedit, fantezie in ceea ce poartă. Pentru aceasta 
este recomandabil să se apeleze cu mult mai multă încredere Ia bo
găția folclorului românesc, la varietatea inepuizabilă a modelelor Iui, pre
cum și la specificul realităților și împlinirilor socialiste. Acestea tre
buie să fie sursele de inspirație pentru crearea unor modele originale, 
tinerești, conforme cu frumusețea morală și aspirațiile tinerel generații.

Cosa de culturâ din Buzău

CRONICA LITERARĂ

în anul 1885, an norocos pentru cultura românească, s-au născut Liviu Re- breanu, Mihail Sorbul, Ma- teiu Caragiale. Tot atunci — insă în registrul teoretic pe care îl va ilustra mai tîrziu — a văzut lumina zilei și o altă personalitate mai puțin răsunătoare, mai discret umbrită de înnăscuta sa modestie, dar deopotrivă de Valoroasă ca și cei trei mari scriitori amintiți mai sus. Este vorba de Alice Voinescu, această ginditoare și educatoare de înaltă ținută etică și intelectuală. De aceea, salutăm cu deosebită satisfacție inițiativa Editurii „Eminescu", precum și a prof. Dan Grigo- rescu, de a aduce în atenția cititorilor opera acestei distinse figuri culturale. A apărut, astfel, un important volum, de aproape 850 de pagini, intitulat „întîlnire cu eroi din literatură și teatru", care conține o mare și însemnată parte din scrierile Alicei Voi- nescu.Această ediție •— cu adevărat științifică și riguros întocmită — se datorește muncii de erudiție și de sinteză a lui Dan Grigo- rescu, care a organizat cu discernămînt scrierile autoarei, împărțindu-le în două sectoare : Exegeză 
teatrală șl Exegeză lite
rară. Prima secțiune cuprinde un interesant eseu despre Henrik Ibsen, apoi aspecte din teatrul. contemporan, un studiu consacrat lui Eschil, în sfîrșit „întilnire cu eroii tragici". Totul se încheie cu o serie de „Cronici dramatice". Fără a mai intra în detalii, subliniem numai chemarea captivantă a acestor titluri, care trezesc o vie curiozitate intelectuală. A doua diviziune, „Exegeză literară", cuprinde marea monografie dedicată lui Mon-

ALICE VOINESCU : tn- 
tilnire cu eroi din literatu
ră și teatru, Editura „Emi- 
nescu".

________________________________

taigne („Montaigne. Omul și opera"), precum și „Varia", unde intilnim, printre altele, pasionantul eseu „Sufletul românesc în pictura lui Grigorescu".Pe lîngă această strictă organizare a materialului, Dan Grigorescu mai semnează și un Studiu introductiv, care constituie, de fapt, o completă monografie Alice Voinescu, urmată de masive Note finale. Totul se deschide inițial prin- tr-un amplu tablou evoca

lată „Interpretarea doctrinei lui Kant de către școala din Marburg". Lucrarea, in traducere românească, se află încă în manuscris. Dan Grigorescu precizează că această scriere se situează printre primele cercetări europene consacrate mișcării neokantiene de la Marburg. A doua informație prețioasă privește fundamentala contribuție a Alicei Voinescu în istoria filozofiei, contribuție aflată în monografia din 1936,
Personalitatea 
etică a omului 

de cultură 
--------------------- Edgar PAPU --------------------tor al elanului creator pe care il capătă cultura noastră în ultima jumătate a veacului trecut și care se continuă progresiv in primele trei-patru decenii ale veacului nostru. Acest interval coincide parțial cu perioada de pregătire și, apoi, de maximă activitate teoretică și aplicată a Alicei Voinescu. Studiul ne-o arată ca pe una din cele mai temeinice și mai substanțiale prezențe feminine în gindirea românească. Este suficient, pentru început, să amintim doar de două surprinzătoare informații ce ni le comunică prefațatorul și care n-au putut fi cunoscute decît poate de tot mai rarii cultivatori ai scrierilor lăsate de Alice Voinescu. Relatările în discuție se raportează la valoarea pe plan universal a acestei luminoase personalități In materie de istorie a filozofiei. Mai întîi, se consemnează lucrarea ei de doctorat de la Paris, din 1913, intitu

„Montaigne. Omul și opera". Și aci autorul studiului introductiv are in vedere caracterul anticipator pe plan universal al acestei cărți, care răstoarnă cu totul ideile în vigoare de pe la 1930 în legătură cu marele filozof și scriitor francez din Renaștere. Astfel, „Cartea exegetei române anticipează cu 13 ani viziunea unuia din cei mai de seamă comentatori ai operei lui Montaigne" (p. 26). Este vorba nu mai puțin decît de celebra lucrare a unui om de talia lui Hugo Friedrich, lucrare intitulată tot „Montaigne", și apărută la Berna abia in 1949. Dar nu numai la istoria filozofiei se limitează contribuția esențială a acestei remarcabile femei de cultură. Ea a' mai lăsat o amintire de neuitat și la catedra sa de la „Conservatorul de muzică și artă dramatică", de unde au rezultat toate menționatele lucrări asupra dramaturgiei. O valoare deo

sebită, prin vederile sale noi și originale, cuprind unele prezentări ale dramaturgilor contemporani, Wedekind, Shaw, Pirandello, precum și ale altor figuri reprezentative de autori dramatici din veacul nostru. în sfîrșit, „Cronicile dramatice" au rămas, pentru toate generațiile viitoare, ca modele de discernămînt, luciditate șl finețe analitică. Iată o mostră concludentă în legătură cu „Mitică Popescu", cunoscuta comedie a lui Camil Petrescu : „Intriga e fantezistă, aproape imposibilă, și, totuși, situațiile- sînt veridice. Nimic, în fond, nu e verosimil și, totuși, totul e adevărat". O asemenea subtilitate de nuanțe, care merge adesea pină la nervurile cele mai greu penetrabile ale unei opere, se exprimă nu confuz și aproximativ, ci totdeauna cu o limpezime de cristal.Dan Grigorescu evocă, cu exemple — și bine face — personalitatea etică a Alicei Voinescu. Foștilor studenți — atîția dintrinșii ajunși de mult la o remarcabilă notorietate — strălucita profesoară de dramaturgie de la Conservator le-a rămas în amintire și ca o mare figură morală. Printre altele, se a- mintește curajul ei de a fi înfierat la curs, în 1940, asasinarea lui Nicolae Iorga.Conjugind forța Intelectuală cu o desăvirșită atitudine și comportare etică, Alice Voinescu a realizat o expresie inconfundabilă de echilibru și de armonie în istoria umanismului creator românesc. Apariția acestei cărți, precum și condițiile unei asemenea apariții, cu o introducere exemplară și cu o serie pertinentă de note explicative, constituie un adevărat eveniment în cultura anilor noștri — cultură atît de asiduă în recuperarea marilor valori din trecutul național.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei PLECAREA VICECANCELARULUI Șl MINISTRULDeosebit de mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj, am onoarea de a vă adresa, în numele Consiliului Federal, mulțumirile noastre cele mai sincere pentru felicitările și urările pe care ați binevoit să ni le adresați cu ocazia Zilei naționale a Elveției,

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

va face o vizită oficială In {ara noastrăLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yitzhak Shamir, va face o vizită oficială în tara noastră în a doua jumătate a lunii august 1983.

La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in perioada 28 iulie — 11 august a făcut o vizită in țara noastră tovarășul Wang Bingnan, președintele Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, membru al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze.în cursul vizitei, oaspetele chinez a avut convorbiri la I.R.R.C.S. șl Asociația de prietenie româno-chi- neză, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Ministerul Turismului, comitetele județene de partid Brașov și Constanța, a vizitat întreprinderi industriale și agricole, precum și obiective so'cial-culturale și turistice din municipiul București și județele Argeș, Brașov și Constanța. (Agerpres)

DE EXTERNE AL R. F. GERMANIA • V.
DIN ȚĂRILE SOCIALISTEJol dimineața șl-a încheiat vizita In țara noastră Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al Republicii Federale Germania.La plecare, pe aeroportul Mihail

Kogălnlceanu din Constanța, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, de alte persoane oficiale. U.R.S.S(Agerpres)

23 August 1944 - glorioasă încununare 
a luptei antifasciste, pentru eliberare 
națională și

(Urmare din pag. I)
socială a poporului român

sunat cu vigoare lozincile care Încălzeau inimile muncitorimii românești : bararea drumului fascismului spre putere, apărarea unor istorice cuceriri ale poporului — unitatea și independența națională. Un adevăr probat cu strălucire de numeroși militanți ai clasei muncitoare, ai altor clase și categorii sociale, care au înfruntat cu curaj în acei ani lovirile aparatului represiv, au transformat procesele intentate de autorități în adevărate tribune de la înălțimea cărora a răsunat limpede și curajos îndemnul partidului la unire, la luptă, la vigilență împotriva uneltirilor fascismului, așa cum s-a întîmplat în procesul de la Brașov din mai-iunie 1936, în cadrul căruia s-au impus conștiințelor poziția hotărită, spiritul militant ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cind, in martie 1939, dezmembrarea Cehoslovaciei a adus unitățile Wehrmachtului în apropierea frontierelor României. iar presiunile germane s-au intensificat amenințător, P.C.R. a lansat un manifest către întregul popor, în care declara solemn : „Comuniștii vor lupta cu arma în mînă în primele rînduri : uniți-vă cu toții în- tr-un singur front puternic contra Iui Hitler și a aliaților săi revizioniști". Cîteva săptămini mai tîrziu, la 1 mai 1939, P.C.R. a organizat mari demonstrații antifasciste sub lozincile : „Vrem România liberă și independentă!", „Jos fascismul!", „Jos agresorul fascist!", manifestații ce au vădit puternicul ecou de masă al chemărilor partidului la apărarea Independenței naționale, împotriva agresiunii fasciste. Un remarcabil rol în pregătirea și desfășurarea acestor acțiuni a jucat tînărul comunist Nicolae Ceaușescu, care a făcut atunci, o dată mai mult, dovada eminentelor sale calități de organizator și conducător de mase, a curajului și vocației sale politice, a patriotismului său fierbinte.încă de la Instaurarea regimului de dictatură militaro-fascistă în. septembrie 1940, P.C.R. a fost primul partid al țării care s-a preocupat de găsirea unei formule politice în măsură să ofere o bază comună pentru cooperarea partidelor șl altor formațiuni politice de orientare antifascistă. în circulara din 8 iulie 1941 a C.C. al P.C.R., în platforma- program din 6 septembrie 1941, partidul comunist a fixat cu claritate obiectivele luptei forțelor patriotice ale tării, dispuse să se coalizeze in Frontul Unic Național, pentru a salva țara de dezastru : Întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, răsturnarea regimului antonescian, anularea dictatului de la Viena, restabilirea drepturilor și libertăților cetățenești și democratice.Apelurile P.C.R. pentru răsturna-

rea regimului antonescian și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste găseau o tot mai largă audiență pe măsura intensificării spiritului de ostilitate și rezistență în rindurile populației față de regimul de dictatură și a adincirii crizei acestuia. După ce, în iunie 1943, C.C. al P.C.R. a propus crearea unui comitet național de luptă pentru eliberarea țării, a cărui misiune era „să mobilizeze toate forțele naționale, fără deosebire de partid și religie, în Frontul Patriotic Antihitlerist al Poporului", s-a constituit Frontul Patriotic Antihitlerist, la care au aderat P.C.R., Frontul Plugarilor, Uniunea Pa- trioților, Madosz (Uniunea oamenilor muncii maghiari din România) etc. Grație eforturilor stăruitoare ale P.C.R., în urma negocierilor dintre comuniști și social-demo- crați, s-a constituit în luna apri- ,lie 1944 Frontul Unic Muncitoresc, care urma să devină coloana vertebrală a celei mai largi coaliții de forțe social-politice din istoria României. Devenit principalul factor de unire a partidelor și formațiunilor ostile dictaturii antonescie- ne și Reichului hitlerist, P.C.R. și-a continuat și amplificat activitatea în direcția deplinei unități a forțelor antifasciste, politica sa fiind încununată în iunie 1944 prin crearea Blocului Național Democratic, în cadrul căruia, alături de P.C.R., au intrat partidele social-democrat, național-țărănesc și național-libe- ral. Erau astfel reunite condițiile pentru declanșarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. La 23 August 1944 nu a avut loc o simplă schimbare de regim politic, rezultată — cum pretind unele răstălmăciri tendențioase ale istoriei — din- tr-o lovitură de stat, precipitată de o criză militară pe front, ci apogeul • luptei îndelungate pentru restabilirea independenței naționale, împotriva fascismului și pentru înnoirea democratică a țării la care aspira întregul popor român.Actul de la 23 August 1944 a dus îa zdrobirea definitivă a fascismului în România și a precipitat cu circa 180—250 de zile prăbușirea bastionului fascismului internațional — Germania hitleristă. Contribuția poporului român la eliminarea primejdiei înrobirii fasciste a statelor și națiunilor conferă actului de la 23 August 1944 o însemnată dimensiune internațională.Fidel orientării sale antifasciste, poporul nostru, Partidul Comunist Român au condamnat și condamnă cu fermitate și asprime toate manifestările neofasciste și neonaziste din zilele noastre. Agravarea crizei societății capitaliste, recesiunea economică din țările occidentale și ascuțirea confruntărilor social-politice au favorizat reapariția unor grupări și partide care încearcă să impună soluții de esență fascistă contradicțiilor profunde care zgu-

duie lumea capitalului. Propagarea violenței, rasismului, șovinismului, antisemitismului, obscurantismului sînt armele preferate ale epigonilor Iui Hitler și Mussolini. Pentru a înșela vigilența popoarelor. în a căror memorie au rămas adine gravate crimele monstruoase — lagărele de exterminare în masă, execuțiile, jafurile și atîtea alte orori care au însoțit pretutindeni fascismul — săvîrșite în cadrul „noii ordini" instituite de Reichul nazist, grupările neofasciste încearcă să sa deghizeze sub denumiri — ca partidul național-democrat (R.F.G.), mișcarea socială italiană etc. — care să ascundă esența lor profund antidemocratică. Adevărata lor natură iese însă de îndată la iveală ori de cite ori ele își prezintă programul politic. Ostilitatea față de democrație, rasismul și șovinismul, anticomunismul în formele cele mai violente, însoțit de propovăduirea ds „cruciade" împotriva țărilor socialiste, fac ușor detectabilă orientarea fascistă a acestor partide șl grupări. în climatul de tensiune socială și violență politică al lumii capitaliste, formațiunile politice de esență neofascistă introduc un element de instabilitate și insecuritate. Prin propaganda lor în favoarea unei confruntări armate, care să lichideze democrația și socialismul, ele constituie o primejdie pentru pacea omenirii, o primejdie care trebuie denunțată și combătută cu toată fermitatea.La 23 August 1944, poporul român s-a eliberat de sub dictatura militaro-fascistă și a contribuit activ la zdrobirea fascismului internațional. Astăzi, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, el edifică pe pămîntul strămoșesc societatea socialistă multilateral dezvoltată, care oferă națiunii noastre toate posibilitățile pentru afirmarea forțelor ei creatoare, pentru prosperitatea și progresul ei permanent. Mîndru de contribuția sa la zdrobirea fascismului, poporul român își dedică toate eforturile sale instau- . rării unei noi ordini economice și politice internaționale, care să elimine conflictele militare, inegalitățile și discriminările, politica de forță și amenințarea cu forța. Ho- tărît să facă totul pentru a împiedica revenirea coșmarului fascist, poporul român vede în actul de la 23 August 1944 unul din marile mo- mente ale istoriei naționale, cu semnificații și consecințe profunde pe planul istoriei, universale. Pe drumul deschțs de el, făurim, astăzi, cu certitudinea pe care ne-o dau un trecut glorios șl propriile noastre înfăptuiri din cea mai fecundă perioadă a Istoriei românești — „Era Ceaușescu" — viitorul de aur, comunist al României, pe care l-am dorit și pentru care au luptat generațiile ce s-au succedat în vatra noastră străbună.

DE IA MINISTERS EDUCAȚIEI SI iNVMlNIIIllllI
Institutul de eonstrucțll București, pentru profilurile : construcții, mecanic — învățămînt seral ;
Universitatea București, pentru profilurile : matematică și fizică — învățămînt seral ;Universitatea Brașov, pentru profilurile : mecanic și metalurgic — învățămînt de zi.; mecanic, electric, metalurgic, forestier — învățămînt seral ;
Universitatea Cluj-Napoca, pentru profilurile : chimie, matematică, fizică — învățămint seral ; matematică și economic — învățămînt fără frecventă ;
Universitatea Craiova, pentru profilurile : matematică și fizică — învățămînt de zi ; electric, mecanic, energetic, economic — învățămînt seral ; economic — învățămînt frecvență ;
Universitatea Galați, pentru filurile : tehnologia și chimia . duselor alimentare și tehnică piscicolă — învățămînt de zi ; mecanic, metalurgic — învățămînt seral ;Universitatea Iași, pentru profilurile : fizică — învățămînt de zi ; matematică, fizică, economic — învățămînt seral ; matematică, economic — învățămînt fără frecvență ;
Universitatea Timișoara, pentru profilurile : fizică — învățămînt seral ; matematică, economic — învățămînt fără frecvență ;
Institutul de învățămînt superior Constanța, pentru profilul construcții — învățămînt seral ;
Institutul de învățămînt superior Pitești, pentru profilul mecanic — învățămînt de zl și seral ;
Institutul de învățămînt superior Sibiu, pentru profilul mecanic — învățămînt seral ;
Institutele agronomice București, 

Cluj-Napoca, Timișoara, pentru profilul zootehnie — învățămînt fără frecventă ;
Academia de studii economice București, pentru contabilitate și economie agrară — învățămînt fără frecvență.Numărul de locuri pe specialități șl forme de învățămînt pentru care se organizează concurs vor fi " ' ’instituțiile de învățămintLa concurs pot participa didații neîncorporabili, cît . porabili, condițiile de înscriere și disciplinele de concurs fiind cele stabilite pentru concursul de admitere din iulie 1983.

I. în perioada 1—3 septembrie 1983 se va organiza un nou concurs de admitere în clasa a Xl-a (treapta a Iî-a) de liceu, învățămînt de zi și seral, după cum urmează :Pentru învățămîntul de zi, la profilurile : mecanică, electrotehnică, mine-petrol, geologie, metalurgie, construcții, materiale de construcții, prelucrarea lemnului, industrie alimentară, industrie ușoară, chimie industrială, industrial-agricol, silvicultură și exploatări forestiere, economic, sanitar și matematică-fizică.Pentru învățămîntul seral, la toate profilurile, cu excepția profilului poligrafie.înscrierea eandidaților se va face în perioada 25—30 august a.c.Informații suplimentare se pot obține de la inspectoratele școlare și de la secretariatele liceelor.II. Pentru ocuparea locurilor rămase libere în învățămîntul superior după concursul de admitere din luna iulie 1983, în perioada 1—6 septembrie 1983 se va organiza un nou concurs de admitere. înscrierea candida- ților se va face în perioada 25—28 august 1983.Institutele de învățămînt superior la care se va susține concurs de admitere sînt următoarele :
Institutul politehnic București, pentru profilurile : mecanic, metalurgie, chimie, mecano-chimic — învățămînt de zi ; mecanic, electric, metalurgie, energetic, chimie, mecano- chimic — învățămint seral ;
Institutul politehnic Cluj-Napoca, pentru profilurile : mecanic, electric, metalurgie, construcții — învățămînt seral ;
Institutul politehnic Iașî, pentru profilurile ; mecanic, metalurgie, chimie — învățămînt de zi ; mecanic, metalurgie, electric, energetic, construcții, tehnologia și chimia textilelor, chimie — învățămînt seral ;
Institutul politehnic Timișoara, pentru profilurile : mecanic, electric, energetic, construcții, chimie — învățămînt seral ;
Institutul de subinglneri Reșița, pentru profilul : metalurgic — învățămînt seral ;
Institutul de mine Petroșani, pentru profilurile : mine, mecanic — învățămînt de zi și seral ;
Institutul de petrol și gaze Plo

iești, pentru profilurile : mecanic, chimie, petrol — învățămînt de zi șl seral ;

V I

fărăpro- pro-

afișate Ia superior, atit can- și încor-

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOXJoi, lă Constanța, s-a desfășurat prima gală semifinală din cadrul campionatelor naționale de box. în limitele categoriei semimuscă, Vasile Ciobanu (Ceahlăul Piatra Neamț) a dispus la puncte de Vanghele Bacs (Box Club Brăila), iar Eroi Geafar (Steaua București) l-a întrecut, tot la puncte, pe Ionel Petre (C.F.R. Craiova).Finala categoriei cocoș va opune pe consacratul Niță Robii (Dinamo Brăila) tînărului George Oprișor (Steaua). în semifinale, Niță Robu l-a învins la puncte pe craioveanul Constantin Manea (C.F.R.), iar Oprișor a obținut decizia, tot la puncte, în meciul cu Gheorghe Negoiță (Box Club Brăila).O surpriză s-a înregistrat in că

drul categoriei mijlocie, campionul de anul trecut Dumitru Senciuc (A.E.M. Timișoara) fiind eliminat de Nicu Chioveanu (Litoralul Mangalia). Acesta 11 va întîlni in finală pe Doru Maricescu (Steaua), calificat prin neprezentarea adversarului.Alte rezultate : categ. semimijlo- cie : Mihai Constantin (Farul Constanța) b.p. Mlhal Niculescu (Steaua) ; Mihai Ciubotaru (A.E.M. Timișoara) b.p. Leontin Sandu (Prahova Ploiești) ; categ. greaj Ion Cer- nat (Steaua) b.p. Cornel " 'Club Brăila).Astăzi are Ioc a doua finală, simbătă este zi competiția urmlnd să se
Bălan (Boxgală seml- de odihnă, ____ încheie duminică dimineața, cu reuniunea finalelor.

ZALĂU : S-a încheiat turneul internațional de voleitv
PROGRAMUL 1

15.0» Telex
15,05 Să rezolvăm împreună... Probleme 

de matematică pentru elevii clase
lor a VIH-a

1'5,30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan

17,50 1006 de seri
ÎS,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Spirit militant, revoluționar. Susți

nută muncă politico-organlzatorică 
și cultural-educattvă pentru cu
noașterea, Însușirea și aplicarea 
liniei politice a partidului 
Clntece pe adresa dv.
Cadran mondial
Film artistic : „Inima, mea te chea
mă". Premieră pe tară
Telejurnal

20.35
20,45
2L,10

22,30

PROGRAMUL 1
13,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean
15,20 Vldeotecâ Internațională
15,50 Stadion
16,10 Film artistic : „Simon Blanco”. 

Producție a studiourilor mexicane 
închiderea programului 
Telejurnal 
Dezbateri culturale
Generația deceniului IX. Roman
tic '83
Estivala ’83
Telejurnal

18,00

21,15
22,30

După un meci de mare luptă 
cu echipa Ungariei, reprezentativa Cehoslovaciei a ciștigat turneul internațional al României desfășurat la Zalău. După primele două seturi cîștigate relativ ușor de cehoslovaci, ungurii revin puternic și egalează Abia în ultimul set cîștigătoarea trofeului reușește, după o mare luptă, să-și adjudece victoria cu 3—2. Ultimul meci al turneului a opus reprezentativei noastre tînăra echipă sovietică, U.R.S.S. B. De această dată, blocajul funcționind așa

cum l-am turneului, (L 5, 10). Tcglaș). fl dorit pe tot parcursul România cîștigă cu 3—0 ocupînd locul doi. (Eugen

cine a
© Melodii Ia Costtaeștl : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA (213186) — 9; II; 13; 15; 
17,15; 19,30.
9 Cuibul salamandrelor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
9 Răzbunarea haiducilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,S0: 19.30, 
PACEA (60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30. 
© Haiducii lui Șaptecal: TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20.
• Buletin de București : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12; 14: 16; 18: 20.
® Bobby Deerfield : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
® Haiducul năzdrăvan — 9; 10,30; 12; 
13,30: Mijlocaș la deschidere — 15;
Grăbește-te încet — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
© Dacii : BUZEȘTI (S0 43 58) — 13,30; 
17 30 * 19 30.
9 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni ta Rusia : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
© ta umbra legii: CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20.

9 Speranță șl sprijin : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 15,30; 17,45; 20.
9 Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19, SCALA (11 03 72) — 9; 12; 16; 19.
9 Iarba verde de acasă : ’
(13 49 04) — 13.30; 1'5,45; 18;
9 Revanșa : COTROCENI
15; 17,15; 19,30.
9 Capcana mercenarilor : 
(14 27 14) — 9; 11,15: 13,30: 1
9 Pruncul, petrolul și 
POPULAR (35 15 17) — 15;
9 Am fost șaisprezece : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
O Dublu delict : PATRIA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 1 
18 ; 20,15, MODERN (23 71 01) 
13,30; 15.45; 18; 20,1'5, la grădină
• Conspirația :
11,30; 13,30; 15,30
• La est do Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; ...................................
20.15.
9 Pentru un teanc de bancnote : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.
9 Omul păianjen Be tatoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30'; 15,45; 18;
20.15.

UNION 
20.

(49 48 48) —

: MIORIȚA 
15",45: 1&: 20. 

ardelenii :
; 17,15: 19,30.

di 86 23) -
1,15, FESTI- 
13,30; 15,45; 

) —9;11,15 
......... 21.

COSMOS (27 54 95) - 
; 17,30; 19,30.

11,15; 13,30; 13,45; 18;

• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 18; 19.
® cascadorul Hooper : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 14,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9: 12 ; 46; 
18, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 Drumul oaselor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20,30.
• Brigada diverse ta
(79 71 26) — 9; 11,15;
20.15,
• Camionul de cursă
(47 46 75) — 9; 11,1'5; ____  ____
20.15, GRADINA FESTIVAL (15 63 34)
— 20,45.
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15: 17,16; 19,30.
® Cu miinile curate :
(20 33 40) - 15; 17,15; 19,30.
• Ciprian Porumbescu :
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
• Polițistul ghinionist 1
ARTA (21 31 66) — 20,45.
® Adio, dar rămta cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 21.
9 Domnul miliard : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 21.
• Sfinx : GRĂDINA LIRA (SI 71 71)
— 20.45.
® Sub patru steaguri i GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

• Imperiul contraatacă i PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.
@ Program de vacanță i UNION — 
9,30; COSMOS — 9,30; TIMPURI NOI 
— 9; 11; 1.3,15.

alertă : VOLGA 
13,30: 15,43; 13;

lungă : GLORIA
13,30; 15,45; 18;

flacara

viitorul

gradina

teatre
® Teatrul Național (14 7171, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Gimnastică 
sentimentală — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
@ Teatrul Mic <14 70 81, rotonda scrii
torilor din Clșmlgiu) : Patrie pămtat 
străbun (spectacol de sunet și lumină) 
— 21.
• ' Teatrul de comedie (16 64 60, la 
sala Majestic) : Concurs de frumusețe
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tfinase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batlștei) : 
Vacanță Ia București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : La izvor de dor șl etatea
— 18,30.

9 metoda econo
micoasă DE FABRICA
RE A CIMENTULUI. Cen' trul de cercetări asupra materialelor de construcții din Taș- kent, U.R.S.S.. a pus Ia punct o metodă de fabricare a cimentului la temperaturi joase, care duce la economisirea energiei și Ia micșorarea prețului de cost al construcției. Metoda se bazează pe observația că o cantitate redusă de cloruri de calciu accelerează procesele de transformare a cimentului, căldura necesară în timpul fabricării redu- cîndu-se cu peste 400°C. Betonul obținut pe baza acestui nou produs are o priză mai rapidă (5—6 ore în loc de 20—24 ore

necesare betonului obișnuit) și o rezistență la compresiune cu 40 la sută mat mare decît a acestuia.
• SISTEMELE DE AU

TOMATIZARE IN EX
PLOATAREA PETROLU
LUI SUBMARIN. Concer- nul norvegian „Novsk Hidro" a prezentat recent rezultatele unui vast program de cercetare, menit să elimine dificultățile legate de exploatarea petrolului submarin, aflat la mari adîn- cimi. Cum folosirea scafandrilor în operații de rutină este exclusă la 2 000—3 000 m, s-au căutat alte soluții, ca, de exemplu, efectuarea de suduri prin

comenzi transmise de la distanță. Programul a dovedit că tehnologia actuală poate fi modificată astfel Incit să permită instalarea și întreținerea sistemelor de extracție din zăcămintele Mării Nordului în condițiile unei minime Intervenții a omului.
© AVIOANE CON

SERVATE... LA GHEAȚĂ. O expediție americană a reușit Eă depisteze. în Groenlanda, intr-un ghețar, sub un strat de gheață gros de peste 30 metri, opt avioane aparținînd aviației militare a S.U.A. și abandonate în timpul celui de-al doilea război mondial. Se precizează că este vorba de două bombardie-

ta
FVi

Realizări în
Frezorul D. Matve

enko a realizat o ma
șină care înlocuiește 
munca a 100 de per
soane la . construcția 
de căi ferate. Făcind 
cunoscută această re
alizare, ziarul „Prav
da" scrie că, în me
die, la fiecare zece 
minute, in Uniunea 
Sovietică se naște o 
Inovație. Cel de-al 
Vl-lea Congres dl So
cietății unionale a in
ventatorilor și rațio- 
nalizatorilor, desfășu
rat recent, a pus in 
evidență 
deosebită 
tehnico-științifice 
oamenilor muncii 
ridicarea eficienței 
conomiel. Avînd, 
prezent, în rindurile 
sale 13 milioane de 
oameni, larga organi-

contribuția
a creației

a 
la 
e- 
în

creația tehnico-științifică
zațle de creație tehni
că se îmbogățește a- 
nual cu 400 000 de noi 
membri. Își reunesc 
aici eforturile, benefi
ciind de îndrumare 
calificată și ajutorin- 
du-se intre ei, promo
tori ai progresului teh- 
nico-științific in cele 
mai diferite ramuri — 
de la cercetători pînă 
la simpli muncitori, 
studenți și elevi. Po
trivit ziarului „Prav
da", in primii doi ani 
ai actualului cincinal, 
folosirea în economia 
națională a creațiilor 
tehnico-științlfice a 
adus țării o economie 
de 13,9 miliarde de 
ruble.

Activitatea inventa
torilor și raționaliza- 
tarilor este concentra
tă asupra soluționării 
unor importanta pro-

bleme tehnice, privind 
dezvoltarea în conti
nuare a forțelor de 
producție. Cei ce-și 
desfășoară activitatea 
in domeniul construc
țiilor, de pildă, și-au 
propus sd perfecțione
ze tehnologiile sau sd 
elaboreze tehnologii și 
metode noi care să 
realizeze, pînă la sfir- 
șitul cincinalului, o 
reducere cu 25 la sută 
a necesarului de mun
că și cu 10 la sută a 
necesarului de mate
riale. Una din orien
tările majore ale cău
tărilor creatoare con
stă in mecanizarea Și 
automatizarea produc
ției industriale, prevă- 
zindu-se, intre altele, 
trecerea la regim de 
lucru automat a peste 
200 000 de utilaje uni
versale.

R.P.D. COREEANĂ
Phenian oraș în plină 

urbanistică
dezvoltare

Phenian — capitala R.P.D. Coreene — se găsește în plină expansiune urbanistică, în ultimii ani s-au e- xecutat ample lucrări de construcție de-a lungul marilor artera ala orașului care l-au

Întregit nota modernă. Sînt în curs de a fi terminate numeroase blocuri cu șase-șapte niveluri și blocuri-turn care se vor armoniza pe deplin cu clădirile mai vechi, cu je, ridicate In 15 eta- primele

etape de reconstrucție.în fotografia de mai sus : vedere de ansamblu a Phenianului, cu arhitectura sa specifică, în care elementele tradiționale se îmbină cu soluțiile constructive moderne.
CUBA

Rețeauacele mai realizări socialismu-
sanitară în extindereUna din însemnate ale anilor lui in Cuba este crearea unei rețele Sanitare care cuprinde nu numai orașele, dar șl localitățile mai mici și îndepărtate din regiunile rurale ale țării — relatează agenția Prensa Latina.în ultimii ani au fost luate măsuri eficiente pentru dezvoltarea asistenței medicale. Dacă înainte de eliberare doar 8 la «ută din populația

avea posibilitatea să recurgă la serviciile medicale, acum asistența medicală gratuită a făcut să dispară complet maladii care înainte, făceau ravagii în rîridul populației — poliomielita, malaria, difteria, variola.Planul de dezvoltare a ocrotirii sănătății în cursul acestui cincinal prevede extinderea considerabilă a rețelei de instituții sanitare. Astfel, pînă la sfîrșitul anului 1983 vor lua fiin-

ță 30 de noi spitale, 85 de policlinici, 13 clinici stomatologice, centre de recoltare a sîngelui și de salvare. O atenție deosebită se acordă profilaxiei șl tratamentului bolilor cardiovasculare. Se prevede ca în flecare centru de provincie să existe centre specializate în acest domeniu. Totodată, se vor amenaja noi centre mobile de prim- ajutor, dotate cu aparatura cea mai modernă.

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins Intre 12 august, ora 21 — 15 au
gust, ora 21. In țară s Vremea va fi 
în general frumoasă In sudul țării, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse Izolate 
de ploaie în cursul după-amlezelor. In 
celelalte regiuni vremea va fl schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Local

va ploua. Vtntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale, Îndeo
sebi în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 12 și 22 
de grade, Iar cele maxime între 24 șl 
34 de grade. In București : Vremea va 
fl în general frumoasă, cu cerul varia
bil, favorabil averselor de ploaie după- 
amlaza. VIntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 14 șl 17 grade, iar cele 
maxime între 30 șl 32 de grade. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
CIRCULAȚIA IN TRANZITDatele statistice privind accidentele de circulație arată că în perioada de trafic rutier estival 20 la sută din evenimentele cu urmări grave sînt comise de conducători auto aflați in tranzit. Cunoașterea și analizarea unor aspecte legate de aceste accidente oferă Învățăminte care merită să fie reținute de posesorii de permis de conducere, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere de acest gen. în primul rind, se constată că, în medie, dintre accidentele respective trei din patru se datoresc conducătorilor auto amatori. în aproape toate cazurile aceștia rulează pentru prima dată pe traseul unde au comis accidentul, necunoscîndu-1 deci particularitățile.Din punctul de vedere al cauzelor acestor accidente, se detașează două : adormirea 4a volan șl excesul de viteză. Pe șoseaua Țăn- dărei — Slobozia, la ora 22,30, din cauza slăbirii atenției pe fondul oboselii excesive, șoferul a pierdut controlul asupra autoizotermei 31-TL-816, autovehiculul rulînd prin șanțul șoselei peste 30 de metri, lovind apoi doi pomi și, in final, răstumlndu-se.

Necunoașterea sau cunoașterea in mică măsură a semnalizării rutiere și a configurației traseului străbătut reprezintă o circumstanță ce trebuie să îndemne conducătorii auto la un plus de prudență, mai ales în locurile de traversare a străzilor, în stațiile mijloacelor de transport in comun, in zona unităților comerciale, a școlilor șl a cinematografelor. în contextul precauției sporite pe traseele necunoscute se încadrează și necesitatea evitării, pe cit posibil, a deplasărilor pe timp de noapte.
ATENȚIE, PIETONI!în condițiile traficului rutier aglomerat din localități, deplasarea pietonului este supusă unor reguli a căror încălcare înseamnă drumul spre accident Cele mai frecvente sînt cazurile de traversare imprudentă a străzilor, adică fără asigurare prealabilă și prin locuri nepermise. Din păcate, zilnic se comit accidente rutiere soldate cu pierderi de vieți sau vătămări corporale grava ale pietonilor din cauza încălcării de către a- ceștia a regulilor de circulație. în medie, peste 37 la sută din accidentele grave se datoresc imprudenței pietonilor aflați în traversare, pro-

porție care, In unele localități, depășește 50 la sută.Pentru a pune capăt acestor stări de lucruri, agenții de circulație, cu sprijinul activului voluntar de conducători auto și cu alte forțe ajutătoare, acționează intens, în primul rînd, in vederea prevenirii pietonilor de a traversa neregulamentar — deci în pericol — strada. în Capitală, numai în ultimele zile, agenții de circulație au intervenit în mii și mii de cazuri pentru a opri pietonii înainte de a se angaja în traversări periculoase. într-o serie de cazuri a fost necesară aplicarea unor măsuri de avertizare sau amendare, ținînd cont de încălcarea regulilor de circulație, fapt ce punea in pericol direct siguranța rutieră.Tot pentru protejarea pietonilor de pericolul accidentelor și educarea lor în spiritul respectării normelor — scrise și nescrise — ale deplasării în siguranță, sub Îngrijirea Direcției circulație a văzut lumina tiparului broșura „Pietonii și circulația". După cum arată și titlul, broșura se adresează pietonilor, cea mai numeroasă categorie de participant! la trafic, conținînd o suită de recomandări șl Îndemnuri izvorite din realitățile rutiere și avînd menirea de a preveni angajarea pietonilor în accidente. Se subliniază necesitatea ca pietonii să se ferească in primul rind el înșiși de pericolul angajării In evenimente rutiere.
RETUTINDENEre „B-17" șl șase luptă „P-38", care, au trebuit să aterizeze din lipsă de combustibil, pe un ghețar km de de pe insule.trimise pe fronturile de din Europa. Echipajele au reușit să se salveze, dar aparatele n-au mai putut fi găsite decît cu ajutorul tehnologiei moderne de astăzi. Cele opt avioane s-au menținut în stare perfectă ; ele vor fi prezentate în cadrul unor expoziții în Danemarca ®i în S.U.A.

aparate de în iulie 1942, forțat.situat la aproximativ 110 localitatea Angmagssalik, coasta de est a marii Avioanele urmau să fie luptă
• PERFORMANȚA 

TEMERARĂ^ En^m David Morgan, în Virstă de 18 ani, din Scarborough, a devenit primul om care a reușit să străbată, înot, dus și întors, de la un capăt la celălalt, celebrul Iac scoțian Loch Ness, parcurgînd în 23 de ore și 4 minute distanța de 72,640 kilometri. Deși lacul are o lățime rtlaximă de numai 1,8 kilometri, lungimea lui este de 36,5 kilometri. Performanța lui Morgan este considerată excepțională, întrucit putini sint cei ce se încumetă

să se avînte în apele Iacului, nu atît din cauza celebrului monstru Nessie, care ar sălășlui în apele sale, cît din cauza temperaturii foarte scăzute a apelor de suprafață — 8,9—13 grade Celsius. Loch Ness are maluri foarte înalte, astfel fncît anele lui beneficiază parțial și doar cîteva ore pe zi de căldura razelor solare.
© NOI SOIURI DE 

PLANTE OBȚINUTE DE 
SPECIALIȘTII INDIENI. Specialiștii Consiliului pentru cercetări agrare din India au reușit să cultive un nou sol de orez, care crește mai repede și în soluri mai puțin pretențioase. fiind, totodată, foarte rezis-

tent la boll. Și în domeniul leguminoaselor, sursă principală de proteină pentru populația Indiei, s-au obținut importante succese, noile soiuri realizate avînd nevoie pentru coacere de numai 130 de zile, față de 300 de zile în cazul soiurilor tradiționale, făcind astfel posibilă realizarea a două recolte pe an.
• VÎSCOZIME- 

TRU PENTRU SINGE. Specialiștii Universității din Erlangen (R.F.G.) au pus la punct un aparat de măsurat vîscozitatea sîngelui, ca indiciu al diferitelor anomalii funcționale ale organismului. Pentru stabilirea eu exactitate a vlsco-

zitățtî sînt necesari doar clțiva mililitri de singe și rezultatul se obține atît de rapid incit sîn- gele nu are timp să se coaguleze. Aparatul indică, de asemenea, efectul diferitelor medicamente asupra vîscozității.
• BRIGĂZILE ANTI

DROG ÎN ACȚIUNE. Au* toritățile thailandeze au confiscat, în apropierea frontieiei cu Birmania, 450 kilograme de opium, evaluat pe piața ilicită a stupefiantelor la 4,3 milioane dolari — transmite agenția Reuter. Se precizează că între trupele brigăzii antidrog și traficant! au avut loc ciocniri violente, soldate cu moartea a două persoane și rănirea al
tor 48.



POPOARELECERMĂSURI URGENTE 
PENTRU PREÎNTÂMPINAREA RĂZBOIULUI,

PENTRU DEZARMARE Șl PACE

MANIFESTĂRI CONSACRATE
MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE

A ROMÂNIEI

In sprijinul lărgirii cooperării îotre țările
în curs de dezvoltare

Protest al juriștilor vest-germani împotriva amplasării 
rachetede noi

BONN 11 (Agerpres). - Un grup 
de juriști din Ltibeck (R.F.G.) au a- 
dresat guvernului vest-german un 
protest împotriva hotărîrii N.A.T.O. 
de a amplasa, în toamna acestui 
an, noi rachete nucleare america
ne cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Europei șl al R.F.G. în 
special. In protest se subliniază că 
această acțiune vine în contradic
ție cu preceptele Constituției R.F.G.

Realizarea planurilor N.A.T.O., 
menționează autorii, va duce la 
creșterea pericolului pentru viața 
și sănătatea populației R.F.G. In
compatibilitatea cu constituția, sub
liniază juriștii, rezultă din faptul că 
folosirea armelor ar depinde in ex
clusivitate de președintele S.U.A., în 
timp ce armele respective s-ar afla 
pe teritoriul R.F.G.

Se extinde mișcarea în favoarea creării de zone 
denuclearizate în Europa

Succesul înregistrat de mișcarea 
amplă din BELGIA pentru crearea 
de zone denuclearizate nu mai poa
te fi pus la îndoială — scrie ziarul 
„Le Drapeau Rouge" din Bruxelles. 
Pină in prezent aproximativ 50 la 
sută dintre consiliile comunale din 
țară au proclamat teritoriile lor li
bere de arma nucleară.

In MAREA BRITANIE, în cadrul 
campaniei pentru dezarmare nuclea
ră, s-a anunțat că 156 de localități 
s-au proclamat ca fiind denuclea
rizate. Din ele fac parte Londra și 
toate cele opt comitate din Țara 
Galilor și altele.

In OLANDA, Consiliul intercle- 
rical a anunțat că 71 de organizații 
administrative locale intenționează 
să folosească toate mijloacele le
gale pentru a preîntimpina ampla
sarea noilor arme nucleare ameri
cane pe teritoriile de sub jurisdicția 
lor. In luna noiembrie 1982, Consi
liul municipal din Rotterdam a in
terzis introducerea armelor nucleare 
în port, deoarece aceșt mare oraș 
portuar nu dorește să fie una dintre 
primele victime ale 
^război.

S-au proclamat ca 
ți aproximativ 30 de 
și sate din R.F. GERMANIA.

La mișcarea împotriva desfășură
rii de noi sisteme nucleare ameri
cane aderă astăzi elevi, reprezen
tanți ai clerului, consiliile munci
torești. Mișcarea a fost sprijinită 
chiar și de efectivul unei baterii de 
artilerie a Bundeswehrului.

In SICILIA, comuna Vittoria — 
situată la șase kilometri de baza de 
rachete de la Comiso —, s-a pro
clamat zonă liberă de arme nu
cleare.

Acțiuni împotriva amplasării de

rachete americane întreprind și 
participanții la mișcarea pentru 
dezarmare nucleară din DANE
MARCA și NORVEGIA — țări 
membre ale N.A.T.O. pe teritoriile 
cărora nu se prevede desfășurarea 
unor asemenea rachete.

Printr-o hotărîre a organului le
gislativ din Beja, acest district a 
devenit primul din PORTUGALIA 
in care este interzisă amplasarea 
armelor nucleare. După cum s-a 
mai anunțat, zeci de localități por
tugheze au fost proclamate denu- 
clearizate de autoritățile locale.

„Apărarea păcii - 
sarcina 

cea mai importantă"
NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager

pres). — Participantele la '
Păcii—1983“ — militante pentru
pace din țările scandinave — au fost 
primite de secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. In 
alocuțiunea rostită cu acest prilej, 
Agneta Nordberg (Suedia) a subli
niat că femeile din țările scandinave 
au sosit la sediul Națiunilor Unite 
din New York pentru a-și exprima 
îngrijorarea profundă in legătură 
cu pericolul nuclear, care amenință 
însăși existența umanității. Ea a 
evidențiat necesitatea imperioasă 
de a se adopta măsuri eficiente in 
direcția preintîmpinării unei ca
tastrofe nucleare.

In cadrul unei conferințe de presă 
organizate la New York, partici
pantele la „Marșul Păcii—1983", 
care se desfășoară pe traseul Oslo — 
New York — W ashington, și-au ex
primat 'îngrijorarea in legătură cu 
agravarea situației internaționale. 
Principala sarcină a milioanelor de 
oameni de pe planeta noastră este 
de a apăra pacea — a arătat Torill 
Eydi (Norvegia) — adăugind 
majoritatea vest-europenilor 
pronunță împotriva amplasării 
rachete nucleare cu rază medie 
acțiune in Europa occidentală.

„Marșul

că 
se 
de 
de

unui eventual

denuclearizate 
municipalități

La Atena s-a desfășurat recent o amplă manifestație împotriva cursei 
indrmărilor, contra prezenței bazelor militare străine pe teritoriul Greciei, 
pentru pace și dezarmare. Fotografia înfățișează un aspect din timpul 

manifestației

Argentina este gata să reia negocierile 
cu Marea Britanie asupra viitorului 

insulelor Malvine (Falkland^NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).— Reprezentantul permanent ăl Argentinei la Națiunile Unite, Carlos Muniz, a prezentat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care informează că țara sa este gata să reia negocierile cu Marea Britanie privind viitorul insulelor Malvine (Falkland)— transmite agenția Associated Press. Argentina reproșează Marii Britanii că transformă acest arhipelag din sudul Atlanticului într-un bastion strategic și că guvernul de la Londra continuă „politica de confruntare care agravează tensiunea" în regiune. Este, totodată, reafirmată poziția

Argentinei potrivit căreia recucerirea insulelor Malvine (Falkland) de către Marea Britanie, în cursul războiului de anul trecut, reprezintă „menținerea unei situații coloniale incompatibile cu idealul de pace al Națiunilor Unite".LONDRA 11 (Agerpres). — Marea Britanie a respins apelul la o reluare grabnică a negocierilor asupra viitorului insulelor Falkland (Malvine) lansat de Argentina în scrisoarea a- dresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar — informează agenția Reuter, citând Foreign Office-ul.

Scrutinul din Nigeria 
Alhaji Shehu Shagari reales șef 

al statuluiLAGOS 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, candidat al Partidului Național, a fost reales în funcția de șef al statului pentru o nouă perioadă de patru ani — informează agențiile internaționale de presă. Rezultatele alegerilor prezidențiale desfășurate sîmbătă relevă că Alhaji' Shehu Shagari a îndeplinit condițiile prevăzute de Constituția țării pentru asigurarea victoriei — majoritatea sufragiilor la nivel național, obținînd 12 milioane voturi, respectiv 47 la sută din total, precum și 25 la sută din voturi în cel puțin 13 din cele 19 state ale federației nigeriene

In numeroase țări continuă manifestările consacrate celei de-a 
XXXIX-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din August 1344.

CEHOSLOVACIA. La ambasada 
țării noastre de la Praga a fost or
ganizată o conferință de presă. 
Luind cuvintul, însărcinatul eu afa
ceri a.i. al României in R.S. Ceho
slovacă, Marcel Mămularu, a re
levat importanța istorică a actului 
de la 23 August 1944, marile trans
formări revoluționare din țara 
noastră — realizate. sub conducerea 
Partidului Comunist Român, îndeo
sebi in ultimii 18 ani, de cînd in 
fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor
bitorul a evidențiat, totodată, cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-cehoslovace, 
care se extind continuu, in confor
mitate cu înțelegerile stabilite la 
nivelul cel mai înalt.

La manifestare au participat re
prezentanți ai corpului diplomatic, 
profesori, studenți, un numeros pu
blic.

Presa eolumblană a reflectat pe 
larg manifestarea.

ARGENTINA. In orașul argenti
nian Cordoba, sub auspiciile muni
cipalității și Ambasadei României, a 
fost prezentată o gală de filme do
cumentare privind realizările eco
nomice și sociale ale țării noastre.

Au participat reprezentanți ai au
torităților municipale și provinciale, 
un numeros public.

CARACAS 11 (Agerpres). — Delegați din 25 de state din America Latină, Africa și Asia, care participă la lucrările reuniunii de la Caracas, a experților „Grupului celor 77“ au procedat la elaborarea unor mecanisme juridice consacrate promovării și consolidării cooperării între țările în curs de dezvoltare — transmite agenția I.P.S. în cursul dezbaterilor, vorbitorii s-au pronunțat pentru o mai mare fluiditate în ra-

porturile de cooperare dintre țările în curs de dezvoltare, pentru explorarea unor noi căi și mijloace care să conducă la creșterea volumului schimburilor dintre ele.Participanții au luat, totodată, în discuție un document prezentat de Venezuela, vizînd intensificarea cooperării tehnice și a schimburilor de specialiști între țările în curs de dezvoltare.
ORIENTUL MIJLOCIU

COLUMBIA. La Institutul colum
bian pentru promovarea invățămin- 
tului superior a avut loc deschi
derea festivă a „Săptămânii culturii 
românești". Cu acest' prilej, dr. 
Humberto Sena Gomez, directorul 
general al institutului, și Gheorghe 
Dobra, ambasadorul României la 
Bogota, au prezentat realizările ob
ținute de poporul român in ultimii 
39 de ani, succesele deosebite înre
gistrate după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
rolul hotărîtor al președintelui 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a țării noastre.

Au fost inaugurate, totodată, ex
pozițiile „Imagini din România" și 
„Invățămîntul superior în Româ
nia", o expoziție de artizanat și au 
fost prezentate filme documentare.

S.U.A. La Boston College, statul 
Massachusetts, a fost deschisă o ex
poziție de carte românească. La loc 
de frunte sint prezentate lucrări din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La Universitatea din Kent, sta
tul Ohio, a avut loc o zi a culturii 
românești, organizată- sub auspicii
le programului de studii românești 
al universității, în cadrul căreia stu
denții au recitat din poezii repre
zentative ale creației literare din 
țara noastră.

CANADA. In capitala canadiană, 
Ottawa, a avut loc o intilnire con
sacrată turismului in România, la 
care au participat reprezentanți ai 
presei și radioteleviziunil canadiene, 
ai agențiilor de voia) și companiilor 
aeriene.. Participanta la intilnire 
și-du manifestat interesul pentru 
țara noastră, subliniind bogăția și 
varietatea peisajului românesc, a 
atracțiilor turistice ale României.

Este necesară soluționarea pe cale pașnică 
a conflictului din Ciad

— declară președintele R. P. CongoCiad, șeful statului congolez s-a pronunțat pentru reglementarea situației din această țară africană pe cale pașnică. Pe calea păcii și unității naționale, poporul ciadian trebuie să se consacre edificării unui viitor demn, fără nici o imixtiune din afară — a precizat Denis Sassou Nguesso. El a afirmat hotărîrea țării sale de a acționa în vederea unei asemenea soluționări a problemei Ciadului.

BRAZZAVILLE 11 (Agerpres). — Statele din Africa centrală, împreună cu Organizația Unității Africane (O.U.A.) trebuie să-și intensifice eforturile în vederea obținerii unei păci durabile în Ciad — a declarat Denis Sassou Nguesso, președintele C.C. al Partidului Congolez al Muncii și al Republicii Populare Congo. Excluzind posibilitatea reglementării pe cale militară a conflictului din
PIESA TITANIC VALS" IN R.P. 

UNGARA. Pe scena teatrului 
„Varszinhâz" din orașul Gyula 
a avut loc, in interpretarea actori
lor Teatrului Național din Buda
pesta, premiera spectacolului cu 
piesa „Titanic vals" de Tudor Mu- 
șatescu. Spectacolul s-a bucurat de 
succes. /

MANIFESTAȚIE ÎN FAVOA
REA DEMOCRATIZĂRII. Sute de persoane au participat la o demonstrație, in capitala Paraguayului, cerind eliberarea tuturor deți- nuților politici, ridicarea stării de urgență și încetarea represiunilor. Poliția a intervenit, dispersîndu-i pe manifestanți.

SATELIȚI ARTIFICIALI AI PĂ- 
MÎNTULUI „COSMOS", cu numerele 1 490—1 492, au fost lansați în U.R.S.S. cu ajutorul unei singure rachete purtătoare. Cei trei sateliți sînt destinați perfecționării aparatelor sistemului cosmic de navigație care se creează în vederea stabilirii exacte a locurilor unde se află avioanele și navele marinei civile a U.R.S.S.

REUNIUNE A.O.P.E.C. La Taef (Arabia Saudită) a avut loc o reu-

• Încheierea lucrărilor Consiliului Militar Suprem al O.E.P.
• Contacte

SANAA 11 (Agerpres). — La Sanaa, capitala Republicii Arabe Yemen, s-au încheiat lucrările Consiliului Militar Suprem al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, desfășurate sub conducerea lui Yasser Arafat,' președintele Comitetului Executiv al O.E.P., transmite agenția W.A.F.A.După cum arată sursa citată, au fost discutate probleme privind ultimele evoluții pe plan arab și situația forțelor palestiniene în lumina hotă- rîrilor recentei sesiuni a Consiliului Central al O.E.P.

diplomaticerestabilirii relațiilor lnterarabe șl sprijinirii cauzei palestiniene, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legitim al poporului palestinian.

KUWEIT 11 (Agerpres). — Vice- premierul și ministrul kuweitian al afacerilor externe, șeicul Sabah Al Ahmad Al Sabah, a avut o întâlnire cu Salim Zaanun, vicepreședinte al Consiliului Național Palestinian, anunță agenția M.E.N. Au fost examinate, potrivit agenției citate, rezultatele recentei reuniuni a Consiliului Central Palestinian — desfășurate la Tunis — precum și evoluțiile din Orientul Mijlociu șl pe plan arab. Interlocutorii au subliniat necesitatea

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Robert McFarlane, a avut la Tel Aviv întrevederi cu primul ministru israel ian Mena- hem Begin, ministrul de externe, Yitzhak Shamir, și ministrul apărării, Moshe Arens, transmite agenția A.P.Au fost analizate rezultatele convorbirilor purtate pînă acum în zonă, la Damasc, Riad, Amman și Beirut, de emisarul american.BEIRUT 11 (Agerpres). — Aeroportul internațional din Beirut a fost bombardat ieri dimineață, pentru a doua oară în ultimele două zile. Aeroportul fusese redeschis traficului aerian miercuri seara, după ce a fost închis mai bine de 12 ore, ca urmare a bombardamentelor de artilerie dintre milițiile rivale din Liban.
Noi măsuri de austeritate în PortugaliaLISABONA 11 (Agerpres). — Ministerul de Finanțe al Portugaliei a anunțat majorarea ratei dobînzii cu 2 la sută la depozitele bancare și cu2.5 la sută la împrumuturi. Noile măsuri — in vigoare de Ia 10 august — ridică dobinda la împrumuturile pe termen scurt la 29,5 la sută, iar cea a împrumuturilor pe cinci ani la32.5 Ia sută. Concomitent, s-a anunțat că vor fi adoptate și alte măsuri, între care controlul asupra cheltuielilor publice, fixarea unor prețuri „realiste" în întreprinderi, introduce-

rea controlului asupra creșterii salariilor în întreprinderile de stat etc. După cum informează agenția Reuter, aceste măsuri de austeritate coincid cu parafarea unei scrisori de intenție pentru deschiderea unei linii de credit de 480 milioane dolari de la Fondul Monetar Internațional, necesar limitării datoriei externe a Portugaliei, care a atins 14,2 miliar- . de dolari în aprilie anul acesta1 — respectiv cu aproape un miliard mai mult decit la sfirșitul anului trecut.

e scurt
GREC a prezentat un. proiect de lege sistemului
efectele secetei înAGENȚIILE DE PRESA

niune ministerială extraordinară a Organizației țărilor arabe exportatoare de petrol (A.O.P.E.C.). Au fost examinate probleme privind relațiile dintre țările membre ale organizației, precum și prețul și producția petrolieră în aceste state.
REMANIERE GUVERNAMEN

TALA ÎN CHILE. în condițiile creșterii valului de proteste împotriva actualei stări de lucruri din țară, pentru revenirea la un guvern civil și o viață politică parlamentară, regimul chilian a procedat Ia o remaniere guvernamentală. In încercarea de a atenua tensiunea politică internă, s-a alcătuit un cabinet ministerial în majoritate din civili. Jumătate din foștii miniștri și-au menținut posturile.
ȘOMAJUL ÎN OLANDA a atins un nivel record : potrivit datelor

comunicate de Ministerul pentru Problemele Sociale și Forței de Muncă, in țară există în prezent 810 400 șomeri înregistrați oficial. Evoluțiile de pînă acum în acest domeniu au determinat unele ziare olandeze se aprecieze că, la sfîrși- tul acestui an, la cei 14 000 000 de locuitori vor exista un milion de șomeri.
CONSECINȚE ALE CALAMITĂ

ȚILOR NATURALE. Deschizînd lucrările unei reuniuni speciale convocate la cererea șefilor de stat ai Boliviei, Ecuadorului și Perului, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a evidențiat necesitatea acordării acestor țări pentru efectelor le-au afectat teritoriile. Perez de Cuellar a arătat.
de asistență combaterea inundațiilor și secetei ce

1 600 000 de țărani sînt, amenințați de foamete în Bolivia, 200 000 de locuitori suferă consecințele inundațiilor în Ecuador și 450 000 de oameni îndură Peru.
GUVERNUL parlamentului privind reorganizarea de ocrotire a sănătății publice, prin care prevede naționalizarea spitalelor și clinicilor și realizarea unui program de modernizare a asistenței medicale. Se stipulează, de asemenea, construirea, în următorii șapte ani, a unui număr de 400 clinici regionale și centre medicale, precum și sporirea numărului paturilor în spitale.
OPERAȚII ANTIDROG. Poliția din Paris a descoperit și confiscat, în cadrul unei serii de operații antidrog, circa 10 kilograme de heroină pură, reținînd, totodată, 15 persoane implicate în traficul de stupefiante. Poliția a ajuns la concluzia că heroina, care pînă nu demult afla, în general, în Franța doar un loc de tranzit, este acum „comercializată maricantități în țară.între altele,

NICOLAE CEAUȘESCU

sine cu astăzi în lumeCu principialitate-pentru cauza libertățiiși independenței tuturor popoarelor
România sprijină activ lupta popoarelor împotriva 

colonialismului și neocolonialismului, pentru cucerirea 
și consolidarea independenței naționale, pentru afirmarea 
deplină a dreptului lor la dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare"

Una dintre orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste o constituie solidaritatea 
militantă cu cauza libertății și inde
pendenței popoarelor de pretutindeni 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, a oricăror forme de do
minație și opresiune. Orientarea fermă a politicii țării noastre în această direcție, puternic reafirmată în Programul P.C.R., în hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu se află în deplin consens cu marile procese revoluționare desfășurate la scară mondială, a căror principală trăsătură distinctivă constă în afirmarea tot mai viguroasă a voinței popoarelor de â trăi liber, de a se dezvolta conform propriilor aspirații, fără nici un fel de imixtiuni din afară.

Contribuții de preț la 
lupta pentru împlinirea aspi
rațiilor de libertate și pro
gres ale popoarelor. Sub im' pulsul decisiv al secretarului general al partidului, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România a adus, prin întreaga sa politică externă, o importantă și unanim apreciată contribuție la lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și progres ale popoarelor, la eforturile pentru clădirea unei lumi mai bune

și mal drepte. Se poate spune cu deplin temei că nu a existat cauză 
dreaptă, nu a existat popor angajat 
în lupta pentru dobîndirea suverani
tății'și independenței naționale care 
să nu se fi bucurat de sprijinul activ 
și multilateral al României socialiste.Orientarea neabătută a României în susținerea luptei popoarelor pentru dreptul de a-și croi destinul așa cum și-1 doresc își ar|e rădăcinile deopotrivă în propria experiență istorică a poporului român — care a avut de suferit el însuși, tâmp de veacuri, dominația și asuprirea străină, fiind silit să dea grele jertfe de singe pentru apărarea ființei naționale — cît și în concepția materia- list-dialectică a partidului nostru a- supra lumii, în convingerea nestrămutată că afirmarea ideilor suveranității și independenței, a dezvoltării ■de sine stătătoare a națiunilor constituie o condiție esențială a păcii și progresului în întreaga lume.

întemeindu-și orientarea pe ase
menea premise, România a conside
rat și consideră drept o înaltă înda
torire revoluționară susținerea fer
mă, sub cele mai diferite forme, a 
luptei popoarelor pentru lichidarea 
dominației străine, pentru dobindirea 
și consolidarea independenței și su
veranității.Necesitatea respectării stricte a dreptului fiecărui popor de a fi stă- pin pe soarta sa, de a decide singur asupra căii de dezvoltare reprezintă una dintre ideile cele mai scumpe, una din liniile cutezătoare funda-

mentale, statornic promovată în întreaga activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de partidul și statul nostru în sfera politicii internaționale. Astăzi, numele României, al președintelui Nicolae Ceaușescu sînt identificate în conștiința popoarelor cu atitudinea de ferm militantism pentru cauza dezvoltării de sine stătătoare a tuturor națiunilor, ca un comandament primordial al vremurilor noastre.
Vizitele istorice ale pre

ședintelui României, preg
nante expresii ale solidari
tății. Expresii din cele mal pregnante ale solidarității României cu lupta pentru independență și suveranitate, pentru dezvoltare liberă a popoarelor le-au constituit istoricele itinerare întreprinse 

.de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări ale Africii, Asiei, 
Orientului Mijlociu și Americii Lati
ne, ca și numeroasele întâlniri de la București dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducători de state din toate colțurile lumii. Recenta vizită în cinci țâri africane a șefului statului român a pus, o dată mai mult, în lumină consecvența politicii partidului și statului nostru de solidaritate activă cu popoarele A- fricii, angajate in lupta pentru întărirea și apărarea independenței naționale, de conlucrare cu toate ță-

rile în curs de dezvoltare, cu toate popoarele, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, pace și progres în întreaga lume.Fără îndoială, manifestările de înaltă stimă și considerație cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat în timpul acestei vizite, ca și cu prilejul itinerarelor anterioare, reprezintă recunoașteri profund semnificative ale meritelor șefului statului român în apărarea cauzei libertății șl independenței popoarelor.După cum este cunoscut, ca urmare a profundelor modificări intervenite în raportul de forțe în favoarea socialismului, păcii și progresului, a afirmării fără precedent a luptei popoarelor contra robiei coloniale, în apărarea dreptului la independență și suveranitate națională, vechiul sistem colonial s-a prăbușit, iar pe ruinele sale au luat ființă zeci și zeci de state independente, care, angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare, constituie astăzi o forță din cele mai importante ale marelui front antiimperialist. Cu deplin temei se poate spune că afirmarea tot mai hotărită a tinerelor state independente reprezintă unul din procesele revoluționare fundamentale ale contemporaneității, care influențează întreaga evoluție a lumii.
Națiunea : o puternică 

idee-forță a contemporanei
tății Forța irezistibilă cu care po-

poarele luptă pentru afirmarea națională, pentru dezvoltarea de stătătoare ilustrează vitalitatea care se manifestă ideile independenței și suveranitățiinaționale, ceea ce constituie o grăitoare confirmare a adevărului esențial, puternic afirmat de partidul și statul nostru, că națiunea, departe 
de a-și fi epuizat rolul istoric, re
prezintă și va reprezenta încă multă 
vreme o idee-forță, un factor pro
fund mobilizator in lupta pentru progres și pace. Cu o deosebită putere își manifestă capacitatea mobilizatoare principiul independenței in condițiile socialismului, cînd poporul și-a văzut încununată de victorie lupta pentru libertate și cînd națiunea dispune de posibilitatea de a atinge cea mai înaltă dezvoltare.Este un adevăr de largă notorietate faptul că, de fiecare dată cînd un popor s-a angajat pe drumul luptei pentru neatîrnare, Partidul Comunist Român, România socialistă și-a manifestat solidaritatea militantă și sprijinul pe multiple planuri — material și moral, politic și diplomatic — acționînd cu o nedezmințită consecvență . ca susținătoare hotă- rîtă a mișcărilor de eliberare de pretutindeni. Istoria va consemna că printre primele recunoașteri internaționale ale legitimității mișcărilor de eliberare națională din diverse zone ale lumii sint documente semnate ■ de președintele Nicolae Ceaușescu.Partidul și statul nostru au salutat cu bucurie apariția fiecărui nou stat independent, statornicind și dezvoltând cu toate noile state ample raporturi de prietenie și' conlucrare.

Monumente vii ale co
laborării. în noile condiții, ca o expresie a spiritului de solidaritate față de tinerele state, in fața cărora se ridică mari dificultăți moștenite de la colonialism, România desfășoară, cum se știe, o activitate neobosită, atît prin eforturile desfășurate Ia OiN.U. și în alte foruri internaționale pentru întronarea Ia scară mondială a principiilor noi, democratice, de relații, cît și prin ampla colaborare cu țările angajate în lupta pențru consolidarea independenței. Constituie o realitate incontestabilă faptul că, îndeosebi în perioada de după Congresul a IX-lea al P.C.R., de pe malurile Gangelui și pină în Anzi, s-au înălțat monumente vii ale acestei colaborări,

obiective economice construite comun, ca o expresie vie a unor relații între parteneri egali în drepturi. în numeroase cazuri este vorba de importante obiective industriale, vizînd sprijinirea eforturilor tinerelor state spre valorificarea superioară a bogățiilor lor naturale, spre crearea și dezvoltarea unei industrii proprii și implicit spre întărirea independenței lor naționale. Acesta constituie un model de rela
ții noi de colaborare, cu adevărat 
fructuoasă, de avantaj reciproc și 
întrajutorare în lupta comună pentru 
accelerarea progresului fiecărei na
țiuni, pentru lichidarea vechilor relații bazate pe inechitate, pe dominația celor puternici asupra celor slabi.în spiritul poziției sale de sprijinire a cauzei libertății și independenței, România socialistă militează cu nedezmințită energie pentru înlăturarea ultimelor vestigii ale împilării coloniale, pentru eradicarea rasismului și apartheidului, susți- ' nînd cu toată fermitatea lupta poporului namibian pentru dobîndirea neatârnării, lupta tuturor popoarelor pentru întărirea și afirmarea deplină a suveranității naționale.

Pentru eradicarea defini
tivă a mentalităților vechii 
politici de dominație și dic- Militînd cu fermitate și consecvență pentru lichidarea completă a colonialismului, România socialistă consideră că acest obiectiv nu poate fi redus la înlăturarea structurilor politice de subordonare față de fostele metropole, ci se cere, în același timp, să dispară modul de 
gîndire de tip colonialist, mentali
tatea de dominație și dictat. Asemenea mentalități își găsesc întruchipare in tendința fostelor imperii coloniale de a încerca să-și conserve, în forme noi, vechile poziții, de a știrbi independenta noilor state, de a le jefui bogățiile naționale, de a continua să-și aroge atribute tutelare. Așa cum o arată realitățile contemporane, în multe cazuri foștii stăpini se dedau la practici de subminare a suveranității politice, prin impunerea unor legături de dependență economică și de altă natură, inclusiv prin activitatea monopolurilor transnaționale, prin manevrele asidue de atragere sau menținere a noilor state în orbita vechilor pu-

teri coloniale, cu ajutorul sistemelor de alianțe militare și al antrenării tot mai intense în cursa înarmărilor, prin diferite alte modalități, vizibile sau camuflate — toate acestea urmărind crearea unor raporturi de subordonare mai subtile, dar nu mai puțin primejdioase decît cele vechi. Este vorba de practici inadmisibile 
în vremurile de azi și ca atare tre
buie să Ii se pună capăt pretutindeni, în virtutea dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî de sine stătător asupra tuturor problemelor care îi privesc.In .același timp, așa cum a subliniat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, lichidarea vechilor mentalități și practici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste se află în strînsă legătură cu edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, care să ducă la înlăturarea decalajelor dintre state, a împărțirii lumii în bogați și săraci, să asigure tinerelor state posibilitatea valorificării maxime a avuțiilor naționale in folosul propriei dezvoltări, accesul lor neîngrădit la cuceririle științei și tehnicii moderne.

Imperativul suprem al uni
tății de acțiune. Pronunțțndu-se pentru lichidarea totală a oricăror rămășițe de colonialism, a neocolo- nialismului, rasismului și apartheidului, pentru dreptul tinerelor națiuni de a decide ele însele asupra destinului lor, de a participa, in condiții de egalitate deplină, la viața internațională, România socialistă subliniază, totodată, importanța de
cisivă pe care o are pentru suc
cesul luptei pentru libertate și in
dependență unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste — pe plan intern și internațional — ca o condiție sine 
qua non a împlinirii aspirațiilor na
ționale, a dezvoltării de sine stătă
toare, a progresului economic și 
social.Așa cum se arată în documentele programatice ale partidului nostru, în expunerile și cuvîntările tovarășului Nicolae Câaușescu, România socialistă va acționa și în viitor în. strînsă unire și solidaritate cele mai largi forțe sociale, cu poarele de pretutindeni pentru făptuirea omenirii, litici noi în lume. idealurilor de libertate pentru afirmarea de independență

Vasile

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi Șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEH «o 360

cu po-' în- ale po-unei și pace
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