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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Vom îndeplini neabătut sarcinile 
de mare răspundere ce ne revin în 

formarea și educarea tinerei generații"
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Liber intr-o țară liberă

Cu prilejul „Zilei învățătorului", în 
întreaga țară au avut loc adunări 
consacrate evenimentului. Cu acest 
prilej, partickpanții au adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame în care ex
primă recunoștința profundă pentru 
grija deosebită manifestată de parti
dul și statul nostru față de dezvol
tarea și perfecționarea continuă a 
învățămîntului, pentru îndrumarea 
permanentă a activității de educa
re a celei mai tinere generații a 
țării. Trecînd în revistă rezultatele 
bune înregistrate în anul școlar re
cent încheiat, telegramele relevă ni
velul superior de pregătire a ele-

vilor, prin muncă și pentru muncă, 
legarea mai strînsă a învățămintu- 
lui cu producția și cercetarea, si
tuarea sa pe o treaptă calitativ nouă, 
în concordanță cu exigențele spori
te ale activității economice și so
ciale.

Slujitorii școlii românești au 
transmis și cu acest prilej tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri. împreună cu sentimente
le lor de dragoste și recunoștință pen
tru prețioasele indicații, îndrumări și 
îndemnuri adresate, pentru pildui- 
toarea sa activitate pusă în slujba 
propășirii continue a României, a 
triumfului păcii în lume.

Dind glas atașamentului deplin al 
tuturor celor ce contribuie la edu
carea și formarea tinerei generații 
la politica internă și externă pro
movată de partidul și statul nos
tru, participanții la adunări — ro
mâni, maghiari, germani și de alto 
naționalități — au exprimat, totoda-- 
tă, angajamentul tuturor cadrelor di
dactice de a-și intensifica eforturi
le pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor de mare răspundere ce 
revin invățămîntului pentru a da 
țării oameni cu o înaltă pregătire, 
care să contribuie din plin la înăl
țarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Industria județului Mureș 
ijt-a îndeplinit angajamentul 

pc întregul cincinal
Oamenii muncii din județul 

Mureș — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— raportează obținerea unui 
succes deosebit: îndeplinirea, cu 
un an și jumătate mai devreme, 
a angajamentului de a realiza 
peste prevederile planului cin- 

, cinai o producție globală indus
trială in valoare de 5.1 miliarde 
lei. Depășirile de plan s-au con
cretizat in importante cantități 
de produse fizice — mașini și 
utilaje, produse ale industriilor 
electrotehnică, chimică, 
lor de larg consum și 
tară.

în telegrama adresată 
P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu. de Comitetul jude
țean Mureș al P.C.R., se spune : 
Exprimîndu-și din adîncul 
Inimii via recunoștință pentru 
deosebita grijă ce o purtați dez
voltării și înfloririi meleagurilor 
mureșene, oamenii muncii din 
județul nostru se angajează in 
fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să suplimenteze cu 
incă două miliarde lei angaja
mentul inițial, realizind astfel 
pe întregul cincinal o producție 
peste plan de 7,1 miliarde lei. 
ceea ce va asigura indeplinirea 
prevederilor actualului cincinal 
cu un trimestru mai devreme.

«

bun uri- 
alimen-

C.C. ai 
Nicolae

trimestru mai devreme.

0 nouă țesâtorie. La 
scurtă 
funcțiune a secției 
la întreprinderea textilă Vaslui 
a fost racordată, parțial, la Cir
cuitul economic, o nouă capa
citate productivă — țesătoria, 
capabilă să producă in final 2d 
milioane metri pătrați țesături 
fine din fire de bumbac și tip 
bumbac. Noua țesâtorie este 
dotată in proporție de peste 90 
la sută cu utilaje românești și 
asigură 1 600 locuri de muncă.

Prima mașină de fre- 
jqț Primul agregat înscris in 
programul de fabricație al în
treprinderii de utilaj greu Cra
iova — mașina de frezat lon
gitudinal, cu portal, tip „F.L.P.- 
3100“ — a trecut cu succes 
probele de omologare, fiind in
clusă in dotarea unității produ
cătoare. Mașina este echipată 
cu sistem pentru afișajul de 
cote, motoare electrice de cu
rent continuu, echilibrarea au
tomată a traversei mobile, ceea 
ce o situează printre produsele 
de performanță, competitive pe 
plan mondial.

vreme după intrarea in 
de filatură,

mai multe limbi, 
Oamenii trebuie 

să beneficieze de posibilități egale, nestingherite de a-și valo
rifica aptitudinile, de a-și manifesta capacitățile creatoare, să 
aibă dreptul de a-și promova interesele legitime, de a-și spune 
părerea și a participa, în raport cu priceperea și cu cunoștințele 
lor, la întreaga activitate socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Cuvîntul «libertate» se poate rosti în 
dar are același înțeles pentru toți oamenii...

Orice cetățean al României socialiste — care cunoaște stadiul de 
la care am pornit, in urmă cu 35 de ani, cind țara avea un nivel scăzut 
de dezvoltare și era secătuită de război — privește astăzi, in preajma 
celui de-al 35-lea August liber, cu legitimă mindrie tabloul optimist, 
prosper, al patriei socialiste, libere și independente, in care poporul este 
nu numai stăpinul mijloacelor de producție, al întregii avuții naționale, 
ci și realizatorul și, totodată, beneficiarul a tot ce înfăptuiește prin munca 
sa demnă și creatoare.

intr-un ciclu de articole șl reportaje. „Șcîntela" iși propune să aducă 
in prim plan realitatea că trăim liberi intr-o țară liberă, că avem garan
tate și le exercităm in fapt toate drepturile înscrise in Constituție șt 
in legile țării, că avem posibilitatea să • ne exprimăm opiniile in toate 
forurile democrației socialiste, că — intr-un cuvint — omul, bunăstarea 
și fericirea lui, a întregului popor reprezintă țelul suprem al politicii 
partidului, insăși esența orinduirii pe care o făurim astăzi, în România, 
sub conducerea partidului comunist.

Publicăm astăzi primul articol din acest ciclu.
Se poate afirma, fără 

greși, că nu există Idee 
y istoria poporului nostru 

stăpînit cu mai mare 
și persistență cugetele 
tele oamenilor decit libertatea. „Nu 
poate fi fericire fără libertate" 
— exclama strălucitul ginditor si 
luptător revoluționar Nicolae Băl- 
cescu, pentru ca tovarășul

GÎND Șl FAPTĂ

După recoltarea păioaselor-cea mai urgentă lucrare

SEMĂNATUL
CULTURILOR SUCCESIVE

teama de r 
și ideal in 
cițre să fi 
intensitate 
și sufle-

întru Idealuri și luptă pașoptistă, Ale- 
cu Russo, să-i continue parcă ideea, 
subliniind legătura indisolubilă, in- 
tercondiționarea strînsă dintre liber
tatea dinăuntru și neatîrnare. „Slo
bozenia — scria el — e îndoită, cea 
dinlăuntru și cea din afară. Ele sint 
surori, una fără alta nu pot trăi".

Insuflirtd ideii de libertate un con
ținut calitativ nou, conferindu-i un

caracter profund social și patriotic, 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră și, mai ales, avangarda revo
luționară a clasei muncitoare din 
România, Partidul Comunist Român 
și-a înscris pe stindard eliberarea 
oamenilor muncii din cătușele ex
ploatării și asupririi ca pe cel mai 
înalt și nobil țel. Realizind cea mai 
radicală transformare revoluționară 

' din istoria patriei, clasa muncitoare, 
condusă cu clarviziune și fermitate 
de Partidul Comunist Român, a in
staurat pe pămintul României o orin- 
duire a muncii libere și creatoare, a 
celor mai largi drepturi și libertăți 
democratice, întemeiate pe edificiul 
solid și trainic al unei economii so
cialiste în plină și rapidă dezvoltare, 
economie ce reprezintă cea mai au
tentică și temeinică garanție a ade
văratei libertăți. înfăptuind cadrul 
juridic al drepturilor și libertățilur 
cetățenești specifice unei societăți în

V. BIRLADEANU

• Paiele de pe miriști — „buturuga mica" în calea tractoarelor ?
• Decalaje prea mari între seceriș și semănat • Umiditatea so
lului oferă condiții bune pentru reușita celei de-a doua culturi
• Cine însămînțează la vreme culege mai mult la toamnă

Ploile din cea de-a doua jumătate 
a lunii iunie au refăcut rezerva de 
apă din sol în cea mai mare parte a 
țării. S-au creat astfel condiții opti
me pentru reușita celei de-a doua 
culturi, astfel îneît pină la toamnă 
să se obțină o nouă recoltă de 
porumb boabe, legume, precum și 
de furaje destinate însilozării. Suc
cesul acestei acțiuni de mare im
portanță 
de două 
mînțarea 
culturi și 
pregătire

economlcă depinde acum 
elemente și anume : insă- 
cît mai devreme a acestor 
executarea lucrărilor de 

a terenului la un nivel ca-

Cu toate că cerealele păioase au 
fost recoltate de pe suprafețe mari, 
în unele județe însămințarea cultu
rilor succesive a întîrziat. Pînă ieri, 
2 iulie, în întreprinderile agricole de 
stat au fost insămînțate 97 000 hecta
re — 33 la sută din suprafața pla
nificată, iar în cooperativele agrico
le — 235 200 hectare, adică 20 la sută 
din plan. Continuă să existe un de
calaj apreciabil între suprafețele de 
pe care a fost strînsă recolta șl cele 
însămînțate. Astfel, pînă la această 
dată, orzul, orzoaica și grîul au fost 
strînse de pe 896 750 hectare, dar nu
mai 332 000 hectare au fost însămin-

sea- 
: nu 
pen- 
ceea 
exe-

tate cu a doua cultură. Cadrele da 
conducere și specialiștii din unele 
unități agricole caută să justifice a- 
ceastă situație punind totul pe 
ma ploilor. Realitatea este alta 
se acționează cu destulă energie 
tru eliberarea terenului de paie, 
ce împiedică pe mecanizatori să
cute pregătirea terenului și semă
natul.

Cifrele din următorul tabel sint 
foarte edificatoare din acest punct 
de vedere, 
dețele din 
cerișul a 
și exprimă, 
pe care s-a 
păioase, în cooperativele agricole de 
producție, cit teren a fost eliberat 
de paie și suprafețele, în procente 
față de plan, care au fost însămin- 
țate cu a doua cultură.

Ele se referă la ju- 
prima zonă, unde se- 
lnceput mai devreme 
față de suprafața da 

strîns recolta de cereale

după recoltarea orzului și 
de 
la

litativ ridicat. Aceasta presupune ca. 
imediat 
griului, terenul să fie eliberat 
paie, pentru a se putea trece 
discuit, arat și insămințat.

Județul
Suprafața 
recoltată 
(hectare)

Eliberat 
teren de pale 

(hectare)

Semănat culturi 
succesive 

(în procente 
fată de plan)

Dolj 38 250 19 775 14
Olt 29 320 13100 21
Teleorman 49 750 18 680 17Ilfov 53 475 26 830 22Ialomița 51 020 46 200 73
Constanța 41060 23 982 31
Tulcea 21 180 11 760 30
Brăila 32 050 17 900 34
Buzău 38 117 19 020 39
Mehedinți 15 480 . 8 200 19Timiș 39107 18120 18
Arad 29 234 13 100 17
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Din acest tabel rezultă că există 
diferențe mari între județele situate 
in aceeași zonă și care au condiții 
asemănătoare. Astfel. în județele 
Ilfov și Ialomița recolta a fost strîn
să de pe o suprafață aproximativ 
egală. Dar la semănatul culturilor 
succesive realizările slnt foarte dife
rite : 73 la sută in cooperativele 
agricole din județul Ialomița și nu
mai 22 la sută în cele din județul 
Ilfov. Aceasta se datorește, în prin
cipal, neajunsurilor care există în 
județul Ilfov la eliberarea terenuri
lor de paie. De aici se desprinde con
cluzia că, paralel cu recoltatul, este 
absolut necesar ca terenul să fie eli-

berat neîntîrziat de paie. Pentru ca 
plantele să poată ajunge la maturita
te, semănatul porumbului pentru boa
be trebuie încheiat cit mai repede pe 
întreaga suprafață prevăzută de 
450 000 hectare. De asemenea, este 
necesar să se intensifice semănatul 
și plantatul legumelor, semănatul 
plantelor furajere pentru masă verde.

Este de datoria organelor județene 
și comunale de partid, consiliilor 
unice agroindustriale și conducerilor 
unităților agricole să asigure desfă
șurarea întregii activități pe baza 
programelor întocmite, astfel incit 
recoltarea cerealelor, pregătirea te
renului și semănatul culturilor succe
sive să se facă în flux continuu.

Ca in întreaga țara, și in ora
șul Sfîntu Gheorghe — reședin
ța județului Covasna — -s-a 
construit mult 
socialismului.

tlerul Gării

și frumos în anii 
in Imagine: car- 
din acest oraș

Foto : S. Cristian

DE COMUNIST

Puntea vie
Despre profesorul 

universitar loan Dră
gan, șeful catedrei de 
utilaj tehnologic și 
secretarul comitetului 
de partid de la Insti
tutul politehnic din 
Cluj-Napoca, iți vor
besc, cu aceleași sim
țăminte amestecate de 
dragoste filială și res
pect academic, 
boci" din 
onorabili 
părul albit 
cu posturi 
dere in 
de prestigiu. E și fi
resc dacă te gindești 
la .faptul că, in sfertul 
de secol de cind s-a 
dedicat invățămintului 
tehnic superior, a con
tribuit la pregătirea a 
aproape 2 000 de spe
cialiști.

L-am găsit pe pro
fesorul Drăgan acolo 
unde poate fi întîlnit 
în fiecare zi, indife
rent dacă ne aflăm in 
cursul anului univer
sitar sau in vacanță : 
in laboratorul de teh
nologia deformărilor 
plastice. realizat in 
bună măsură datorită 
strădaniilor sale. Căci 
aceasta este pasiunea 
științifică obsedantă, 
de-o viată, a acestui 
„dascăl de ingineri", 
cum i se spune. Pre
sele hidraulice din la
borator au fost, de 
altminteri, proiectate

de el Încă de pe vre
mea cind era student 
al institutului in care 
acum este profesor. 
Rezultatele investiga
țiilor sale în stabilirea 
caracteristicilor de de
formare la cald a „a- 
liajelor moi", elabora
rea

„bo- 
anul I și 

ingineri cu 
la umple și 
de răspun- 

intreprinderi

unei metode pro-

prii de încercări- pe 
acest tărim — metodă 
larg folosită in pre
zent de diferite Între
prinderi și colective 
de cercetare din în
treaga țară și care a, 
constituit, de altfel, 
tema lucrării de doc
torat a profesorului 
Drăgan — reprezintă 
argumente edificatoa
re ale unei înțelegeri 
profunde a integrării 
cercetării științifice 
cu invățămintul și 
producția industrială.

O imagine elocventă

ne-a frapat privirile 
cind am intrat în la
borator : deși politeh
nica clujeană, ca și 
celelalte instituții de 
învățămint superior, 
se afla atunci in pli
nă febră a examene
lor sfirșitului de an, 
profesorul Drăgan era 
înconjurat de studenți 
care nu trăgeau obiș
nuitele „biletele de 
examen", ci participau 
la noilș cercetări ini
țiate de dascălul lor în 
domeniul deformărilor 
plastice.

— Să fii om de ști
ință și, in același 
timp, profesor — ne 
spunea tovarășul Ioan 
Drăgan — înseamnă, 
în orinduirea noastră, 
să duci la îndeplinire 
o înaltă menire socia
lă. Dar să fii om de 
știință și profesor co
munist înseamnă și 
ceva in plus : să inrii- 
fli fiecărei generații 
conștiința că și de ea 
depind in chip hotă- 
ritor lărgirea orizon
tului de cunoaștere al 
oamenilor, progresul 
societății socialiste ro
mânești. Adică, în 
fond, să creezi prin 
munca ta o punte vie 
intre trecut și viitor...

B. VICTOR
Desen de T. ISPAS

— în timp ce vă bărbieriți, robi
netul ii țineți închis sau deschis ?

Zece din cei pe care i-am chestii- 
nat la Arad. Pitești și București 
ne-au răspuns că nici prin minte nu 
le-a trecut să-l închidă. „în defini
tiv. e .vorba doar de puțină apă. Dv. 
credeți că in felul ăsta se face risi
pă ?“ Unul singur, intuind scopul în
trebării, ne-a răspuns : „Doar frize
rul închide ' robinetul după ce 
spală fața". Dar la 
acasă, fără a pre
judicia în vreun 
fel confortul.

Din multele 
. gospodine care-și 

spală singure ru
fele, puține obiș
nuiesc să închidă 
robinetul in timp 
ce le clătesc în 
cada de baie. Ma
joritatea lasă apa 
să curgă pină se 
limpezește com
plet. Uneori mai 
fac și alte treburi 
în acest timp, iar 
apa bineînțeles 
curge cu orele. 
Aeratorul de la 
robinetul din bu
cătărie (poate fi 
folosit cu succes 
și în baie), care 
împarte jetul de 
apă în numeroase 
firicele, ga un 
duș, împrăști- 
ind-o pe q supra
față mare — ceea 
ce permite spălarea în condiții mal 
bune, mai rapide și mai economice 
a veselei — este aproape ca și ne
cunoscut.

S-ar putea da numeroase alte exem
ple de risipă de apă in gospodăriile 
din blocuri, risipă care întrece de 
ci te va ori întreg consumul de apă al 
familiilor respective, cînd se apro
vizionau cu găleata de la fîntînă. De 
ce aducem în discuție o asemenea 
problemă gospodărească aparent mă
runtă?

Pentru că specialiștii din domeniul 
gospodăriei comunale, care 
zi se confruntă cu nevoia 
asigura cantități crescinde de 
potabilă, ne atrag atenția că 
lingă faptele la care ne-am 
ferit există și alte canale de 
sipă a apei, mult mai mari și 
grave. Acestea sînt generate de in
stalațiile de apă defecte — robinete 
care curg, flotoare care nu funcțio
nează, rozete neetanșe la bateriile de 
apă caldă și rece de la 
Conform unor măsurători, 
tor sau un robinet stricat 
20—120 mc apă risipită

ițl
fel s-ar putea și

Rezultatul : tn condițiile în care, în 
medie, se distribuie prin rețea intre 
200 și 300 1 apă pe cap de locuitor — 
in diferite cartiere ale orașelor amin
tite mai sus — la anumite ore apa 
nu ajunge la etajele superioare sau 
chiar se închide în anumite ore pen
tru acumularea de rezerve și pom
pare ulterioară. Unele clădiri mai 
înalte sînt dotate cu hidrofoare. Dar 
nici acestea nu rezolvă definitiv pro
blema, deoarece atunci cînd funcțio-

spiritul gospodăresc al locuitorilor. 
Dar este absolut sigur că Ia scara 
întregii țări e vorba de o risipă 
imensă, atit de apă, energie și com
bustibili, cit și de fonduri alocate 
pentru alimentarea cu apă a orașelor. 
Cum se poate pune „stop" acestei 
risipe ?

— Atît la secția de distribuire a 
apei — ne spune ing. Toma Dumitru, 
inginerul-șef al I.J.G.C.L. Argeș — 
cit și la sectorul

Probleme majore
ale economiei naționale

APA POTABILA

Cînd strop cu strop

-în sfera atenției 
cercetătorilor ieșeni

de administrare a 
fondului locativ, 
noi am organizat 
echipe pentru ve
rificarea stării de 
funcționare a in
stalațiilor de apă 
la clădirile și a- 
partamentele pro
prietate de stat și 
personală. în a- 
cest context aș 
sublinia și nece
sitatea 
zării și 
nării 
obiecte 
care 
încă 
mari 
strică 

Primele 
tate de la Pitești 
sint încurajatoa
re. O altă propu
nere ne-a fost fă
cută la Arad, 
unde directorul 
întreprinderii ju
dețene de gospo
dărie comunală 

și locativă, tovarășul Stoica Con
stantin, susține că ește timpul să 
se treacă la contorizarea consumu
lui de apă, așa cum se procedează și 
la consumul de energie electrică. 
„Fiecare va economisi apa, se va în
griji de întreținerea instalațiilor — 
spune interlocutorul nostru — dacă 
va ști că plătește după consumul pro
priu. Desigur, o bună parte din apa 
potabilă este furnizată unor mari 
consumatori industriali. Și in între
prinderi se pune problema unei mai 
raționale utilizări a apei, folosirii pe 
scară largă a recirculărilor, a înlocui
rii. unde se poate, a apei potabile cu 
apă industrială (pentru aceasta in
vestiția specifică este mai mică), a 
folosirii resurselor proprii, 
captări etc".

Din cele arătate în aceste 
reiese necesitatea combaterii 
de apă, sub cele mai diferite 
Aceasta implică exercitarea unui con
trol permanent asupra stării instala
țiilor interioare, manifestarea mai 
accentuată a spiritului gospodăresc 
al cetățenilor.

• •
la robinet picură... risipa
• Un atribut al confortului și civilizației — în contrast cu 
flagrante manifestări de neglijență • Pe „apa Sîmbetei" - 
fonduri și investiții însemnate, combustibili și energie • 
Răspunderea unităților de administrație locativă și obliga

țiile cetățenilor

moderni- 
perfecțio- 
diferitelor 

sanitare, 
favorizează 

pierderile 
de apă, se 
frecvent.

rezul-

Acad. Cristofor SIMIONESCU

zi de 
de a 

apă 
pe 

re- 
ri- 

mai

băi etc. 
un flo- 

înseamnă 
pe lună.

nează Influențează aprovizionarea 
blocurilor mai joase, vecine, care nu 
au hidrofor. Pierderile de apă — 
adică risipa — sînt considerabile. 
După părerea specialiștilor, ele sint 
apreciate intre 20 și 35 la sută din 
cantitatea de apă distribuită în rețea.

Dacă avpm în vedere că valoarea 
fondurilor fixe ale gospodăriei de 
apă a orașului Pitești este de peste 
232 milioane lei, că asemenea inves
tiții au fost necesare pentru a se pu
tea pompa, începînd din toamna 
aceasta, in rețeaua orașului 2 385 1 
apă secundă (în loc de 1 650 1 apă/se- 
cundă in prezent), rezultă că pentru 
fiecare litru de apă pe secundă s-au 
investit peste 100 000 lei, iar circa o 
treime din această cantitate, adică 
peste 700 litri, se va scurge fără fo
los. Ca să continuăm calculele, numai 
la Pitești — dar situația este la fel de 
valabilă și pentru celelalte orașe — 
investiții de peste 70 000 000 lei sint 
irosite, datorită robinetelor, Rotoare
lor, bateriilor defecte, consumurilor 
inutile. Ponderea pierderilor diferă 
fără îndoială de la un oraș la altul, 
în funcție de mărimea acestora, de

puluri.

rînduri 
risipei 
forme.

Al. PLĂIEȘU

Acum, la 35 de 
rarea țării, vechea 
dovei este o urbe ____ ,
în plin și , multidimensional . .......
Reconstruit aproape integral în anii 
socialismului și dotat, cu deosebire 
în ultimul deceniu, cu o industrie 
modernă, Iașiul reprezintă, fără în
doială, astăzi un mare centru al 
tării. Concomitent, prin grija parti
dului, care a stimat tradițiile sale 
cultural-științifice, marele oraș a 
devenit una dintre cele mai puter
nice baze de cercetare științifică și 
tehnologică a României socialiste. 
Potențialul acestei baze este larg și 
marchează — prin multe din com
ponentele sale — încadrarea științei 
ieșene in problematica de avangardă 
a investigației naționale și interna
ționale.

Prin căutările lor, prin diversita
tea temelor pe care le abordează, 
oamenii de știință ieșeni, asemenea 
cercetătorilor din întreaga țară, caută 
să dea răspunsurile cele mai com
petente la problemele pe care parti
dul le pune în fața științei, ca a- 
vangardă a progresului în toate ra
murile economiei noastre naționale. 
Ei sînt conștienți de răspunderea ce 
le revine în îndeplinirea prevederi
lor Programului de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic pînă 
în 1990 și orientările principale pînă in 
anul 2000 — important document al 
cărui proiect a fost recent analizat 
în înalte foruri de partid și de stat, 
urmînd să fie supus dezbaterii Ple
narei Comitetului Central al parti
dului.

Nu ne propunem să prezentăm un 
tablou general al științei ieșene și 
nici măcar al principalelor ei suc
cese din ultima vreme. Ceea ce vrem 
să scoatem în evidență este preocu
parea factorilor de răspundera pen-

ani de la Elibe- 
capitală a Mol- 
tînără, prosperă,

tru implementarea și practicarea 
efectivă a politicii partidului in do
meniul științei. Aș putea spune că 
principalul conținut al acestei preo
cupări constă în orientarea fermă a 
cercetării spre problemele econo
miei și în principal a economiei 
județelor din Moldova, coordonarea 
eforturilor de cercetare în vederea 
folosirii cit mai raționale a forțelor 
și mijloacelor disponibile și urmă
rirea sistematică a valorificării cit 
mai rapide și mai depline a rezulta
telor cercetării.

In acest cadru general se pune 
un accent deosebit pe problematica 
actuală și esențială a economiei, și 
anume crearea de progres tehnic 
prin elaborarea de noi tehnologii, 
mașini și agregate, de noi produse 
și îmbunătățirea calității celor exis
tente, pe reducerea 
specifice de materii 
riale și energie și pe 
surselor materiale și 
cundare.

Pentru înfăptuirea acestor obiec
tive a fost creat, încă cu trei ani în 
urmă. Consiliul pentru coordonarea 
și valorificarea științei din județul 
Iași, organism care unește forțe 
științifice și tehnice din uzine, in
stituții de învățămint șl cercetare 
(ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință) în serviciul unei problematici 
cu grijă 
gramelor 
Național 
logie.

Dimensiunile însemnărilor de față 
nu ne permit punerea în evidență a 
activității 
cuprindere 
rezumăm, 
planul pe

consumurilor 
prime, mate- 
reciclarea re- 
energetice se-

selectate, conform pro- 
prioritare ale Consiliului 
pentru Știință șl Tehno-

științifice ieșene 
retrospectivă largă, 

de aceea, să arătăm 
1979 însumează 91

(Continuare în pag. a III-a)

într-o 
Ne 
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Voinicește, 
la 70 de ani

I
Un trăsnet a lovit năprasnic, 

intr-o noapte, saivanul in care 
se aflau oile C.A.P. Micula 
(Satu Mare), provocind pieirea 
citorva zeci dintre ele. tn același 
timp, alte aproape 400 de oi erau 
pe punctul de a cădea victime 
incendiului care cuprinsese sai
vanul. Dar cei doi ciobani, frații 
Gheorghe și Alexandru Pugner 
— care 
preajma . .
aruncat voinicește in mijlocul 
flăcărilor, solvind toate mioa
rele rămase in viată, după că
derea trăsnetului. Intervenția 
curajoasă a ciobanilor merită, 
oricum, cuvinte de laudă. Cu 
atit mai mult dacă ținem seama 
de virsta celor doi frați: unul 
a depășit șapte decenii de viată, 
celălalt e in pragul lor.

se aflau singuri in 
saivanului — s-au

Să vă 
trăiască!

din— Alo, maternitatea nr. 1 
Craiova ?

— Da, maternitatea.
•— Sint soful Gheorghitei Con

stantin, spunefi-mi vă rog ce 
mi-a născut soția 7 Fată sau 
băiat ?

— Dumneavoastră ce-ati dori ?
— Orice, numai... băiat să fie.
— Aveți 3 fetite !
— Poftim ? !
-r Să vă trăiască !

Vecinii
nu l-au mai 
răbdat

Deveniseră curente chefurile 
prelungite și scandalurile pe 
care Ilie Haraseniuc din Rădă
uți le făcea în locuința sa 
— proprietate de stat — situată 
pe strada Bogdan Vodă nr. 10. 
Aveau de suferit și vecinii 
(care nu puteau să doarmă), și 
apartamentul (care se degrada 
după flecare asemenea „spec
tacol"). Potolește-te, măi omule, 
și vezi-fi de treabă — l-au ru
gat de citeva ori cetățenii. Dar 
el tot pe-a lui o tinea. Cind și 
organele cuvenite și-au dat sea
ma că nu se mai poate face ni
mic pentru a-l potoli, pur și 
simplu- l-au evacuat. Au fost, 
astfel, cruțate și liniștea locata
rilor, și integritatea apartamen
tului.

Mulțumirile 
fiului

Ne scrie Mihai Garau, tocmai 
din Libia — unde lucrează tem
porar, în cadrul ARCOM-ului. 
Ne comunică vești bune și ne 
roagă să facem publice prin 
„Faptul divers" mulțumirile lui 
pornite din inimă pentru docto
rii Olteanu, Praia și Zoe Popes
cu — de la Spitalul județean din 
Ploiești, in general pentru con
ducerea acestui așezămînt sani
tar. Motivul ? Tatăl său. Aurel 
Gurău, aflat in pragul pensionă
rii, a suferit o gravă afecțiune 
cardiacă și o anchilozare a picio
rului sting. Deși șansele de su
praviețuire erau minime, colec
tivul medical amintit l-a sal
vat și l-a redat familiei sănă
tos. Acum, și fiul de peste miri 
și țări poate munci in liniște 
acolo. Transmitem bucuroși mul
țumirile acestuia pe adresa Spi
talului județean Ploiești.

în umbra
nopții
Circumscripția 17 miliție Bucu

rești cercetează, in stare de re
ținere, pe Constantin Gherman 
— 41 de ani, din str. Paroșeni 
31, sect. 2, timplar la întreprin
derea „Frigotehnica". Acesta, 
aflindu-se intr-una din nopțile 
trecute pe str. Luncani, în apro
pierea Gării de Nord, a acostat 
și lovit pe Păduraru Dumitru, 
din comuna Lunca (Botoșani), 
ce se afla in tranzit prin Capi
tală. Pentru ce 2 Pentru a-i lua 
cei 675 lei pe care acesta ii avea 
asupra sa ! C. G. va plăti, de
sigur, mult mai scump gestul 
său huliganic pe care credea 
că-l va ascunde umbra nopții.

Cu... neșanse
Tocmai cind așteptau, cu în

frigurare, să le pice un „șase- 
șase". 
Și, pe 
adus 
cători 
frumușel : 
Racova 
T. Mandache (str. Buna Vestire 
nr. 3, muncitor la I.J.G.C.L.) cite 
2 000 lei ; ' 
(str. Mihai 
crător la 
Amendă !

...lntimplarea a fost relatată 
recent de ziarul „Vremea nouă" 
din Vaslui. Am reprodus-o, ca 
aviz și pentru alfi amatori de 
jocuri de noroc !

au... „picat" doi milițieni, 
loc, zarul cu „noroc" le-a 
celor trei pasionați )u- 
din Vaslui cite un „pot" 

lui V. Blrzoi (str.
nr. 64, pensionar) și

lui Gh. Bărbulescu 
Viteazul nr. 31, lu- 
I.M.I.) 3 000 lei.

Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Ip cartea Istoriei patriei, războaiele 
purtate de Ștefan cel Mare spre a 
apăra independența țării împotriva 
puterilor expansioniste cu care se în
vecina Moldova acelor vremuri, nu
meroasele sale victorii au înscris 
file de mare strălucire, ce s-au în
tipărit pentru totdeauna în conștiința 
națiunii. In marele voievod și-au aflat 
intruchipare setea nestinsă de liber
tate a poporului român, hotărîrea sa 
de a-și apăra patria cu prețul orică
ror sacrificii. Timp de aproape o ju
mătate de veac, aici, la „poarta fur
tunilor" s-a înălțat, sub conducerea 
lui Ștefan, zăgaz puternic de care 
s-au spart valurile oștirilor cotropi
toare — din 36 de ‘ ".......................
clinînd de 34 de 
ori în favoarea 
„oamenilor pă- 
mîntului".

Firește, aceste 
victorii sînt indi
solubil legate de 
patriotismul, vite
jia, iscusința mi
litară ale voievo
dului moldovean, 
însușiri « care 
făcut — cum arăta 
Mihail ~~ _ ~ 
ceanu — ca nici 
un alt 
înaintea 
urma Iui 
ajungă la 
sa, să nu-și păs
treze între ro
mâni un nume 
atit de drag, atît 
de popular ca al 
Iui. Dar biruințe
le lui Ștefan, fap
tul că el a putut 
timp de aproape 
o jumătate de 
veac să mobilize
ze forțe militare 
foarte puternice 
cu ajutorul cărora 
treze pînă la urmă 
dența țării sale au 
profunde, de natură economică, po
litică și socială.

între ele — nu cea mai puțin În
semnată — este progresul economic 
înregistrat în timpul domniei sale — 
progres care era urmarea dezvoltă
rii obiective a forțelor de producție, 
dar care se datora în mare măsură 
politicii economice a domniei, înte
meiate pe principiul că tara, ca să 
fie tare și de sine stătătoare, avea 
nevoie, in primul rînd, de o econo
mie puternică și independentă.

Neîndoios că în cadrul unei econo
mii de schimb, aflate în tranziție de 
la caracterul natural la cel monetar, 
un loc important îl ocupa agricultura, 
a cărei producție excedentară, dispo
nibilă pentru export, aducea venituri 
bogate vistieriei domnești. înzes- 
trînd-o în acest fel cu capacitatea de 
a întreține forțe militare adecvate. 
Știrile de epocă ne vorbesc despre o 
agricultură prosperă. Astfel, un mar
tor occidental al expediției turcești 
din 1476 scria, în însemnările sale, 
despre marile depozite de cereale ale 
orășenilor din Suceava — dintre dare 
unii deveniseră, prin dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, mari 
negustori de grîne. Ca și medicul 
Venetian al lui Ștefan cel Mare, care, 
înspre sfirșitul domniei acestuia, de
finea în felul următor situația eco
nomică a Moldovei : „Țara este rodi
toare și foarte plăcută și bine așe
zată, îmbelșugată în animale și 
poame...".

Un avînt deosebit — în vremea lui

bătălii biruința în-

Ștefan cel Mare — l-a cunoscut 
dezvoltarea meșteșugurilor — fapt de 
mare însemnătate pentru capacitatea 
de înarmare a oștirilor. In orice caz, 
regele Ungariei a trebuit, de mai 
multe ori, să treacă la măsuri spe
ciale pentru apărarea de concurenta 
meșteșugarilor moldoveni, a meșteșu
garilor din propria sa țară. O croni
că ne spune că în anul 1479 Ștefan 
cel Mare a început „să zidească 
Chilia și a isprăvit-o in aceeași 
vară cu 800 de zidari și 17 000 de 
ajutoare" ; sînt cifre ce spun foarte 
mult despre posibilitățile meșteșuga
rilor moldoveni din epocă.

Dar unde apare cel mai elocvent 
modul de a gîndi al lui Ștefan

domniei lui Ștefan cel Mare. O cro
nică mai tîrzie chiar scria : „Ridi- 
cat-au Ștefan Vodă... pre mulți din 
prostime la statul de nemiși (mici 
nobili) pentru vitejie".

Pe lingă țărănimea liberă șl mica 
boierime militară, domnia și-a creat 
aliați in orășenime și biserică. Am 
amintit mai sus interesul domniei 
pentru înflorirea meșteșugurilor și a 
comerțului. Dar pe tirgoveți. Ștefan 
i-a sprijinit și prin acordarea de 
adevărate privilegii — delimitări și 
lărgiri de hotare, incorporări de sate, 
îngrădirea activității dregătorilor 
domnești în unele cazuri, trecerea 
sub autoritatea domnească în alte 
cazuri și mai ales oprirea infiltrărilor

au

Kogălni-

domn 
sau în 
să nu 
faima

ȘTEFAN CEL MARE - NEINFRÎNT

al agresiunii externe. Pentru că se 
afla în frunte, domnul avea o viziune 
mai largă decît clasa socială domi
nantă, înțelegea mai bine care erau 
interesele generale ale statului ;i 
deci și ale clasei dominante, pe cînd 
unii dintre membrii acesteia nu ve
deau decît interesele lor particulare. 
De aici, și conflictele acute care s-au 
înregistrat de la începutul pină la 
sfîrșitul domniei între scaunul dom
nesc și o parte a marii boierimi.

Lărgirea bazei sociale a puterii de 
stat s-a reflectat grăitor in struc
tura forței militare a tării, care nu 
mai avea ca principal temei cetele 
feudale ale boierilor, ci masele 
largi în frunte cu țărănimea, 

boaiele duse 
conducerea, 
mijlocită a
Ștefan cel Mare 
dobindind atribu
tele certe ale 
„războiului popu
lar". La Podii 
înalt, în 1475, de 
pildă, în armata" 
iui Ștefan 
Mare — un 
ric polon 
temporan 
semnează cifra — 
se numărau in 
jur de 40 000 de 
ostași, informație 
pe care Karl 
Marx a reluat-o 
precizînd că este 
vorba de „țărani 
care fuseseră 
luafi direct de la 
plug". în anul 
următor, după în- 
frîngerea de la 
Războieni, ceea 
ce a părut să fie 
la început o mare 
victorie turcească 
s-a transformat 

dezastruoasă, pen-

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

LUPTĂTOR PENTRU INDEPENDENTĂ

Temeiurile strălucitelor
izbînzi — tăria țării, 
sprijinul poporului

OAMENILOR MUNCII

a reușit să păs* 
intactă indepen- 
determinări mai

în privința întăririi forței eco
nomice a țării este în domeniul co
merțului exterior. Spre deosebire de 
predecesori, el desfășoară o acțiune 
perseverentă de ocrotire a interese
lor negustorilor moldoveni peste 
hotare, reflectată în mai multe din 
tratatele încheiate fie cu regalitatea 
maghiară, fie cu cea polonă. înăun
trul țării domnul limitează drepturi
le marilor proprietari de pămînt, laici 
ori ecleziastici, asupra unor tîrguri și 
bîlciuri.

Cu toată evidența apare o linie 
nouă și in politica socială a domniei, 
care face asidui eforturi pentru lăr
girea bazei sociale a puterii dom
nești. Una din direcțiile acestei lipii 
politice o reprezenta frînarea cu 
toată energia a procesului de aser
vire a țărănimii libere și, chiar mai 
mult decît atit, crearea de noi sate 
răzeșești. Orizontul larg al unei 

•asemenea politici sociale este subli
niat, totodată, de importanta pe care 
a acordat-o constituirii unei mici 
boierimi militare, pe care să se poată 
întemeia independența militară totală 
a domniei față de marea boierime. 
Iată, într-o cronică internă, una din 
numeroasele mențiuni prin care iese 
la lumină această politică socială a 
domniei, cînd se spune că în anul 
1481, după izbînda de la Rîmni'-, 
„voievodul a făcut mare ospăț în
tregii lui oștiri. Și a instituit atunci 
multi viteji și a dăruit atunci multe 
daruri și îmbrăcăminte scumpă bo
ierilor săi și vitejilor întregii lui oș
tiri". „Vitejii" erau tocmai această 
mică boierime militară care tindea 
să devină forța militară principală a

boierești — unor tîrguri mai noi sau 
mai vechi : 
Cîmpulung, 
mos, Tecuci 
înzestrat cu 
neroase danii 
timpul domniei sale sau al predece
sorilor săi și în general a știut să 
aibă de partea sa în toate acțiunile 
întreprinse, politice și militare, în
treaga putere materială și 
tuală a bisericii.

Față de marea 
Ștefan cel Mare a 
lungul întregii sale 
mită rezervă din ce în ce mai accen
tuată spre sfîrșitul acesteia — dova
dă mica proporție de înzestrări cu 
moșii a marilor boieri din patrimo
niul domnesc. Prin această politică, 
domnia nu urmărea — nici nu se 
putea din punct de vedere istoric — 
să limiteze caracterul feudal al statu
lui și societății. Dar politica sa insti
tuțională nu îngăduia marilor boieri, 
stăpîni pe întinse domenii, să conti
nue deținerea și uzurparea funcțiilor 
principale ale statului, a căror exer
citare Ștefan cel Mare o considera 
o atribuție exclusivă a autorității 
domnești, asigura consolidarea ca
racterului centralizat ai statului 
feudal, care numai unit și coerent, 
ferit de disensiuni interne, putea să 
reziste cu succes impactului violent

Piatra, Huși, Galați, 
Bîrlad, Tîrgu Fru- 
etc. De asemenea, a 
numeroase sate și ge- 
mînăstirile zidite în

boierime 
dovedit 

domnii o

spiri-

însă, 
de-a 
anu-

răz- 
sub 
ne- 
lui

cel 
isto- 
con- 
con-

lntr-o retragere 
tru că tot poporul s-a ridicat contra 
invadatorilor, o cronică internă afir- 
mînd despre domn că acesta, pentru 
ca să-și constituie o nouă armată, 
„stringea păstorii din munți si ar- 
gații.

Ștefan cel Mare rămîne un mare 
om de stat al Europei medievale. 
Prin hotărîrea, perseverența și pri
ceperea cu care a slujit înaltul ideal 
al neatîrnării, prin întreaga sa poli
tică ce a asigurat luptei pentru in
dependență solide temeiuri economi- 
co-sociale, sprijinul întregului popor, 
eJ formează împreună cu Mihai Vi
teazul perechea de personalități isto
rice de statură copleșitoare ale evului 
mediu românesc. Concordanta din
tre personalitatea istorică și timpul 
istoric — pe care îl întruchipează și 
îi dă sens cuprinzător, fără să fie 
un accident al istoriei universale, nu 
se întîlnește frecvent în cadrul 
acesteia, 
prezintă 
cordantă, 
ocupă în 
marcat 
care răstimpul celor 475 de 
scurși de la moartea sa a subliniat-o 
ca dovadă a perenității — și de ce 
nu — a nemuririi amintirii sale.

frecvent în
Or, Ștefan cel Mare 
tocmai o asemenea 

datorită căreia locul 
istoria poporului său 

de o strălucire unică

re- 
con- 
ce-1 
este 

pe 
ani

Eugen STANESCU
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ILUSTRATE DIN SINAIA

i „Retezat", 
Camerele 

confortabil,

cu și îărL. felicitări
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în cunoscuta stațiune Sinaia a so
sit, la odihnă sau tratament, o nouă 
serie de oameni ai muncii. Cum au 
fost primiți și găzduiți ? Au asigu
rate toate condițiile pentru a se 
bucura de o ședere cît mai recon
fortantă în decorul minunat al Văii 
Prahovei ? Cine ar putea să dea cel 
mai autorizat răspuns dacă nu bene
ficiarii înșiși ai stațiunii — oamenii 
muncii — care, în conformitate cu 
prevederile legale, au dreptul să se 
constituie în echipe de control pe 
timpul cît se află la odihnă.

Cu o asemenea echipă, alcătuită 
din cei aflați la odihnă (Teodor 
Pușcaș, fochist din Suplacul de Bar- 
cău, județul Bihor, Nicolae Comlo- 
șan, electrician din Arad. Florin 
Bardașu, economist la complexul 
balnear Călimănești), am făcut zilele 
trecute o investigație pe această 
temă. în asemenea cazuri, ‘conform 
reglementărilor, președintele consi
liului orășenesc al sindicatelor este 
și responsabilul echipei.

Așadar, vizităm, mai întîi, dispe
ceratul de cazare.
Membrii 
consideră 
dispoziție 
întregi 
depinde de acest 
prim contact cu 
ospitalitatea sta
țiunii. Este apre
ciat unanim fap
tul că dispeceratul 
gară, deci la îndemînă, astfel că un 
singur drum, acela pină la vilă, este 
suficient instalării pentru întreaga 
vacanță. Echipa constată însă că a- 
ceastă „poartă" de intrare în stațiune 
nu este deschisă tot timpul cu ace
eași ospitalitate.

— Am sosit in gară la ora 4 dimi
neața, ne spune Petru Marinaș, șofer 
la I.T.A. Sebeș-Alba. Ce-i drept, pe 
peron ne-a primit un tovarăș. Dar 
el nu a făcut altceva decît să ne în
drume spre sala de așteptare, unde 
am stat pină la ora 6, cînd s-au des
chis ghișeele dispeceratului. Pină 
mi-a venit rîndul, pină s-au îndepli
nit formalitățile, au mai trecut citeva 
ore. La vilă am ajuns abia pe la 9. 
Și nu eram singurul. Oare nu s-ar pu
tea ca la dispecerat să existe o per
manență și in cursul nopții ?

întrebarea este cu atit mai justifi
cată cu cit, consultind panoul cu 
mersul trenurilor din gară, consta
tăm că intre orele 22 seara și 6 di
mineața în stație vin nu mai puțin 
de 14 trenuri din toate părțile țării. 
Dar anumite „eclipse" de grijă față 
de omul venit la odihnă se mai in- 
tîmplă, din păcate, și în cursul zilei. 
Petrolistul Dumitru Cochinescu de 
la o schelă de extracție din jude
țul Ilfov ne relatează că a sosit 
ziua în amiaza mare, la ora 12. I s-a 
repartizat vila, camera. Pentru tra
tament însă,, a fost poftit din nou, 
la ghișeu, a doua zi de dimineață, 
la 7. De ce ? Nu se puteau întocmi 
atunci, pe loc, și formalitățile nece
sare tratamentului 1 Analizînd si
tuația. reprezentanții oamenilor mun
cii în echipa de control recomandă 
conducerii O.J.T. și policlinicii din 
stațiune să îmbunătățească actualul 
sistem, pentru ca solicitantului să i 
se rezolve toate formalitățile de ca
zare și tratament in aceeași zi.

Echipa de control se Interesează, 
In continuare, și de starea gospodă-

mai întîi, dispe-

echipei 
că buna 
a unei 
vacante

„ Grăbiți fabricarea pieselor 
că noi... uităm să le ridicăm !“

ION IONESCU, operator. Combi
natul petrochimic Brazi : în toate 
sectoarele secției piese de schimb 
din cadrul combinatului nostru lu
crează oameni inimoși, bine pre
gătiți profesional, preocupați per
manent de ridicarea productivității 
muncii și a calității pieselor 
fabricate, de reducerea cheltu
ielilor materiale. în sectorul de
bitare, de pildă, acolo unde se 
execută „croirea" viitoarelor pie
se, se aplică tehnologii moderne 
de tăiere cu plasmă sau cu pulbere 
de fier a oțelurilor aliate. Se reali
zează, astfel, importante eco
nomii de metal. De asemenea, 
în cadrul secției s-a organizat 
prin autodotare, un sector de vul
canizare pentru confecționarea pie
selor din cauciuc, proiectate și rea
lizate integral aici. Pină nu de mult, 
pentru rectificarea tamburilor de la 
valțurile instalației de anhidridă se 
solicita sprijinul altor unități din 
țară. Acum, operația se exe
cută în secție, deoarece un colectiv 
de muncitori și tehnicieni au rea
lizat o mașină proprie de rectificat 
și confecționat tamburii respectivi.

Activitatea secției piese de schimb

este însă stînjenită din cauza pie
selor și utilajelor fabricate, dar ne
ridicate de beneficiari. Cîteva ca
zuri : un cuptor de ars reziduuri, 
comandat de cei de la instalația 
D.M.T. este gata de șapte luni, dar 
beneficiarul nu se grăbește să-l.ia, 
deși se află peste drum ; un rezer
vor așteaptă să fie luat in primire 
de... doi ani ; cîteva ringuri de pro
be pentru instalația D.A.V. stau 
sub cerul liber de mai multe luni ; 
numeroase utilaje comandate de 
serviciul de investiții pentru noile 
capacități din planul de dezvoltare 
a combinatului, intre care și un 
reactor imens, stau de mult timp 
neridicate ; alte piese (ca de pildă, 
unele fascicule de răcitoare din tu
buri de inox), confecționate cu tru
dă. cu consum de energie și efort 
uman, neridicate la timp, s-au de
gradat trebuind să fie aduse din 
nou la bancul de lucru.

Iată de ce la eforturile colectivu
lui de la secția piese de schimb, de 
a realiza piesele si utilajele la timp 
și de bună calitate, trebuie 'să 
adauge grija beneficiarilor aceste. ■ 
de a ‘ 
evita

le prelua operativ, spre a se 
pagubele.

Pe șantier sînt de toate
...minus organizarea

IOAN ROTĂRESCU, muncitor, 
întreprinderea de construcții meta
lice Bocșa, județul Caraș-Sevetin : 
în orașul Bocșa se construiește in 
prezent o nouă autobază de trans
port modernă, dotată și cu stație de 
întreținere, cu un cămin pentru 
muncitori cu 45 locuri etc. Lucră
rile le execută un șantier al între
prinderii de construcții căi ferate 
Timișoara și trebuie să fie înche
iate pînă la 30 decembrie a.c., cind 
este prevăzut ca autobaza să fie 
dată în folosință. în ritmul în care 
se lucrează insă, cu foarte puțini 
muncitori față de cit ar fi necesar, 
nu pot fi respectate graficele de

execuție. Numai pe parcursul a 
cinci luni s-a înregistrat o nereali- 
zare de plan la acest obiectiv in 
valoare de 740 000 lei. Pe șantier se 
resimte lipsa unor utilaje, a cimen
tului și a altor materiale. Un bul
dozer este defect de mai multe zile, 
iar autoincărcătorul și un cilindru 
compresor au fost duse în altă par
te încă de la începutul lunii iunie.

Pentru ca autobaza din Bocșa să 
poată intra, la termenul stabilit sau 
chiar mai devreme în. circuitul eco
nomic, este nevoie ca pe șantier să 
existe mai multă preocupare pentru 
organizarea activității, pentru asi
gurarea materialelor necesare,

Zonele de agrement — ocrotite cu grijă
ILIE FILIP, Mangalia : în rîndu- 

rile de față doresc să supun aten
ției opiniei publice cîteva fapte 
reprobabile, care spre a fi com
bătute necesită un minimum, 
dar stăruitor, efort din partea 
noastră, a cetățenilor și, nu în ulti
mul rînd, a organelor de stat com
petente. Este vorba de obiceiuri și, 
în aparență, mici abateri pe care le 
întîlnim deseori și la care, din pă
cate, contribuim destui dintre noi, 
fie și numai prin aruncarea biletu
lui de tramvai sau autobuz pe tro
tuar. Nu rareori pe copacii sau 
băncile din grădinile publice sau 
parcuri, pe pereții unor clădiri etc., 
vedem scrijelite tot felul de desene 
și inscripții, prin gări, stații de au
tobuz, săli de spectacole, stadioane ■ 
etc. întîlnim nenumărați consuma
tori de semințe, care aruncă cojile 
pe unde nimeresc. Cine n-a fost 
vreodată la iarbă verde? Și cine nu 
s-a simțit reconfortat în urma unei

astfel de ieșiri, completate cu un 
prînz plăcut ? Dar cît de jalnic ara
tă a ploua zi aria unor astfel de 
plăceri ! Cutii de conserve, sticle 
sparte, ghemotoace de hîrtie, resturi 
de mîncare, urme de focuri, arbuști 
striviți de pneurile autoturismelor, 
arbori schilodiți etc.

Ca simplii' cfetățeari. ca om care 
iubesc natura și frumusețile sale, 

, de care rie bucurăm din plin, con- 
. sider că s-ar putea face mai mult ' 
i în , plirecția prevenirii și înlăturării 
' unor astfel de fenomene. La rezul
tate satisfăcătoare în această pri
vință cred că s-ar putea ajunge 
numai printr-un efort general, 
conjugat, din partea organelor de 
ordine și de specialitate din cadrul 
consiliilor populare, prin aplicarea 
cu mai multă exigență a normelor 
legale. Și, indiscutabil, sînt chemați 
să contribuie la aceasta beneficiarii 
zonelor de agrement înșiși, adică 
cetățenii.

rească, de condițiile de igienă din 
vile și hoteluri. Sint vizitate în acest 
scop vilele „Camelia", 
hotelul „Silva" și altele, 
sint dotate cu mobilier 
lenjeria este curată, intr-un cuvînt, 
o ambianță plăcută ; părțile comune 
sînt îngrijite, fac dovada priceperii 
celor care se ocupă de întreținerea 
acestor unități. Unul din membrii 
echipei. Teodor Pușcaș, ne invită și 
la vila „Margareta", unde este re
partizat — vilă care, după cum aflăm 
mai tîrziu, este destinată celor ve- 
niți la tratament. Invitația are tîlcui 
ei. Ne aflăm în fața ilustrării pe viu 
a zicalei „casa nemăturată, musafiri 
așteaptă". Peste tot — pe scări, pe 
culoare, în băi, cantități de talaj (se 
pare că lucraseră niște, meseriași in 
acea zi), camerele nedereticate. In 
ziua respectivă, femeia de serviciu 
nu-șl făcuse deloc apariția.

...Șe apropie ora mesei, 
pensiunii 

pe o i 
asigură 

bune, 
pentru 
turile, consistente. 
Cei ce iau masa 
se declară mulțu
miți. Și la pensiu
nea „Palas" întîl
nim aceeași preo
cupare pentru al
cătuirea unor me

niuri variate și care, pe cît posibil, 
în cursul unei serii, să nu se repete. 
Se spun 
tru 
lucru se întimplă insă și la pensiu
nea „Paring". Aici meniurile nu se 
aleg din ajun, ca la celelalte pen
siuni. Vrei nu vrei, mănînci ceea ce 
ți se dă. Din discuțiile cu cei veniți 
la odihnă, aflăm că și diversitatea 
mîncărurilor lasă de dorit : micul 
dejun este, aproape invariabil, ace
lași ; meniurile nu sint alcătuite cu 
grijă (s-a intîmplat într-o zi ca toate 
mîncărurile să fie pe bază de car
tofi) ; serviciul nu este bine organi
zat, astfel că se așteaptă destui de 
mult. De ce nu se procedează și la 
„Paring" ca in celelalte pensiuni ?

Observațiile critice și propunerile 
rezultate cp ocazia controlului au 
fost supuse, spre analiză și rezolvare, 
conducerii O.J.T. Prahova. Tovarășii 
Ion Dragoș Dogaru 
Onciulescu, 
preună cu șefii 
respective — cazare, producție culi
nară, policlinica balneară — le-au 
analizat pe loc. Și, fapt îmbucurător, 
în aceeași zi s-au și luat citeva mă
suri de îndreptare a lucrurilor. S-au 
hotărit înființarea unui serviciu de 
noapte la dispeceratul de cazare, or
ganizarea unei acțiuni cuprinzătoare 
de control în pensiuni și vile, măsuri 
disciplinare împotriva celor găsiți 
vinovați de neglijențele constatate.

Dar, veți spune, cei care au alcătuit 
echipa se vor întoarce în localitățile 
de unde au venit, își vor relua mun
ca lor obișnuită. Cine va prelua 
„ștafeta" activității de control ? To
varășul Lucian Pescaru, președintele 
consiliului 
asigură că 
oameni ai 
stituie din 
de control, 
țiile cu maximum de exigență și res
ponsabilitate.

Rodica ȘERBAN

Unități turistice In județul Tulcea
Pe scurt, din scrisori

mîncăruri a 
este examinată 
Concluzia ? Se

. Lista cu 
„Liliana" 

săptămînă. 
mîncăruri 

variate, 
toate gus-

>

Celor atrași de frumusețile 
Deltei, cooperația de consum le 
recomandă cîteva unități turisti
ce și de alimentație publică 
construite în ultimii ani în ju
dețul Tulcea. La Măcin, de 
exemplu, a fost dat în folosință 
un complex hotelier-turistic ce 
se integrează armonios in noua 
arhitectură a centrului civic. 
Hanul Măcin (in fotografia de 
mai sus) dispune de un restau
rant încăpător, o braserie, o te
rasă, precum și de camere con
fortabile cu încălzire

Hotelul „Albatros" 
tatea Jurilovca este, 
nea, un plăcut loc 
pentru turiști. El cuprinde un

centrală, 
din locaii- 
de aseme- 
de popas

restaurant cu terasă, o cofetărie 
cu laborator propriu și cîteva 
camere cu cite două paturi.

în sezonul estival popasurile : 
„Portița" — Jurilovca (la con
fluența lacului Razelm cu Ma
rea Neagră), „Pelicanul" — 
Murighiol (pe brațul Sf. Gheor
ghe), „Doi iepurași" (la circa 
3 km de Babadag), „Cerbul Lo- 
pătar" (la 4 , km «de localitatea 
Topologu spre Hîrșova), „Căpri
oara" (lingă localitatea Horia, 
pe drumul național Măcin — 
Tulcea, km 43), precum și Ha
nul Baia (pe șoseaua Tulcea — 
Constanța, km 64) oferă, de ase
menea, găzduire celor ce doresc 
să-și petreacă vacanța' pe aces
te frumoase meleaguri.

• Principalul cîștig — mai buna 
cunoaștere și respectare a normelor 
de protecție a muncii. Trustul 
„Energoconstrucția" — București a 
organizat în cadrul 
național „Cintarea 
prilejul împlinirii a 
tivitate, un concurs 
tecție a muncii, la 
pat, în faza de masă, peste 6 000 
de oameni, încadrați la grupurile 
de șantiere din 
In faza finală 
concurenți, din 
riul a ales 3 
cianul Dumitru 
Alexandru Fota 
Turceni și zidarul Vasile Privisti- 
rescu de la grupul de șantiere 
Deva. Dar principalul cîștig îl 
constituie mai buna cunoaștere și 

\ respectare a normelor de protecție

Festivalului
României", cu 

30 de ani de ac- 
pe teme de pro- 
care au partici-

întreaga țară, 
s-au calificat 16 
rîndul cărora ju- 
ciștigători : electr,- 
Fuiorea și sudorul 
de la G.S.C.I. —

Reporteri al „Scînteii“ 
în echipele de control 
al oamenilor muncii

se află chiar tn
cuvinte de apreciere pen- 

cele constatate. Nu același

și Constantin 
directori adjuncți, îm- 

compartimentelor

local al sindicatelor, ne 
în fiecare serie, cind vin 
muncii la odihnă, se in- 
rîndul acestora o echipă 
care-și exercită atribu-

a muncii, îmbinarea armonioasă a 
preocupărilor pentru un înalt ritm 
de producție cu grija pentru sănă
tatea oamenilor, pentru prevenirea 
accidentelor 
gă, secretar 
de partid, 
strucția").

de muncă. (Filip Coți- 
adjunct al comitetului 
trustul „Energocon-

etichetă, alta in reali-• Una pe
tate. Am cumpărat recent de la ma
gazinul „Select" din Mediaș două 
cămăși de vară, măsura 40, după 
cum scria pe etichetă, fabricate la 
întreprinderea „Tîrnava" din Si
ghișoara. Acasă însă am constatat 
că sînt mult mai mici. Se vede 
treaba că la ambalare in întreprin
dere s-au încurcat etichetele, iar 
controlorii de calitate au scăpat din 
vedere acest lucru. (loan Bologa, 
orașul Mediaș).

O întrebare pe adresa 
edililor din Slobozia

De cum intri 
bozia dinspre 
rești, cotind la 
ta pe strada Ialomiței, 
te întimpină citeva
zeci de blocuri. în 
foarte multe cazuri
însă, ca să ajungi in
tr-un apartament tre
buie să fii casca
dor, echilibrist, zbu
rător sau așa ceva. A- 
leile pietonale sînt nu
mai hîrtoape. Ziua în 
amiaza mare te în- 
tîmpină aici orăcăitul 
broaștelor, gropile cu 
apă stătută, capete de 
fier-beton in care te 
poți ușor agăța, res
turi de sticlă, de plas
tic, bucăți de utilaje

în Slo- 
Bucu- 
dreap-

deteriorate. Tot ce vrei 
și ce nu vrei. Un as
pect care contrastează 
flagrant cu blocurile 
frumos construite.

Zilele trecute am gă
sit, cu chiu, cu vai, o 
adresă in blocul 18 la 
etajul II (strada Ia- 
lomiței). tn sfirșit — 
mi-am zis — am scă
pat de priveliștea de
zolantă dintre blocuri. 
(Un blam fără drept de 
ăpel și pentrfi locata
rii de aici). Dar gaz
da mă informează că a 
găsit o broască în... 
dormitor (aici la eta
jul III), că din cind in 
cind e vizitată și de 
șoareci.

Fac legătura între ce 
ăm văzut afară și o ul
timă informație primi
tă tot de la Slobozia 
cu cîteva săptămîni în 
urmă : 
tragică 
tupării 
canal.
cu 
o 
atit pentru locatari, cit 
și pentru autorități : 
cine ne dă dreptul să 
nesocotim, pînă la li
mitele incredibilului, 
eforturile pe care le 
face statul de 
crea condiții tot 
bune de viată ? 
stantin Jalbă).

o întimplare 
datorită neaș- 
unei 
în 

această 
întrebare,

guri de 
legătură 
situație, 
valabilă

a ne 
mai 

(Con-

Și răbdarea are margini!
De la o vreme în

coace, la capătul din 
apropierea Pieței Scin
teii al mașinii 105 
se petrec — in ce pri
vește ritmicitatea a- 
cestui traseu — fap
te de-a dreptul de 
neînțeles pentru zecile 
de cetățeni care călă
toresc pe această linie, 

la un 
nu 

singu- 
29 iu- 
19 și

Să ne oprim 
exemplu, care 
este deloc... 
Iar. în ziua de 
nie, între orele
20, a fost aproape im-

te. Ca pînă la urmă, 
mai mult la rugămin
țile călătorilor, să ple
ce în cursă și mașini
le să meargă ca... cea-

sornicul. Dar timp de 
o oră oamenii au aș
teptat, răbdarea le-a 
fost pusă la grea în
cercare. Oare chiar nu

poate pune nimeni or
dine în circulația ma
șinilor I.T.B. ? Aștep
tăm un răspuns însoțit 
de fapte. (C. Priescu).

sau... navete goale?

Șj&i

posibil să se circule pe 
acest traseu. Mai în- 
tîi două mașini au 
venit în stație, au si
mulat că întorc să ia 
călătorii și s-au... re
tras. Peste alte 20 de 
minute au venit 
două — cele cu 
merele 35 B 1 180 
35 B 1 193. Din 
conducătorii auto
simulat că întorc, apoi 
au tras pe dreapta la 
umbră și-au declarat 
că „mașinile sînt de
fecte".

alte
nu-

?i 
nou 

au

în acest timp — se 
înțelege — numărul 
celor care așteptau 
creștea continuu. Cind 
au văzut că vin, peste 
alte 10 minute, două 
mașini (35 B 1 167 și 
35 B 1 320), călătorii 
s-au liniștit. Și-au zis 
că, în sfirșit, vor p_u- 
tea 
de 
pe 
s-au 
convinși să efectueze 
cursa. Ba că și-au în
cheiat programul, ba 
că au mașinile defec-

pleca spre casă. Da 
unde ! Șoferii de 
cele două mașini 

lăsat cu greu

La timpul său s-a 
luat măsura cu maga
zinul „Premial" din 
strada Beldiman, din 
subordinea Departa
mentului industriei a- 
limentare, să dispună 
de o secție pentru des
facerea celor mai bune 
sortimente de bere, 
provenind de la nu
meroase fabrici din 
țară. Și multă vreme 
așa a fost. Mai ales 
iarna. Acum, în toiul 
verii, 
rol de unitate de pre
zentare se... prezintă 
adeseori cu rafturile 
goale. Atunci cînd a- 
pare autocamionul cu

magazinul cu

bere, 
„cozi" 
Iar la 
adaugă un șir lung 
de deficiente, de natu
ră să enerveze pe ce
tățean și să producă 
un aspect penibil. Ma
gazinul nu primește 
direct, în schimb, sti
clele goale, ci trimite 
pe cumpărător, mai în
tîi, la un 
colectare 
goale, de unde. ___
termină de stat la coa
dă, cetățeanul revine 
pentru a trece la cea
laltă. La această orga
nizare gindită cu pi
cioarele, ' se adaugă

se formează 
interminabile, 

aceasta se

centru de 
a sticlelor 

cind

faptul că rînd pe rînd 
berea a fost exclusă 
din marile magazine 
cu autoservire — nu
mai în ultimele 2—3 
luni asemenea mari 
unități cum sint ..Leo
nida", „Triumf", „Te
leviziune", cele din 
Plata Confederației, 
Drumul Taberei și 
Bjlta Albă trecind la 
regimul „nu mai des
facem bere".

De ce ? Oare să fie 
atit de greu să ie asi
gure aprovizionarea a- 
cestor unități centrale 
cu cantitățile solicitate 
în aceste zile de cani
culă? (Al. Plăieșu).
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1980: in toate județele - o producție industrială de peste 10 miliarde lei !

Oamenii au aplaudat bucuroși cind 
in cuvântare s-a spus că Botoșaniul va deveni 
un puternic centru industrial al Moldovei

...ȘI AU AVUT DREPTATE!

Există, să recunoaștem, o anume rezistență a locu
rilor pe care le călcăm mai rar la dialogul superficial, 
la cunoașterea din întimplare. Botoșanii intră in această 
categorie. N-ajungem toată ziua in acest cap ele țară 
și poate de aici convingerea cu care noi. bucițreștenii, 
plecăm la drum stăpini.ți de sentimentul că vom regăsi 
acolo, in septentrionul moldav, lucruri știute, cel mult 
bine așezate de vreme, evenimente și intîmplări de 
toată ziua.

Prejudecată ușor pulverizată de faptul privit de 
aproape, la el acasă. Imaginile livrești, oricit de încăr
cate, de convingătoare s-ar dori, iată-le incomplete,

desperecheate, deloc capabile să ofere conturul coti
dian al vieții din așezările numeroase risipite pe coli
nele ce curg liniștit, ca un văl de borangic abia miș
cat de pint. unind malul Șiretului cu Prutul. In
formațiile cu care vii de departe, chiar bogate, aduse 
la zi, te pot conduce cel mult in anticamera reali
tății A acestei realități bogate, palpitante, spectacu
loase, ușor de înțeles doar venind aici, călcind cu 
piciorul locurile pe care cincinalul actual se ambițio
nează să. le retușeze pină la dificultatea de a le mai 
recunoaște.

ziua ammnmoR

DEJfAfflNI
Ne îndreptăm, cu admirație și 

respect, gindurile spre sutele de 
mii de muncitori, maiștri și specia
liști care lucrează în această ra
mură .de mare importanță, cea mai 
dinamică a economiei naționale. Ne 

; bucurăm odată cu ei pentru suc
cesele de prestigiu obținute în 
acest an. contribuție de preț la bi

lanțul cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice. Sintem. alături de ei, 
in eforturile pe care le fac in ve
derea înfăptuirii integrale a sarci
nilor ce le revin, pentru dezvolta
rea economiei românești, asigu
rarea progresului multilateral al 
țării. Din toată inima, calde felici
tări și succes ’

- ' A ^Ia s_a întors de la București, 
XA a participat acolo la o impor- 
’ tantă consfătuire la Comitetul

Cind ii solicitam pentru 
ne atenția, se scuză atit 
,ă afla cum merg trebu- 
jlui, mai ales cele care 
ect planul la zi in indus- 
ntiere. pe cimpurile pline 
doritoare de 

. sfirșit, față 
r- deovarășului 

aip-secretar al 
rr partid, să

® tuceastă poartă in 
crea, oare au loc 111 ținutul 

'nte,o rg<j;rsupunem, tovarășe prtm- 
„ ' cititorii rubricii de față, 
.. Slde ziarul nostru in peri- 
c Întreaga țară se pregă- 

îiverseze 35 de ani de la 
ț. n-au avut pină acum 
•'Aft viziteze județul dv. Ce 

;a să știe, din capul locu- 
a se familiariza cu chipul 

. Botoșanilor?
JPp lit, cind trecem prima 
•* vjl unei case, sintem în- 

’■ luăm lucrurile așa cum 
’ad, ișează ochilor. Cei care 
nuni >în județul Botoșani — 
- mi —i spun că. spre satis- 

» m>as<i, sint cu zecile de mii 
iluiiatru. din toate județele 
jvicși ci țâri — vor proceda, 
’ oa.iintâ in același fel. Dar 
>r;d,'i morespunzătoare a rea- 

? vin in contact este 
/sținjst sun, subliniind, corn

el drv'% orașelor și satelor 
t,(;-ți>asl a platformelor in- 
d, iiipstrțor cartiere de lo- 
Cl itaîipt1 elemente compa
ra tle*U'’hbile. De la consti- 
tl; an'ic^beneficiincl din plin 
fl rțf r'ieii partidului de 

e armonioasă echilibrată 
r de producții pe întregul 
al țării. Bot(| anii au cu- 

o amplă dezi oltare. Reali- 
momentul de față o 
industrială de peste 
■e decit în 1968. 
această perioadă crescind 

>ri. S-a dezvoltat 
au modernizat transportu- 
*.ă de 1950. producția indus
ele in acest an de peste 40 
nai mare, iar producția agri- 
de 3 ori mai bogată. De cite 
pitulăm asemenea compa- 

: dăm seama că ele pot sur
ul și mai mare măsură, nu in 
rînd pe cel ce ne vizitează 
ată, ci mai degrabă pe cu- 
ul acestor locuri, pe cel ce 

.. așa cum arătau ele cu zece, 
icisprezeee ani în urmă. Cit 
ște sfirșitul actualului cin-

outem spune, fără- să exage- 
că el ne va surprinde, prin

i sa transformatoare, chiar pe 
nv pe oamenii din județ.

I
-, Vorbiți-ne chiar despre asta : 
curo va arăta județul Botoșani sub 
înriuirea celor zece miliarde lei 
prodeție industrială pe care trebuie 
s-o islizeze anul viitor ?

— .ș vrea să subliniez o reali- 
țatedeosebit de scumpă nouă, ce
lor n această parte a țării. ' Dacă 
Botanii au ajuns la nivelul de 
dezitare economico-socială de as- 
tăziiacă el va ajunge să cunoască 
in tind o înflorire greu de bănuit 
chit la constituirea sa ca județ, 
dacioi am reușit să rezolvăm bine 
difitățile pe care le-a presupus 
acei ascensiune neașteptată, pro- 
pri'de altfel, atîtor altor județe, 
acei se datorează sprijinului 
trilateral. permanent, primit din 
pai tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

i searul general al partidului. Vi- 
! zit sale de lucru, 
| aud de fiecare 
1 roe cu cei ce 
I trî agricultura 
j nfimului om 
I energiile, a 
I oiii muncii.
I altfel, nu găsesc lipsit de in- 
I ț(Să amintesc un fapt emoțio- 
I radine întipărit in inimi : „Clo- 
1 p ziarul care apare și azi la 
| Uni, publica in ziua de 30

ploaie. Ne 
in fată și 
Haralanibie 
Comitetului 
deschidem, 

lumea

pro- 
4,5 ori 

fondurile

agricul-

des repetate, 
dată înt'îlniri 

muncesc în indus- 
județului. îndem- 

al țării a dinami- 
mobilizat pe toți

vehement protest, 
tînărului 

și a 
unei 

sâvirșite de or-

tembrie 1934 un 
ridicindu-se in apărarea 
muncitor Nicolae Ceaușescu 
tovațășilor săi, victime ale 
„barbare opresiuni 
ganele polițienești".

Plecam de la acest fapt episodic, 
vrind să înțelegeți mai bine buedria 
cu care a fost intimpinat întotdeauna 

Botoșani secretarul general

Trebuie să atingem in acești doi ani 
un ritm de creștere impresionant — 
32 la sută in 1979 și 50 la sută anul 
viitor. Convingerea mea este fermă : 
va fi realizat 1 Cunosc oamenii care 
lucrează aici, știu ce pot face. Stă 
în puterea noastră, a tuturor să 
ajungem in acest cincinal la o pro
ducție de zece miliarde Ici.

— Aceea este integrata de țesături 
subțiri tip in.

In marginea șoselei, halele cu mi
ros de var proaspăt. Sint intr-adevăr 
prea aproape de oraș ca să aparțină 
uzinelor textile. Ne mutăm privirea 
alături.

— Acolo e țesătoria de bumbac. 
Șoseaua curge mai departe, dar. și 

de o parte și de cealaltă, construcțiile 
industriale se aliniază după o ordine 
ascunsă privirii intimplătoare. „Mol
dova" patronează zona, cu aerul de
canului de virstă.

De sus, de la ultimul etaj al uneia 
din noile clădiri, scrutăm împreju
rimile. Ne 
chete, 
mișcă 
cizie 
atunci

— I.A.T.C.-ul, întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, ,.Electro
contact". întreprinderea de izolatori, 
întreprinderea mecanică...

Adrese industriale

simțim în fața unei ma- 
deasupra căreia brațul se 

cu lejeritate, indicind cu pre- 
adrese neștiute nouă oină

Electrocontact, una din noile întreprinderi de pe noua platformă industriald a Botoșanilor

die ofensiva pentru 
de-a lungul și de-a

răspindirea ei 
latul județului.

• Producția realizată de industria construcțiilor de ma
șini în anul 1978 este de 1,3 ori mai mare decit in 1975 
și de 28 de ori iată de 1950.

• Producția întregului an 1938 se realizează astăzi în 
numai două zile.

• La sfirșitul actualului cincinal, producția va fi de 
1,9 ori mai mare decit în 1975 și de ori mai mare decit 
în 1970.

• In acest an, produsele industriei construcțiilor de ma
șini se exportă in 106 țări.

oebi un mărgie-a căzut sub 
nai paginat stăruitor de la o 
vreme in ziarul local „Clopo

tul". „Pe aici trece drumul spre cele 
10 miliarde lei producție industrială". 
Cite sint asemenea locuri ? Nume
roase. despre cele mai importante am 
și amintit. în citeva ne-am oprit mai 
pe îndelete.

...I.A.T.C. Nu. n-are nici o legă
tură cu laboratorul actoricesc din 
Capitală. Botoșănenii au găsit ,această 
formulă pentru a ușura referințele 
la întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc. Emoția startului, con
form termenului planificat, foarte 
aproape, prezidează întreaga activi
tate pe șantier. Doi oameni avizați, 
reprezentantul constructorului -- in- 
ginerul-șef de, șantier Teodor Simio- 
nescu și al beneficiarului — directo
rul adjunct Vasilc Dascălii, ne fa
miliarizează cu ce se înlimplă aici. 

Atelierul pentru benzi de 
se află în stadiu avansat.

că
acum.
cauciuc _ __
„Totul depinde de utilajele de la 
I.M.G.B..
eforturi ... .....
groapă își vor afla amplasamentul 
presele pentru 
va fi închisă pentru a 
de • lucru la iarnă". Am ajuns in 
atelierul de articole profilate. Utila
jele există. ..Problema e să termine 
constructorul la timp". Ce zice con
structorul ? „Nu avem probleme". 
„Secția va trebui să producă la 30 
august". -O facem !“.

în sectorul unde se vor realiza gar
nituri presate, utilajele se montează. 
Pardoselile sint pregătite.1 ca și ra
cordurile. Producția va începe la 
timp ? „Hala. • după cum vedeți, e 
aproape finisată". Ieșim afară, tre
cem pe aleile răscolite de rotile ma
șinilor de mare tonaj, pentru a 
ajunge la „utilități". Auzim, pentru 
a nu știu cita oară : „Fată de ne
cesarul punerilor in funcțiune din 
acest an. nu avem probleme !“.

O macara, ca o emblemă, sfrede
lește cerul în apropierea intrării. Un 
fel de sigiliu, la finele unui docu
ment pe care sint scrise aceleași cu
vinte, ca un laitmotiv : nu avem 
probleme 1 Care ar vrea să însemne : 
dacă sint, și sint destule, 
mina să le rezolvăm.
noastre.

Elect rocontact". 
holul fabricii intrate

unde știm oă se depun 
de lăudat". „în această

vulcanizare". „Zona 
avea front 

i ajuns

punem
Doar silit ale

intelegeți 
primite 

stabilite 
a

al partidului. Vrem să 
cu cită satisfacție au fost 
indicațiile date, măsurile 
pentru dezvoltarea multilaterală 
județului. Cu cit entuziasm au fost 
aplaudate cuvintele sale 
cuvintarea rostită a 
cest cincinal creează 
Botoșanii să deyină 
centru industrial al Moldovei".

Momentul este aproape. Pentru a 
realiza o producție industrială de 
peste zece miliarde lei. ritmul me
diu anual de creștere prevăzut 
tru județul nostru in actualul cin
cinal este de 26 la sută ! V-aș 
să rețineți că în perioada «1979—1980 
avem de realizat un volum de in
vestiții în valoare de 5,5 miliarde 
lei. Ceea ce înseamnă că, în ultimii 
doi ani ai cincinalului, se investește 
mai mult decit intr-un întreg dece
niu. T_ , 
dubla producția industrială realizată 
in 1978. O dezvoltare puternică vor 
cunoaște și agricultura, comerțul, 
construcția de locuințe. De altfel, 
trebuie subliniat că din 1968 s-au 
construit pentru oamenii munții din 
județ peste 11 700 apartamente și 
3 600 de locuri in căminele de nefa- 
miliști. în actualul cincinal se con
struiesc 11500 apartamente, din care 
1 300 in viitoarele centre urbane — 
Bucecea, Flămînzi, Ștefăneștî.

— Scadența acestui impresionant 
program de prefaceri speial-econo- 
miCe este destul de aproape. Mai 
avem în față doar un an și ju
mătate.

— Bănuiesc ce vreți să mă între
bați. „Numărătoarea inversă", invo
cată în împrejurări de acest fel. a 
început de multă vreme. Numărăm 
zilele și ceasurile de lucru, astfel 
îneît această prevedere, de impor
tanță cardinală pentru dezvoltarea 
județului, pentru bunăstarea locuito
rilor lui, să fie îndeplinită întocmai.

in
„A-

ca

cind 
spus :
condiții 

un puternic

pen

ruga

și prin urmare in 1980 vom

e stăruie in minte cuvintele 
interlocutorului nostru, ne în
soțim cu ele in drumurile pe 

care le străbatem în județ. Ne con
vingem cită dreptate avea, spunind ca 
primii surprinși de ceea ce văd azi 
pe plaiurile Botoșanilor sint cei ce 
știau inlățișarea locurilor. Poate nică
ieri lucrul acesta nu apare mai preg
nant, mai plin de relief ca in orașul 
de reședință al județului, în acea, zonă 
a sa care, asemeni locomotivei, trage 
totul după sine, intr-un mers decis, 
încărcat ' de semnificații : platforma 
industrială.

Cind vizitam pentru prima dată 
Botoșanii, era înainte de constituirea 
județului, ne întîmpina in această 
margine de oraș .,Moldova", uzina 
textilă apărută în 1949. ca un ghiocel 
ce anunța primăvara industrializării. 
De sub zăplazurile sale începea 
cimpul deschis spre casele Cătămâ- 
răștilor.

însoțiți de inginerul Emil Leonte, 
activist al comitetului județean de 
partid, • omul care știe „ca pe apă" 
tot ce mișcă pe șantierele Botoșani
lor. căutăm să ne' dumirim unde 
sîntem. Căutăm din ochi uzina tex
tilă „Moldova" :

centă, într-o geografie economică cu 
totul nouă, cu file numeroase, unele 
încă nescoase definitiv de sub teascul 
tipografiei. Va să zică, in 1949. o sin
gură întreprindere — cea textilă, des 
citată, unitatcN de referință, unitate 
simbol. Cind -au apărut toate aces- ■ 
tea ? Și cu ce efecte ?
_ în cincinalul trecut, în Botoșani au 
avut loc creșteri mai mari decit in 
toate cele patru cincinale anterioare 
luate la un loc. Valoarea investițiilor 
alocate — 4,1 miliarde lei. în actualul 
cincinal, pentru dezvoltarea sa mul
tilaterală, Botoșanii beneficiază de 
investiții de peste 10.2 miliarde lei. 
Comparațiile devin, de la un punct, 
desuete. Volumul producției indus
triale la nivelul județului este de 
aproape 70 de ori mai mare decit 
in anul naționalizării. întreaga pro
ducție de atunci se realizează azi 
doar in 5 zile. Va trebui spus, prin 
urmare, că numai în. ultimii doi ani 
ai acestui cincinal sint programate 
să intre in funcțiune 32 de noi ca
pacități productive. La Botoșani, la 
Dorohoi. la Darabani, la Săveni. In
staurarea definitivă a industriei s-a 
produs, acum se desfășoară cu osir-

Trecem prin 
____  _____  _____ in funcțiune 
acum cîțiva ani. citim cu respectul 
cuvenit textul diplomei acordate in 
cadrul „Cîntării României" unui co
lectiv de proiectanți și executanți, 
privim sutele de femei concentrate 
asupra, punctelor de lucru în halele 
„vechi" și ne interesăm, cum am de
clarat încă de la început, de mersul 
investiției noi.

— Necazuri au fost, recunoaște 
deschis maistrul Dumitru Prodan, 
secretarul organizației de partid. Mai 
sint. Dar vrem ca pină in septembrie 
să creăm condiții pentru a monta 
utilajele.

— Le aveți 1
— Va trebui să le avem. Le aștep

tăm de la „Independența" Sibiu și 
„Imatex" Tg. Mureș.

— Știu furnizorii despre ce e vorba, 
ne subliniază șeful biroului investiții, 
Gh. Pleșcan, făcîndu-ne să înțele
gem că nici măcar nu trebuie să 
le amintim în ce constau, concret, 
datoriile.

Se mută, din mers, utilajele, fiind 
reamplasăte în flux. Spațiile noi sint 
ocupate treptat, pe măsură ce con
structorul schimbă, cu ambele brațe, 
semaforul ne verde. Directorul ad
junct Ion Moroșan nu omite să pre
cizeze : multe lucrări le face bene
ficiarul. in regie proprie.

Cu atit mai bine pentru soarta in
vestiției. programată să preia pe 
umerii săi, din această toamnă, o 
parte din „grija" celor peste șapte 
miliarde lei. cit trebuie să producă 
Botoșanii. înainte de a intra în linia 
dreaptă a anului viitor.

Sint fotograme ale unei obișnuiteSint fotograme ale unei obișnuite zile de muncă. 
Sint părți disparate ale unui întreg' pe care' l-am 
putea nunti in multe feluri, dar cel mai, mult ne place 
să-l vedem întruchipat în gestul plin de responsabili
tate al omului care știe și vrea să arate că a înțeles 
acest lucru, un lucru de mare însemnătate pentru 
județ, un lucru sintetizat atit de plastic in genericul 
formulat de colegii noștri botoșăneni : Pe aici trece 
drumul spre cele 10 miliarde lei producție industrială.

Departe de a fi niște piste de beton pe care să se 
poată merge fără efort și fără bătaie de cap. fără 
probleme care să solicite mintea, fără să ceară trans
pirație. alergătură, acestea

niște puncte fierbinți ale acestui moment cind Boto
șanii trec cel mai dificil examen din existența lor. 
Examenul maturității, la disciplina definită cu clari
tate VIITOR. Știind acest lucru, comuniștii județului, 
toți oamenii muncii din 
cu gindul la nota maximă ce 
de progres și civilizație pe 
mina lor.

Să le spunem și noi. odată 
resc și le stimează efortul, succes .'

Neaqu UDROIU 
Florea CEAUȘESCU

Sandu Cristian

aceste locuri ostenesc 
și-o doresc in catalogul 
care-l completează cu

cu toți cei ce ‘le urmă-

Bni, publica

ț;

smt, mai presus de orice,

Botoșani: un oraș in plină transformare urbanistică

sî< *

• Constructorii de utilaje din Ploiești aruncă din nou mănușa compe- 
I titorilor de pretutindeni. Ultima lor creație se numește instalație de foraj 
j puțuri miniere cu diametrș mari și promite avantaje diverse, intre care 
| și acela al valorificării unor mine greu accesibile. După cum se vede, 

cei pricepuți nu cunosc noțiunea de inaccesibil • Navaliștii din Drobeta- 
Turnu Severin au lansat, de la inceputul anului, la fiecare șase 
zile un vas nou. Multe alte rezultate obținute aici ne îndreptățesc să 
credem că pe cheiurile din vecinătatea Porților de Fier bate fără ostenire 
„vintul bun" al hărniciei. • Specialiștii de la I.C.P.E. oferă o soluție au
tohtona pentru inlocuirea cablaielor clasice cu circuite imprimate pe 
suporturi flexibile. Folosite in industria automobilelor, noile echipamente 
„imprimă" consumurilor materiale un salt convenabil pe „circuitul" eco
nomisirii. Anual, valoarea economiilor se ridică Io 37 milioane lei. • Nl- 
TRION 10 — este o instalație de nitrurore prin bombardament ionic, 
recent scoasă în lume de constructorii de mașini bucureșteni. Ea asigură 
duritate mare suprafeței pieselor tratate termochimic, dar se arată in 
același timp „aură" și cu risipa de energie, coborînd consumul, față de 
alte metode, cu 30—50 la sută. • Sigiliu de marcă in construcția noas
tră de mașini, Reșița își spune cuvîntul in creșterea performanțelor uti
lajelor de mare tehnicitate. Prin îmbunătățiri constructiv?, hidroagregatul 
de 175 MW, ce va fi montat in Retezat, pe Riul Mare, a fost „invățat" să 
se învîrte mai repede, cedînd vizibil din greutate: circa 200 de tone. Un 
cuvînt greu, dar, sîntem siguri, nu și ultimul.

Promoțiile „Eiectroputerii“
în acest an se îm

plinesc trei decenii de 
la înființarea între
prinderii „Electropu- 
tere" din Craiova, uni
tate care avea să de
vină, în anii contem
porani nouă, o puter
nică citadelă a indus
triei electrotehnice ro
mânești.

„Electroputere" rea
lizează doar intr-o 
lună Întreaga valoare 
a producției industria
le obținute in muni
cipiul Craiova in anul 
1960. Modernitate — 
calitate — diversitate : 
iată . „triunghiul, de 
aur" al activității des
fășurate aici, de la di
rectorul general la 
muncitor. Dovada ? în 
actualul cincinal, pa
ralel cu sporirea sub
stanțială a producției 
(față de 1950, produc
ția "întreprinderii a 
crescut de 557 de ori) 
și a competitivității a- 
cesteia pe piețele ex
terne (peste 25 la șută 
din producție se ex
portă in 35 de state 
ale lumii), constructo
rii de mașini de la 
„Electroputere" au ac
ționat cu răspundere 
în vederea diversifică
rii mai accelerate a 
nomenclatorului de fa
bricație.

Faptul că ponderea 
produselor noi și re- 
proiectate va ajunge 
anul viitor la 66 la sută 
(la majoritatea grupe
lor de produse ciclul 
de innoire este de cir
ca 5 ani) demonstrea
ză hotărirea oamenilor 
muncii de aici, în frun
te cu cei peste 5 000 de 
comuniști, de a trans
pune neabătut in via
tă indicațiile date in 
această direcție de se
cretarul general a! 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lu
cru din 1975. Indicații
le șefului statului au 
devenit cuvînt de or
dine in activitatea ce

lor ce muncesc în a- 
ceastă unitate con
siderată „navă ami
ral" a industriei noas
tre electrotehnice. Des
prindem din croni
ca întrecerii socia
liste „la zi", amplifica
tă acum. în pragul ce
lei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei : de 
la fabrica de aparataj 
electric de înaltă ten
siune a fost livrat în
trerupătorul electric eu 
numărul de fabricație 
80 000 ; la fabrica de 
mașini electrice rota
tive a început fabrica
ția. celui de-al 61 500- 
lea motor electric; co
lectivul fabricii de lo
comotive a livrat re
cent cea de-a 2 500-a 
locomotivă produsă de 
la Începerea fabrica
ției și, totodată, prima 
locomotivă diesel elec
trică de 3 000 CP. o 
premieră . a industriei 
producătoare de mij
loace de transport 
feroviar. Desigur, sal
tul de la „puterea" În
treprinderii „Electro
putere" de ieri, la ceea 
ce vedem azi este 
grandios. „Acum un 
sfert de veac cind am 
venit eu in întreprin
dere, își amintește 
Nicolae Gugllă, secre
tarul comitetului de 
partid al fabricii de 
locomotive, construiam 
tramvaie. Pină acum 
cîțiva ani fabricam 
locomotive după licen
ță străină. în prezent 
fabricăm cele mai mo
derne și rapide loco
motive construite vreo
dată în România după 
concepție proprie și 
năzuim spre realiza
rea vehiculelor de 
tracțiune feroviară de 
mare viteză cu motoa
re liniare".

Un succes aparte, 
dedicat Zilei construc
torilor de mașini, au 
repurtat harnicii fău
rari de transformatoa
re : paralel cu obți
nerea unei producții 
suplimentare de a-

proape 50 milioane lei, 
cfaiovenii au realizat 
in premieră națională 
transformatorul de in
terconexiune de mare 
putere și înaltă ten
siune de 250 MV A, 
400.121 kv care a tre
cut „din primul foc" 
exigentele probe de 
stand.

Fără doar și poate, 
fabrica de transforma
toare mari reprezintă 
ea însăși o mică cita
delă a industriei noas
tre electrotehnice ce 
dă tărie și faimă efor
turilor constructorilor 
craioveni de mașini, 
în marele efort al ță
rii de edificare socia
listă. Din discuțiile 
purtate cu cîțiva 
„transformatoriști" de 
frunte, comuniști cu 
vechi state de muncă, 
printre caț-e Gheorghe 
Toma, Paul Dinu, Flo
rea Sandu. Constan
tin Pătrună. Marin 
Stancu. Nicolae Poliță. 
II ie Radu și Mihai 
Stancu. am inteles oda
tă mai mult hotărirea 
și angajamentul lor de 
a intimpina cu noi și 
semnificative izbinzi 
marile . evenimente ce 
le aniversăm in acest 
an.

Astăzi, cind sărbă
torim Ziua constructo
rilor de mașini, grupul 
școlar „Electroputere". 
pepinieră de cadre 
întreprinderii cu a 
lași nume, și nu 
mai a ei. aniversea. 
intr-un cadru solem 
împlinirea a 30 de ani 
de la înființare, răs
timp în care renumita 
școală muncitorească a 
pregătit aproape 20 000 
de constructori de ma
șini. Mulți înainte !

Foștilor elevi, acum 
cadre de nădejde ale 
întreprinderii, celor de 
azi și de miine, o cal
dă strîngere de mină !

Nicolae BABALÂU 
corespondentul 
„Scînteii"

Aurul holdelor-cit mai grabnic 
in hambare!

(Urmare din pag. I)
pe circa un milion de hectare va 
trebui să ajungă in magaZii. E mult, 
dar cu putință de realizat. Mecani
zatorii, toți cei care muncesc pe 
ogoare au dovedit de atitea ori că 
pot și știu să lucreze din zori cind 
șe ridică rouă și pină seara cind 
rouă cade din nou. S-aF putea să 
intervină și ploi : meteorologii pre
văd pentru săDtămina ce vine un 
timp instabil. Dar tocmai in aseme
nea condiții se verifică cel mai bine 
hărnicia oamenilor, capacitatea orga
nizatorică și tehnică a cadrelor de 
conducere și a specialiștilor din uni
tățile agricole. Ei știu cel mai bine 
cum să-și organizeze munca pentru 
ca timpul să fie mai bine folosit, ce 
să facă pentru ca fiecare combină să 
lucreze neîntrerupt, fiecare camion 
să nu stea decit minutele necesare 
la incărcat și descărcat. în nume
roase unități agricole s-au conturat 
inițiative și modalități organizatorice 
care asigură un ritm înalt de lucru la 
seceriș. Nu le putem numi „modele", 
dar sint exemple bune care merită 
a fi generalizate. Concentrarea com
binelor in formații de lucru care să 
lucreze grupat, pe aceeași tarla, este 
de natură să contribuie la creșterea 
productivității muncii, iar eventua
lele defecțiuni pot fi înlăturate mai 
repede întrucit tot acolo se află si 
mijloacele mecanice de intervenție. 
La aceasta se adaugă : descărcarea 
din mers a combinelor ; deplasarea

/

lor pe distante mai mari numai în ; 
timpul nopții, pentru ca ziua să poată; 
lucra din plin : organizarea de tabe- 
re la marginea lanurilor pentru ca1 
mecanizatorii să nu. facă drumuri; 
lungi spre sat. Asemenea inițiative■ 
și experiențe organizatorice este bine 
să fie imbrățișate și aplicate intr-un 
număr cit mai mare de unități, astfel! 
incit secerișul să se încheie intr-un!; 
timp cit mai scurt.

Mărimea recoltei care se stringe 
acum este pe măsura priceperii și 
hărniciei celor care au făurit-o. Dar. 
indiferent de mărimea ei. din noua 
recoltă nu trebuie să se risipească nici; 
un bob — nici la combine, nici ini 
timpul transportării și nici la depozi
tare. Fiecare bob e o fărimă de pli
ne, fiecare spic — o felie. Se știe 
că nici o risipă nu este mai mare 
decit cea care se face puțin cite 
puțin. Să stringem totul, spic cu 
spic, și atunci recolta medie la hec
tar. piinea țării vor fi mult mai 
mari I

Recolta de griu au făurit-o agri
cultorii • care au arat, semănat și 
care acum seceră. Dar au contribuit 
la plămădirea ei și oamenii muncii 
din industrie, care asigură mașini și ; 
unelte. îngrășăminte chimice și sub
stanțe pentru combaterea dăunători- ' 
lor. Piinea e a poporului. Și întregul ! 
popor este interesat ca recolta de 
griu să fie strinsă la timp și fără ; 
pierderi. Este obiectivul săptăminii 
care urmează. Să-l îndeplinim exem
plar !
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Strălucit simbol
al voinței de libertate 

a poporului român 
„Ștefan cel Mare, voievod al Moldovei și, am putea 

spune, al tuturor românilor, timp de aproape 50 de ani 
a ținut sus steagul luptei pentru neatirnare, contribuind 
ca România să existe și să se înalțe tot mai mindră 
spre soare“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Orchestra de cameră „Simfonietta"

Etapa republicană a Festivalului național 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI1

Sînt momente istorice care concen
trează în ele semnificațiile unei 
Întregi epoci. Sînt conducători de 
stat a căror apariție pe scena isto
riei deschide orizonturi largi pentru 
viitorul edificiului statal. Ridicați 
la cirma țării in momente de cum
pănă, intruchipînd năzuințele de 
progres ale societății, ei reușesc să 
definească, prin gindul și fapta lor, 
calea de urmat pentru salvgardarea 
intereselor fundamentale ale poporu
lui, pentru creșterea demnității 

• umane.
Ștefan cel Mare, atit de prezent 

!n memoria poporului român, a ară
tat, prin opera ce l-a făcut nemuri
tor, la ce măreție personală poate 
să se ridice cel care știe să se iden
tifice cu aspirațiile alor săi. Mai pre
sus de toate, cel pe care poporul 
avea să-l păstreze in conștiința sa 
cu denumirea de „mare și bun" s-a 
Impus prin inalta dăruire și price
pere cu care a slujit cea mai scumpă 
dintre aspirațiile neamului său — li
bertatea și independența.

Ștefan s-a urcat pe tronul Moldo
vei intr-un moment în care grave 
primejdii amenințau țara, dezbină
rile interne fiind abil folosite de ma
rile state vecine ce urmăreau să o 
subjuge. Vechilor pretenții formulate 
asupra Moldovei dinspre nord și 
vest, pericolului tătar dinspre est li 
se adăuga tot mai amenințătoare 
primejdia turcească din sud. Cu
ceririi statului bulgar la sfîr- 
șitul secolului al XIV-lea îi ur
mase intrarea în stăpînirea otomană 
a ultimelor teritorii ale imperiului 
bizantin și căderea Constantinopolu- 
lui în 1453.

încercările repetate ale Imperiului 
otoman de a-și extinde stăpinirea și 
la nordul Dunării se izbiseră ca de 
un zid inexpugnabil de efortul de 
apărare al poporului român. Victo
riile repurtate de Țara Românească 
sub conducerea lui Mircea cel Bă- 
trîn, Dan al II-lea, Vlad Dracul șl 
Vlad Tepeș, ca și de Transilvania, in 
vremea lui Iancu de Hunedoara, au 
silit puterea otomană să respecte au
tonomia statală a țărilor române in 
schimbul plății unei sume de bani, 
sistem practicat adesea în evul me
diu. Poarta otomană însă mărea me
reu sumele de bani pretinse și a în
cercat în mai multe rinduri să cu
cerească țările române. A urmat 
de aici reacția țărilor române, ma
nifestată în hotărir.ea lor de a-și 
redobindi libertatea de acțiune cu 
orice preț, de a-și apăra indepen
dența și integritatea teritorială.

Atent la schimbările ce aveau Ioc 
în configurația politică internațio
nală, țrăgind concluzii din faptele 
vieții, fie din domniile predeceso
rilor lui în scaun, fie din cele ale 
unor conducători de stat contempo
rani lui — și-i era vie experiența 
domniei lui Vlad Tepeș în Țara Ro
mânească, țara soră — Ștefan cel 
Mare a înțeles de la Început că in 
lupta pentru libertatea și înălțarea 
Moldovei trebuie să se bizule in pri
mul rind pe propriul popor, pe 
tăria internă. în consecință, a cău
tat, și in mare măsură a reușit, 
să întărească puterea centrală, lo
vind în boierimea anarhică și mic- 
șorînd în general privilegiile marii 
boierimi. împotriva acesteia Ștefan 

475 de ani de la moartea lui ȘTEFAN CEL MARE

a reacționat cu energie, dar și cu 
mai multă cumpătare decît dovedise 
Vlad Țepeș, ceea ce a făcut ca mă
surile întreprinse de el să aibă o 
mai mare eficacitate. Mai mult decît 
alți domnitori. Ștefan a lărgit baza 
socială a puterii de stat, sprijinin- 
du-se constant pe țărănime, mica 
boierime și tîrgovețl.

Pe plan extern, în funcție de pe
ricolul care amenința Moldova, Ște
fan cel Mare a știut să găsească mij
loacele de salvare, îmbinînd cu iscu
sință arta politico-diplomatică cu cea 
militară pe cîmpul de luptă. Astfel, 
el a căutat să-și asigure un sistem 
de alianțe care să-i înlesnească ri
posta față de agresor, a urmărit 
să nu aibă în același timp doi duș
mani și, în acest scop, a angajat re
lații internaționale care au depășit 
sfera statelor vecine, a încheiat 
alianțe cu toate acele puteri ale 
căror interese coincideau in anumite 
momente cu cele ale Moldovei.

în chip firesc, continuînd ' tradiția 
din vremea lui Mircea cel Bătrin și 
Iancu de Hunedoara, a căutat să 
înglobeze în sfera alianțelor sale in 
primul rind celelalte două țări ro
mâne : opțiune care se întemeia 
pe legăturile strînse ce se dezvoltau 
între țările române in virtutea co
munității de neam, de limbă, de 
obiceiuri, pe convingerea că tocmai 
unitatea de acțiune cu țările surori 
conferea șanse sporite de izbîndă 
luptei pentru neatirnare. Astfel. în 
mai multe, rinduri Ștefan a interve
nit în Muntenia — pe care dealtfel 

o numea „cealaltă țară românească" 
— „l’altra Valachia" — în dorința 
de a avea pe tronul ei un aliat 
hotărît să contribuie la lupta împo
triva turcilor. Tocmai aceasta a făcut 
ca în cronicile muntene din secolul 
al XVII-lea să se considere că Ștefan 
cel Mare ar fi domnit în Țara Româ
nească timp de 16 ani („ți au țăzut 
aicea in țară de au domnit 16 ani").

Ștefan a căutat, totodată. să-și 
asigure sprijinul Transilvaniei, care, 
în condițiile în care regele Matei 
Corvin își avea. îndreptată atenția 
spre apus, căuta protecția lui Ștefan, 
mai ales după ce acesta dovedise 
în cîteva rinduri o tărie ce inspira 
încredere. Astfel, în 1479 îi scriau 
brașovenii aceste sugestive cuvinte:

„Parcă ai /ost ale» ți trimit de Dum
nezeu pentru cirmuirea »i apărarea 
Transilvaniei... Cu mare dor si dra
goste te rugăm pe măria ta să te 
apropii de această țară spre a o feri 
de acei turci". Dealtfel șl muntenii 
— continuă scrisoarea — „așteaptă 
suspinind din greu pe măria ta, căgi 
nădăjduiesc in măria ta că-i vei 
scăpa de sila ți robia acestor pagini". 
Autoritatea lui Ștefan cel Mare era 
atit de puternică în Transilvania, 
incit unii dintre contemporani con
siderau că în unele părți ale ei 
domnul Moldovei stăpînea efectiv. 
Cronicarul polon Jan Dlugosz, amin
tind de participarea secuilor la 
eroica luptă de la Vaslui, adăuga : 
„a căror țară rupind-o (Ștefan) din 
regatul Ungariei ți-o supusese siesi".

Subliniind prin acțiunile lui po
litice importanța alianței țărilor 
române împotriva turcilor. Ștefan 
cel Mare a urmărit permanent să 
convingă puterile europene de ne
cesitatea unei alianțe mai largi a 
statelor europene, în cadrai căreia 
eforturile românilor ar da mai 
mult pentru cauza lor și cea ge
nerală.

Cu toată simpatia manifestată de 
puterile europene față de victoriile 
lui Ștefan cel Mare împotriva tur
cilor. marele domnitor s-a văzut 
în momente de grea cumpănă sin
gur. trebuind să înfrunte cu o 
oaste mică forțe militare dușmane, 
mult superioare ca număr si înzes
trare tehnică. El a căutat să supli
nească inferioritatea în efectivele 

militare printr-o judicioasă folosire 
a terenului in care angaja lupta, 
printr-o tactică care să-i permită 
hărțuiala inamicului cu scopul de a-i 
slăbi moralul înainte de bătălia de
cisivă, amănunțit pregătită, prin 
rapiditatea cu care acționa — con
știent că de ea depinde în mare 
măsură reușita. Calităților de remar
cabil strateg li s-au adăugat înalte în
sușiri de vitejie și curaj. „La lucruri 
de războaie meșter, unde era ne
voie însuși se vira, ca văzîndu-l ai 
săi să nu se indărăpteze, si pentru 
aceia rar război de nu biruia, ți 
unde-l biruia alții nu pierdea nă
dejdea că țtiindu-se căzut jos, se 
rădica deasupra biruitorilor" — îl 
caracterizează cronicarul.

Războaiele purtate de Ștefan, după 
propriile-i spuse 36 la număr, din 
care 34 încheiate cu victorii, au în
tărit încrederea poporului în pro
priile forțe, ca și în destoinicia 
conducătorului său. Urmașilor săi Și 
urmașilor urmașilor. Ștefan le-a lă
sat, la acel „apus de soare" de acum 
475 de ani, un stat puternic, o țară 
neatlrnată șl demnă, prețuită in 
lume, în măsură să se afirme ca un 
factor de stabilitate politică, de pro
gres și civilizație, o forță de seamă 
în lupta împotriva primejdiei oto
mane.

Numele Iul Ștefan cel Mare, 
ca șl cel al lui Mircea cel Bă- 
trîn, Vlad Țepeș, Mihai Vitea
zul sau Tudor Vladimirescu, a 
căpătat, cu trecerea vremii, valoare 
de simbol a voinței poporului român 
de a trăi liber, de sine stătător. 
Amintirea faptelor lui de vitejie a 
întărit conștiința națională, a , ci
mentat unitatea și forța morală a 
națiunii, a constituit in împrejurări 
grele suportul neclintirii noastre, 
al hotărîrii ferme de a învinge și 
depăși dificultățile și de a ne ridica 
prin propriile eforturi in rindul 
țărilor civilizate ale lumii.

Nemuritor prin țol ce ne-a lăsat, 
ca testament al bogăției si puterii 
noastre pe acest pămînt. Ștefan cel 
Marc ..dovedește — scria Mihail 
Sadpveanu — c-5 anume domni nu 
pier decit prin pulberea l<țr. Pute
rea lor adevărată strălucește din
colo de ceea ce numesc oamenii de 
rind .moarte, La Sfinta Put na, unde 
Măria Sa ți-a așezat singur mor- 
mintul și piatra cu inscripția intre 
.flori de acantă. nu s-a stins nici o 
clipă candela aprinsă in iulie 1504".

Ștefan ȘTEFANESCU

Creații 
J

De aproximativ un de
ceniu și jumătate corul 
de cameră „Madrigal" și 
conducătorul acestuia, di
rijorul Marin Constantin, 
definesc, împreună, o epo
că de glorie a artei 
noastre corale. O demon
strează, odată in plus, re
centul concert de muzică 
românească susținut la A- 
teneul Român, concert ce a 
inclus — aproape în exclu
sivitate — lucrări dedicate 
acestui strălucit ansamblu. 
Vom aminti din programul 
susținut o pagină devenită 
clasică a repertoriului co
ral. „Ritual pentru setea 
pămtntului" de Mlrian Mar- 
be, lucrare inițial creată de 
corul Madrigal, iși păs
trează și astăzi, după ani 
și ani de la prima ei audi
ție, aceeași neasemuită gra
vitate spirituală. Alături 
de aceasta s-au adău
gat pagini noi prezentate în 
concertul la care ne refe
rim, pagini semnate de Ti- 
beriu Olah, Ștefan Nicu- 
lescu, Mihai Moldovan, Iri
na Odăgescu, Laurențiu 
Profeta, Radu Palladi și Sa
bin Pautza. Lucrarea aces
tuia din urmă, „Ofrandă 
copiilor lumii", închinată 
manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea Anului inter
național al copilului, este 
un impresionant spectacol 
sonor de o mare prospețime 
imaginativă, bazat pe cîn- 
tece și jocuri din folclorul 
internațional al copiilor.

Aceleași preocupări pri
vind valorificarea, de aceas
tă dată, a folclorului româ
nesc. în special a straturi
lor arhaice din repertoriul 
de colinde, le Intîlnim și 
într-o altă lucrare a auto
rului, și anume Cvartetul 
nr. 3 pentru instrumente cu 
corzi, lucrare creată în ca
drul competiției camerale 
de către excelenta formație 
ieșeană „Voces contempo- 
ranae". tn mod impresio
nant evoluția instrumentală 
este, aci, ingenios împlinită

muzicale reprezentative
și literalmente „umanizată" 
prin participarea vocală, 
întărită de efecte de percu
ție, a membrilor cvartetului 
de coarde. în interpretarea 
aceleiași formații, cvartetul 
al VH-lea de Wilhelm Ber
ger își dezvăluie întreaga 
substanță meditativ filozo
fică admirabil potențată la 
nivelul tensiunii interioare 
ce vizează tensiunea idea
tică. „Voces contempora- 
nae“ ni se dezvăluie, astfel, 
drept una dintre acele rare 
formații pentru care clari
tatea ideilor determină im
plicit o claritate a emisiei, 
o claritate a reliefului po- 
lifonico-armonic.

Tn competiția soliștilor, 
alături de personalități con
sacrate ale vieții noastre de 
concert — este vorba de 
pianistul Dan Grigore ce 
dezvoltă în Bouree-ul de 
George Enescu o magistrală 
plastică a culorii sonore — 
au putut fl audiate și pre
zențe noi provenind din 
alte centre muzicale ale ță
rii, interpreți ce parcurg 
actualmente treptele afir
mării in viața noastră de 
concert ; pianista Adriana 
Bera (Iași) dezvoltă in Bac- 
canala de Constantin Sil
vestri o pianistică robustă,

inteligent ităpînltă, iar vio
lonistul Iuliu Bertok (Cra
iova) face dovada unei mu
zicalități de consistență 
în realizarea Partitei de Al
fred Mendelsohn.

Trebuie apreciate, de 
asemenea, entuziasmul și 
seriozitatea abordării par
titurii în cazul orchestrei 
de cameră „Simfonietta" 
condusă de Maria Nistor. 
Interpretele acestui ansam
blu înțeleg natura unei jus
te relaționări a evenimente
lor discursului muzical în 
pagini orchestrale semnate 
de Dan Constantinescu, 
Doru Popovici, Alexandru 
Pașcanu și Dumitru Capo- 
ianu; solistele acestui Con
cert dețin, in mod neîndo
ielnic, acea reală intuiție a 
stilului pe care ii cultivă 
— este vorba de prestanța 
suverană a stilului vocal 
simfonic în cazul mezzoso- 
pranei Adina Iurașcu și de 
valoarea unui demers ca
meral împlinit cu ales bun 
gust în cazul violonistei 
Victoria Bașta.

La pupitrul Filarmonicii 
de stat „Moldova" din Iași, 
Ion Baciu face — o dată 
în plus — dovada unui e- 
minent șef de orchestră.

„Săptămîna teatrală" la Salu 1
între 25—30 iunie s-a desfășurat l.i S'itu 

Mare cea de-a doua ediție a Festivalului 
de artă a-actorului, manifestare competi- 
țională la care au participat numeroasa 
colective actoricești din țară, cu specta
cole în limbile română și maghiară. în
scrise pe agenda manifestărilor celei de-a 
doua ediții a Festivalului național „Cin- 
tarea României", „Săptămîna teatrală" de 
la Satu Mare a oferit publicului din loca
litate un admirabil prilej de a cunoaște 
intr-o confruntare artistică exigentă cîte
va din cele mâi reprezentative realizări 
teatrale și actoricești din țară. Totodală, 
manifestarea a prilejuit și organizarea 
unor fertile colocvii de dezbateri teatrale, 
intitulate sugestiv : „Arta actorului in 

Realizarea Suitei a IlI-a, 
„Săteasca", de George Enes
cu constituie una dintre îm
plinirile de referință in an
samblul valorificării moște
nirii „componisticii eneseie- 
ne în sala de concert. Vom
aprecia, de asemenea, pre
zența in cadrul progra
mului a unui serios opus 
concertant. Concertul pen
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(actrița Anca Neculce Maxin. ța 
Teatrul de stat Sibiu), și rec li
rică populară „De dragoste. i țțe 
moarte" (actrița Irina Răchite nu 
— artistă emerită). LOdav.-/
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Caracteristica dominantă a vieții 
politico-sociale a țării in luna care 
s-a încheiat au constituit-o avîntul 
în muncă al întregului popor, însu
flețită angajare în întrecerea socia
listă pentru a întimpina jubileul 
marii sărbători naționale a eliberării 
țării de sub dominația fascistă cu 
cît mai mari realizări în toate dome
niile. Tot mai pregnant se distinge 
în activitatea oamenilor muncii ac
centuarea preocupării pentru afir
marea factorilor calitativi ai dezvol
tării economice, pentru sporirea efi
cientei — obiective majore ale poli
ticii partidului. Repere de o deosebi
tă importanță au oferit in această 
privință intilnirile și amplul dialog 
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a avut în luna iunie — la com
plexul expozițional din Piața Scin- 
teii și în institute de cercetări ști
ințifice și tehnologice din Capitală, 
pe șantiere, în întreprinderi și uni
tăți agricole din județele Constanța 
și Dîmbovița — cu cadre de condu
cere și alți specialiști din economi e, 
cu cercetători științifici, cu oameni 
ai muncii din industrie și agricultură.

în acest sens se cuvine menționată 
VIZITA LA COMPLEXUL EXPO
ZIȚIONAL DIN PIAȚA SClNTEII, 
unde au fost examinate pro
punerile prezentate de ministere 
pentru reducerea mai accentuată 
a consumurilor de materii pri
me. materiale și energie, pentru 
valorificarea resurselor secundare in 
anul 1980 și în viitorul cincinal. A- 
ceastă analiză a încununat o amplă 
acțiune, desfășurată in cursul aces
tui an, la inițiativa și din indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe 
ansamblul economiei naționale, de 
depistare a oricăror posibilități și re
zerve de micșorare a consumurilor. 
Concluzia principală a vizitei, des
prinsă din indicațiile cuprinzătoare 
date de secretarul general al parti
dului, a fost aceea de a se acțibna cu 
fermitate pentru generalizarea cit 
mai grabnică a soluțiilor și măsurilor 
prezentate, de a se intensifica efortu
rile pentru reducerea in continuare a 
consumurilor materiale.

Aceeași preocupare pentru accen
tuarea rolului factorilor calitativi ai 
creșterii economice a călăuzit și ana
liza privind utilizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, in cadrul 
ȘEDINȚEI COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
Direcțiile de acțiune stabilite cu 
acest prilej privesc deopotrivă asigu
rarea încărcării judicioase a mașini
lor și utilajelor in toate schimburile, 
extinderea pe scară largă a lucrului 
la mai multe mașini, mai buna or
ganizare a activității de întreținere 
și reparare a mijloacelor tehnice de 
producție, perfecționarea calificării 
profesionale a personalului muncitor.

Importanța deosebită acordată de 
conducerea de partid și de stat re
alizării la timp a obiectivelor de in
vestiții a fost pusă în evidență de 
VIZITELE DE LUCRU ALE TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA ȘANTIERUL NAVAL MANGA
LIA, PRECUM ȘI ÎN PORTUL 
CONSTANȚA, LA ȘANTIERUL NA
VAL CONSTANȚA ȘI PE PLAT
FORMA DE LA MIDIA-NAVODARI, 
unde a fost inaugurat primul obiec

tiv al Combinatului petrochimic — 
rafinăria — și a avut loc o adunare 
populară. Din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acest 
prilej s-a desprins, ca o idee majoră, 
faptul că există baza materială, toate 
premisele pentru realizarea la timp 
și în întregime a sarcinilor cincinalu
lui. precum și a depășirilor de cel 
puțin 100 de miliarde lei, prevăzute 
in angajamentele colectivelor de oa
meni ai muncii, ceea. ce va crea con
diții pentru înfăptuirea integrală a 
programului de creștere mai accen
tuată- a nivelului de trai — de la 1 
august urmind să se treacă la a doua 
etapă de majorare a retribuției.

In condițiile actuale, de puternică 
afirmare a revoluției țehjvco-științi- 
fice, progresul economic rapid, tre
cerea de la acumulările cantitative 
la o calitate nouă, superioară, sînt de 
neconceput fără incorporarea rapidă 
a celor mai' avansate cuceriri ale ști
inței și tehnicii in activitatea producti
vă. Preocuparea .statornică a conduce
rii de partid și de stat pentru creș
terea rolului științei, ca forță de pro
ducție și-a găsit o nouă ilustrare 
prin VIZITA DE LUCRU A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MAI MULTE INSTITUTE DE 
CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI TEH
NOLOGICE.

Au fost reliefate cu acest prilej 
sarcini importante pentru etapa ac
tuală și in perspectivă, privind mo
bilizarea mai intensă a potențialului 
tehnico-științific creator de care dis
punem, introducerea intr-un ritm 
mai accelerat a progresului tehnic în 
toate sferele economiei, ca și în viața 
socială, îmbinarea permanentă, armo
nioasă a cercetării aplicative cu eea 
fundamentală.

în spiritul orientărilor generale 
stabilite de partid, de secretarul său 
general, pentru activitatea de cerce
tare științifică, importante măsuri și 
concluzii practice s-au conturat și la 
PLENARA CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNO
LOGIE. a cărui organizare, ca organ 
de partid și de stat cu caracter deli
berativ, larg reprezentativ, a fost 
îmbunătățită tocmai spre a se asigura 
sporirea contribuției sale la înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
în domeniul științei și tehnologiei, la 
o mai bună'coordonare a întregii acti
vități de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic în patria noastră. 
Desemnarea ca președinte al Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie și ca președinte 
al Biroului consiliului a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., marcantă personalitate a vie
ții noastre politice și științifice, 
savant de reputație mondială, relevă 
odată mai mult rolul important pe 
care este chemat să-l îndeplinească 
acest organism în realizarea obiecti
velor și sarcinilor puse de partid in 
fața cercetării științifice.

Luna iunie a fost o lună da vlrf în 
agricultură — a început recoltatul 
păroaselor, s-au executat pe scară 
largă lucrări de întreținere a culturi
lor — de a căror calitate depind în 

mod hotăritor recoltele acestui an. In 
acest context VIZITA SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDULUI 1N 
UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚE
LE CONSTANȚA ȘI DÎMBOVIȚA a 

'pus in relief direcții de acțiune și sar
cini cu valabilitate nu numai pentru 
aceste unități, ci pentru toți lucrătorii 
ogoarelor, precum extinderea siste
mului de irigare prin brazdă, sporirea 
suprafețelor cultivate cu a doua cul
tură — în felul acesta asigurindu-se 
mai buna valorificare a marilor rezer
ve de sporire a producției agricole.

Este bine cunoscută preocuparea 
partidului pfentru asigurarea condi
țiilor ca masele cele mai largi să 
participe nemijlocit la conducerea și 
soluționarea problemelor obștești. In 
acest cadru se înscriu și măsurile 
adoptate la ȘEDINȚA BIROULUI

CRONICA LUNII IUNIE

EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE privind îmbunătă
țirea controlului oamenilor muncii și 
organizarea acestuia intr-o strinsă 
corelare cu activitatea de control unic 
pe linie de partid și de stat, perfec
ționarea organizării și a activității 
comitetelor de cetățeni și creșterea 
rolului acestora ca organisme obștești 
in sistemul democrației socialiste.

Luna pe care am incheiat-o a fost 
marcată de o suită de manifestări 
consacrate împlinirii a trei decenii 
de la crearea Organizației pionierilor 
din țara noastră. Vibrantă expresie 
a dragostei și căldurii cu care parti
dul și statul nostru înconjoară mi
lioanele de tineri ai patriei — MESA
JUL ADRESAT cu acest prilej DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, apreciind rodnica acti
vitate desfășurată de Organizația 
pionierilor in rindul copiilor patriei, 
cuprinde urarea și îndemnul fierbinte 
ca toți copiii țării să se pregătească 
temeinic pentru muncă și viață, ast
fel incit mîine să poată prelua înal
tele răspunderi pentru destinele țării. 
In cursul manifestării jubiliare care 
a avut loc în Palatul sporturilor 
și culturii au fost inaugurate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu lucrările 
șantierului viitorului Centru de edu
cație și cultură a pionierilor șl copii
lor, a fost vizitată o expoziție șl s-a 
desfășurat un emoționant spectacol 
de gală, miile de participant! — 
șoimi ai patriei, pionieri și uteciști 
— exprimînd atașamentul și recu
noștința profundă ce le nutresc față 
de partid și secretarul său general 

pentru condițiile minunate de muncă 
și de viață de care se bucură, hotă- 
rirea lor de a se pregăti exemplar 
pentru a deveni constructori de nă
dejde ai socialismului.

In cursul lunii iunie, cea de-a 
doua ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" a ajuns 
la faza finală. Întreaga sa desfă
șurare confirmă incă o dală in 
mod strălucit valoarea acestei ma
nifestări atit ca modalitate de 
afirmare și dezvoltare a nese
catelor talente native, a muncii 
și creației maselor largi din țara 
noastră, cit și ca un mijloc de edu
cație, de sădire a unor convingeri 
comuniste ferme, de stimulare a 
creației tehnice.

Și pe planul vieții internaționale, 

luna iunie a fost bogată in eveni
mente care atestă justețea și realis
mul orientărilor politicii externe a 
României, dinamismul și caracterul 
ei constructiv.

Un șir de fapte oglindesc atenția 
deosebită acordată și in această pe
rioadă ADINCIRII LEGATURILOR 
DE SOLIDARITATE SI COLABO
RARE PE MULTIPLE PLANURI 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE 
— orientare fundamentală a întregii 
politici externe a României socia
liste. MESAJUL ADRESAT DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la cea de-a XXXIII-a 
ședință a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) 

ședință jubiliară consacrată îm
plinirii a trei decenii de activitate a 
acestui organism — reafirmă poziția 
consecventă a României de dezvoltare 
a colaborării multilaterale cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste. în opinia României, cola
borarea in cadrul C.A.E.R., întemeia
tă pe principiile deplinei egalități, 
avantajului reciproc și liberului con- 
simțămint, pe respectarea drepturilor 
suverane ale fiecărui stat în condu
cerea și planificarea propriei econo
mii naționale, în dezvoltarea proprie
tății socialiste, unice și indivizibile, 

•a fiecărui popor, este menită să con
tribuie la modernizarea forțelor de 
producție în fiecare țară membră, la 
Înflorirea multilaterală a economiilor 
naționale, la egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare economică ale statelor 
respective. Subliniind necesitatea de 
a se lărgi și diversifica cooperarea 
în cadrul C.A.E.R. și arătînd că în 
acest scop se impune să se acționeze 

mai intens in direcția perfecționării 
activității organizației, a adincirii ca
racterului democratic al organelor 
sale, promovării unor modalități mai 
operative și eficiente de soluționare 
a problemelor concrete ale cooperă
rii in producție, in știință, tehnică .și 
alte domenii de interes comun, me
sajul evidențiază hotărirea țării noas
tre de a-și aduce și în viitor întreaga 
contribuție la dezvoltarea colaborării 
multilaterale in cadrul C.A.E.R.

Din multitudinea de contacte bila
terale cu reprezentanții țărilor socia
liste se cuvin menționate, intre altele, 
întrevederile pe care primul ministru 
al guvernului' român le-a avut la 
Moscova cu primii miniștri ai 
tJ.R.S.S., R. S. Vietnam. R. P. Un
gare, R. S. Cehoslovace și R. P. Bul
garia, convorbirile economice ro

mâno-soviețice și românp-poloneze, 
prilejuite de sesiunile comisiilor 
mixte de colaborare economică, con
vorbirile economice româno-chineze 
și româno-bulgare. vizita ministru
lui de externe român in R. D. Ger
mană — toate ilustrînd dorința co
mună a României de aprofundare și 
de ridicare pe nqi trepte de dezvol
tare a relațiilor cu celelalte țâri 
socialiste.

O serie de întîlniri și acțiuni sem- 
nificative ilustrează materializarea 
politicii, externe românești de EX
TINDERE A CONLUCRĂRII CU 
ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTA
RE, CU STATELE NEALINIATE, 
pe baze reciproc avantajoase, de so
lidaritate in lupta comună împotriva 
politicii imperialiste, pentru accele
rarea progresului economic și social. 
Intre acestea la loc de frunte se si
tuează vizita pe care a efectuat-o in 
țara noastră, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou. 
Rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor la nivel înalt româno-cipriote, 
documentele semnate, și în primul 
rind Declarația solemnă comună, 
deschid, așa cum se subliniază in Co
municatul ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., noi și 
ample perspective colaborării priete
nești româno-cipriote, tn Interesul 
reciproc al celor două popoare, al in
staurării unui climat de încredere, 
destindere și pace în Balcani și in 
Europa.

Pe aceeași linie, vizita în țara 
noastră și primirea de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a unor 
personalități de frunte ale vieții po

litice și economice din India, R. P. 
Angola, Mali, Sri Lanka, Zambia și 
Republica Guineea Ecuatorială, ca și 
schimburile de mesaje dintre șeful 
statului român și președinții Alge
riei, Egiptului și Libiei au ilustrat 
preocuparea constanta a țării noas
tre pentru întărirea colaborării cu 
aceste state, in avantajul dezvoltării 
fiecărei părți, pentru edificarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale.

Corespunzător cerințelor coexis
tenței pașnice. ȚARA NOASTRA 
AMPLIFICA CONTINUU RELAȚII
LE POLITICE, ECONOMICE ȘI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE CU TOATE 
STATELE LUMII, INDIFERENT DE 
ORÎNDUIREA LOR SOCIALA, noi 
confirmări in acest sens oferind in
tilnirile șefului statului român cu 
reprezentanți de seamă ai vieții po
litice și economice din E'ranța, Da
nemarca și S.U.A.

Multiplele contacte pe linie de 
partid din această lună, cu reprezen
tanți ai unor grupări îmbrățjșind un 
larg evantai de opțiuni și convingeri 
— intre care amintim convorbirile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu se
cretarul general al P.C. Dominican, 
cu delegația Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.Â.P.O.), 
cu secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist din Liban — 
participarea unor delegații ale P.C.R. 
la congresele partidelor comuniste 
din Portugalia și Australia "demon
strează grăitor preocuparea perma
nentă a Partidului Comunist Român 
de DEZVOLTARE A COLABORĂRII 
ȘI SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIO
NALISTE CU TOATE PARTIDELE 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. 
CU PARTIDELE SOCIALISTE, CU 
MIȘCĂRILE DE ELIBERARE, CU 
FORȚELE ÎNAINTATE DE PRETU
TINDENI, în interesul prpmovării 
cauzei libertății și independentei na
ționale a popoarelor, a păcii și pro
gresului.

Diferitele aspecte ale DEZARMĂ
RII — problemă cardinală a con
temporaneității — care preocupă în 
cel mai înalt grad foate popoarele 
lumii — au format și continuă să 
formeze obiectul dezbaterii intr-o 
serie de importante organisme inter
naționale. Astfel, după încheierea la 
New York a primei sesiuni a Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare — or
ganism al Adunării Generale din 
care fac parte toate statele membre 
ale organizației — la mijlocul aces
tei luni și-a reluat activitatea Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva. 
In timp ce comisia a adoptat reco
mandări privind elementele unui 
program cuprinzător de dezarmare, 
Comitetul de la Geneva a trecut la 
examinare punctelor Înscrise pe or
dinea sa de zi pentru anul în curs, 
Intre acestea aflindu-se teme impor
tante ala dezarmării, în primul rînd 
ale dezarmării nucleare.

Opinia publică internațională a 
urmărit cu interes, în cursul lunii 
trecute, convorbirile sovleto-america- 
ne la nivel Înalt de la Viena, dintre 
L. I. Brejnev, președintele Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și Jimmy

Carter, președinție S.U.A., in 
rea lor cu succes prin semnarea 
tatului privind limitarea armam 
lor strategice ofensive — SA1 
Țara noastră, care a acordat d 
deauna o importanța de prim 
problemelor dezarmării, și in p 
rind dezarmării nucleare, ca < 
rință esențială pentru asigu 
păcii și realizarea unei secu 
reale in lume, a apreciat noul t 
SALT-1I ca un pas pozitiv in di» 
diminuării pericolului folosirii i 
lor strategice intre cele 
state, ca o premisă pentru intrig, 
derea unor pași concreți in dii~c 
reducerii cursei înarmărilor, a C'y 
zării dezarmării. n»Xv.

Multiple acțiuni întreprinse detțe 
ferite state ale lumii, ca și dezbvv 
rile unor reuniuni internaționale 
readus pe primul plan al actunlit/jii 
problema economisirii energiei ș| a 
combustibilului, in primul rinț a 
petrolului. Este clar că in condîile 
in care rezervele de energie și <jn- 
bustibil sint limitate cantitativ, Jar 
consumul acestor resurse este in m- 
tinuă creștere, economisirea lorui- 
mensionarea unui consum rațilal, 
evitarea dezechilibrelor in baila 
energetică a fiecărui stat au denit 
probleme dintre cele mai acuteiâ- 
sirea unor soluții impunindu-sica 
necesități stringente pentru debi
tarea echilibrată a economiei n- 
diale. în legătură cu aceasta, lo
canta ședință a sesiunii CȚR. 
România a subliniat necesitatea ei 
strînse conlucrări a țărilor mâ'e 
pentru satisfacerea in condiîit 
mai bune a cerințelor lor de rrții 
prime, combustibil și energie. T<p- 
tă, cu deosebită acuitate se purj>- 
blemele generate de criza eneifcă 
în țările occidentale, așa incit de 
de reuniuni interoccidentale, cau I 
avut loc in cursul acestei lu|a I 
Paris. Strasbourg și Tokio, art I 
dominate tocmai de aceste ap, I 
evidențiind din nou că soluții țe 1 
in asemenea domenii de interest- 
ral nu pot fi obținute intr-unu 
restrins, ci numai pe călea unit- 
piu dialog, cu participarea edi 
drepturi a tuturor statelor.

Evoluția evenimentelor din - 
RAGUA arată că ofensiva fr I 
antidictatoriale din. aceastăii 
a înregistrat succese in - 
ga țară, reușind să cucereasci. 
ziții importante in lupta eu s 
dictatorului Somoza. Nimic, nir 
bombardarea sălbatică a orașe- 
rorizarea și înfometarea poi 
pașnice n-au reușit să opreas- 
cesul de șubrezire a re| 
somozlst.

★
Bilanțul bogat al lunii luni< 

în ansamblul său noi dovezi a 
tului desfășurat de poporul 
sub conducerea partidului, p 
întimpina marea sa sărbătoarl 
nală — a 35-a aniversare i 
rării patriei — și Congresul i 
lui cu noi realizări pe linia î 
patriei socialiste, a creșterii 
giului ei internațional.

Silviu ACI 
Radu BOG
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumindu-vă pentru amabilele urări pe care Excelenta Voastră mi le-a 
transmis cu ocazia sărbătorii naționale, doresc ca, la rîndul meu, să vă adre
sez în numele poporului italian și al meu personal cele mai călduroase și 
sincere urări pentru prosperitatea poporului român și pentru fericirea 
Excelenței Voastre.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu 
prilejul Zilei mele oficiale de naștere pentru care vă mulțumesc și, la rin- 
dul meu, vă adresez, în modul cel mai cordial, aceleași bune urări.

ELISABETA R.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Foarte mișcat de urările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia 

Zilei naționale a Republicii Togo, vă rog să acceptați sincerele mele 
mulțumiri.

Aș dori să vă reînnoiesc hotărîrea mea de a acționa Intr-un spirit de 
sinceră cooperare pentru întărirea legăturilor deja atît de excelente între 
țările noastre.

Cu foarte înaltă considerație,
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator al Uniunii Poporului
Togolez,

Președintele Republicii Togo

Vizita ministrului afacerilor externe al R. 0. P. Yemen

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, luni dimi
neața, pe Romany Pal, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare 
al Republicii Populare Ungare, aflat 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost relevate, cu satisfacție, 

, bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între țările și po
poarele noastre, în spiritul celor con
venite în cadrul întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Janos Kadar,

. *
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, luni după-amia- 
ză, pe Lalit Athulathmudali, minis
trul comerțului și navigației din Re
publica Democratică Socialistă Sri 
Lanka, aflat in vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

în cadrul întrevederii, desfășurată

evidențiindu-se posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestor relații, a conlucrării 
româno-ungare în domeniul agricul
turii și industriei alimentare, precum 
și în alte ramuri.

La întrevedere au participat tova
rășii Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, .ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
Adrian Rogojeanu, adjunct al minis
trului.

A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul Republicii Populare Ungare 
la București.

★
într-o atmosferă cordială, s-a proce
dat la un schimb de opinii privind 
evoluția relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Socialistă Sri 
Lanka, . exprimîndu-se satisfacția 
pentru cursul ascendent al acestora, 
precum și hotărîrea de a se acționa 
în continuare pentru dezvoltarea și 
diversificarea colaborării și cooperă
rii în domenii de interes reciproc, 
pentru lărgirea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

COLOANA DE NESTEMATE
A PORTULUI POPULAR

Liber

La București au început luni con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afa' 'ritor externe al Republicii So- 
c ste România. Ștefan Andrei, și 
1 î astrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Populare Yemen, 
Muhammad Salih Muți.

Cel doi miniștri au trecut în re
vistă ansamblul relațiilor româno- 
yemenite și au avut un schimb de 
păreri cu privire la posibilitățile de 
dezvoltare a conlucrării bilaterale pe

plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, în 
folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării inter
naționale. Au fost abordate, de ase
menea, probleme internaționale de 
interes comun.
^Ministrul afacerilor externe, Ște

fan Andrei, a oferit, în aceeași zi, 
un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe Muhammad Salih 
Muți.

Cronica zilei

Gyula 
Popu- 

care 
la in- 
Fron-

Luni a sosit în Capitală
Kallai, președintele Frontului 
Iar Patriotic din R.P. Ungară, 
face o vizită in țara noastră, 
vitatia Consiliului National al 
tului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, de activiști ai Consiliului 
Național al F.U.S. /

Au fost prezent! Sandor Rajnai, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10.00 Film serial : Calvarul — episodul 

2 (reluare)
16,03 Școala contemporană. Bacalau

reat 1979
17,00 Din țările socialiste : R.S. Ceho

slovacă
17.30 Bijuterii muzicale
13,05 Inscripții. Versuri In lectura poe

ților
18,25 Festivalul național „Cîntarea 

României". Etapa republicană
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

19.15 La zl în Investiții
19,30 Ancheta TV
19,55 Seară de teatru : „Casa arsă" de

August Strindberg.
21,10 Rezonanțe pe portativ 
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Prim plan. Maria Burlă, învățătoa
re,
Festivalul național „Cîntarea 
României"
România pitorească (reluare)
Film serial pentru copii : Săgeata 
Neagră. Reluarea episodului 7

18,05 Tot înainte ! (reluare) 
18,50 1001 de seri 
ifl.oo Telejurnal
19,55 Blocnotes — Informații utilitare
20.15 Din viața de concert a Capitalei 
21,05 Inscripții pe celuloid

16,00

16,20

17.20
17,40

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 iulie. In țară : Vreme in generai 
instabilă. Cerul va fi temporar horos. 
Vor cădea ploi, care vor avea și carac
ter de aversă, însoțite și de descărcări 
electrice, mai frecvente in vestul și su

dul țării, precum și în zonele de deal 
șl de munte., Pe alocuri, cantitățile de 
apă vor putea depăși 30 de litri pe me
tru pătrat, in 24 de ore. Vînt moderat, 
cu intensificări locale, Îndeosebi în 
sud-vest și la munte. Temperatura ae
rului'Va' continua să scadă ușor, la 

' Începutul .intervalului, apoi va crește
din nou.' Minimele vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade, local mai ridicate.

întrevederi. Tovara?ul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
dimineața, pe Lalit Athulathmudali, 
ministrul comerțului și navigației din 
Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvol
tarea în continuare a schimburilor 
comerciale, a colaborării și cooperă
rii economice în domenii de inte
res reciproc dintre Republica Socia
listă România și Republica Sri 
Lanka.

La întrevedere au participat Ma
rin Trăistaru, adjunct *al ministru
lui, Gheorghe Lazăr, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere și ma
terialelor de construcții.

In Aceeași zi, ministrul comerțu
lui și navigației din Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka a 
avut o întrevedere cu ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, tovarășul Ștefan 
Andrei.

Au fost analizate, cu acest prilej, 
stadiul actual și perspectivele de ex
tindere a relațiilor bilaterale și s-a 
făcut un schțmb de păreri 
tură cu unele aspecte ale 
internaționale.

Semnarea unui docu
ment de colaborare ro
mâno—ungară. Luni 8 fost setn* 
nată la București înțelegerea da

în legă- 
situației

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FINAL ÎN SEZONUL FOTBALISTIC
Steaua București învingătoare scontată în competiția sur- 

prizelor
Desfășurată sub generoasa egidă a 

„Daciadei", a 41-a ediție a „Cupei 
României" la fotbal a angrenat nu 
mai puțin de 3 240 echipe de toate 
categoriile din întreaga țară — do
vedind încă o dată că rămîne com
petiția cea mai cuprinzătoare și mai 
populară. Ea a oferit, și de data 
aceasta, cîteva puncte de atracție 
cum au fost : calificarea divizionarei 
„C“ Sticla Arieșul Turda în „optifni", 
ca și prezenta a 5 echipe de catego
rie „B“ in aceeași fază, dintre care 
F.C.M. Galați a ajuns pînă în „sfer
turi", iar Steagul roșu Brașov pinâ 
în „semifinale". Marile surprize de 
altădată au lipsit insă în această 
ediție — „buturugile mici" — reușind 
numai două isprăvi : eliminarea Jiu
lui Petroșani (de către gălăteni) și, 
mai cu seamă, eliminarea Universită
ții Craiova, care cîștigase preceden
tele două ediții (de către brașoveni), 
în această situație, finala — desfășu
rată pe stadionul „23 August" în pri
ma zi a lunii lui Cuptor, dar la o 
temperatură deloc fierbinte, și la pro
priu și la figurat — a opus echipele 
care în acest sfîrșit de sezon mani
festaseră o formă sportivă mai con
stantă : Steaua și Sportul studen
țesc.

Cum era de așteptat, a cîștigat 
Steaua, cu 3—0 (2—0 la pauză), care 
a reușit să-și fructifice fără emoții 
avantajul valoric și valențele teh- 
nico-tactice. Beneficiind de marca
jul strict și eficace făcut de Sameș, 
de aportul decisiv al lui Dumitru, de 
eficacitatea lui Marcel Răducanu și de 
travaliul inspirat al lui Stoica • — 
fotbaliștii militari s-au desprins în 
învingători merituoși încă din minu
tul 31, odată cu realizarea celui de-al 
doilea gol, deși nici înainte victoria 
lor nu fusese pusă nici un moment 
sub semnul îndoielii. Echipa antre
norilor Constantin și Zavoda cuce
rește astfel a 13-a Cupă a României 
(din 16 finale la cite a participat), 
conducînd autoritar în clasamentul 
acestor ciștigătoare (pe locul doi — 
Rapidul cu 5 cupe). Steaua ne dove
dește în acest fel că este o forma-

tie de referință în fotbalul nostru, o 
formație care se respectă, și întot
deauna se află pe prim-planul între
cerii. chiar și atunci cînd nu cuce
rește titlul de campioană (cu toate că 
și in acest clasament se află pe pri
mul loc, alături de Dinamo, fiecare 
cu cite 9 titluri). Amatorii de fotbal 
cunosc prea bine că nu este pentru 
prima dată cînd echipa militară își 
îndulcește amărăciunea pierderii cam
pionatului sorbind șampanie din 
„Cupa României" : ea a mai trăit 
asemenea ipostaze în anii .1949, 19a0. 
1955, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970 și
1971, acum fiind, deci, a zecea oară. 
Ceea ce dovedește forță, ceea ce în
seamnă un palihares de invidiat.

Echipa Sportul studențesc n-a fost 
nici ea pentru prima dată într-o fi
nală a ,(Cupei României". în 1939 a 
pierdut cu 0—2 în fața Rapidului ; in 
1943 Sportul studențesc a întîlnit pe 
C.F.R. Turnu Severin. Dar — după 
cum sublinia presa vremii — des- 
considerindu-și adversarul, studenții 
bucureșteni au pregătit atunci finala... 
pe plaja de la Eforie. Și, evident, au 
pierdut. Au pierdut și acum, fiindcă 
au jucat fără convingere, fără ori
zont, fără vlagă și intuiție tactică. 
Simțind că adversarul îi este supe
rior și mai eficace, fotbaliștii antre
norilor Rădulescu și Kraus n-au avut 
forța morală să cuteze. Și atunci — 
cum ne spunea cu regret după meci 
Jean Lăpușneanu, celebrul portar al 
„Sportului" din anul ’28 — au jucat 
bătrinește, fără să arate nimic din 
elanul specific echipelor studențești 
dintotdeauna. Sportul studențesc ră
mîne, astfel, cu satisfacția că a eli
minat din întrecere pe primele două 
echipe ale campionatului recent în
cheiat (F. C. Argeș și Dinamo) și cu 
performanta, apiaudabilă și ea. a ca
lificării în finală.

în ansamblu însă, nivelul de ioc 
al finalei a fost mediocru — caracte- 
rizînd în acest fel fotbalul nostru ce
nușiu. După partida de excepție care 
a decis pe cîștigătoarea campionatu
lui. partida care' a decis ■ pe ciștigă- 
toarea cupei ne-a readus cu picioa-

rele pe pămînt, arătîndu-ne limpede 
in ce ape ne scăldăm cu fotbalul. 
Nădejdile pentru o prestație supe
rioară a echipelor noastre ni le ami- 
năm din nou, pentru la toamnă. în 
12 august va începe campionatul, 
apoi o selecționată studențească ne : 
va reprezenta la Universiada din 
Mexic, apoi vor începe competițiile 
europene : F.C. Argeș în Cupa cam
pionilor, Steaua în Cupa cupelor, Di
namo și Universitatea Craiova in 
Cupa U.E.F.A. Vom vedea atunci 
ceva semne ale îmbunătățirilor cali
tative atît de mult așteptate ? Să 
sperăm...

M. GHEORGHE

cinema
• Alibi pentru un prieten : SALA.
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 14; 17; 20, FESTIVAL — 
14; 17; 20, FAVORIT — 8,45; 11,15; 
14; 16,45; 19,30, GRĂDINA CA
PITOL — 21,15.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 21,15, BUCU
REȘTI — 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Moartea unui greier ; CAPITOL
— 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
SCALA — 15; 17,30; 20,
• Inocentul : CINEMA STUDIO — 
10; 12,30; 16; 19.
• ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL — 15,30; 17,45; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Program de desene animate — 
9.30; 11,15; 13; 14,30, Frații Jderi — 
15.30: 17,45; 20 ; DOINA.
• Păcală : TIMPURI NOI — 15;
18.30.
• Tînărul din Istanbul : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA BU
ZEȘTI — 21,15.
• Nick Carter superdetectiv : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

• CASE-CONTEINERE.
Combinatul de case demon
tatele din aluminiu al Mi
nisterului Geologiei din U.R.S.S. 
a început producția unor case- 
conteinere. Elicopterele vor pu
tea transporta cu ușurință o 
asemenea casă in greutate de 
3,5 tone în zonele cele mai greu 
accesibile. Elementele prefabri
cate permit montarea de case 
cu cîteva camere, clădiri desti
nate instituțiilor sociale, depo
zite și ateliere. Iarna in aseme
nea case va fi cald, iar vara va 
fi răcoare. Regimul termic va fi 
asigurat de o căptușeală izola
toare dintr-un material spongios.

• DIN SECRETELE 
ANTARCTICII. Un vast stu’

diu asupra reliefului Antarcticii 
a fost întreprins de curind de 
către institutul „Scott Polar 
Research" din Cambridge (Ma
rea Britanie). S-a constatat 
astfel că sub calota de gheată a 
Antarcticii se ascunde un relief 
foarte accidentat : de pildă, in 
apropiere de paralela 135 se 
află o culme de 2 500 metri 
înălțime și imediat spre est o 
imensă banchiză ce se afundă 
la mai multe mii de metri sub 
nivelul oceanului, alcătuind cea 
niai mare rezervă mondială de 
apă dulce. A fost confirmată, de 
asemenea, existenta unui lac cu 
apă dulce, lung de 150 km., for
mat, la fel ca alte lacuri antarc
tice, prin topirea banchizei la 
bază, sub efectul căldurii scoar
ței terestre.

• CU BICICLETA 
SPRE J.O. Mare amator de 
ciclism, un locuitor din Quebe- 
que, în vîrstă de 55 de ani, a 
luat startul cu bicicleta din 
Newfoundland spre capitala 
Uniunii Sovietice, unde speră «ă 
ajungă in preajma deschiderii 
Jocurilor Olimpice din 1980. Tra
seul său terestru cuprinde teri
toriul canadian (pînă la litoralul 
Pacificului), traversarea oceanu
lui cu vaporul și reluarea cursei 
pe două roți prin R. P. Chineză, 
Pakistan, Afganistan și U.R.S.S. 
Prezent la toate Jocurile Olim
pice, începind cu cele de la 
Tokio, din 1964, ciclistul cana
dian s-a deplasat de fiecare dat» 
în „capitalele temporare . ale 
sportului mondial" cu ajutorul 
credincioasei sale biciclete.

colaborare și cooperare tehnico-știin- 
țifică și economică româno-ungară pe 
perioada 1981—1985 în domeniile agri
culturii și industriei alimentare.

Documentul, semnat de Angelo Mi
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, și Romany Păi, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare al R.P. Ungare, prevede 
schimburi reciproce de tehnologii 
pentru culturi de cereale și plante 
tehnice, de semințe, material săditor 
și animale de reproducție, coopera
rea în cercetarea științifică, proiecta
rea și realizarea de obiective agro
zootehnice și de industrie alimentară,

★
Ministrul agriculturii și industriei 

alimentare al R.P. Ungare a avut luni 
o întrevedere cu tovarășul Ludovic 
Fazekas, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții. 
Cu acest prilej au fost abordate as
pecte ale colaborării între cele două 
ministere în domeniul silviculturii.

Convorbiri. Luni dimineată a 
sosit în Capitală ministrul energiei și 
resurselor naturale al Turciei, Deniz 
Baykal, care face o vizită în țara 
noastră în fruntea unei delegații de 
specialiști.

în aceeași zi, tovarășul Vasile 
Patilineț, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, a avut o întrevedere 
cu ministrul turc al energiei și re
surselor, naturale;

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost relevate 
preocupările actuale din cele două 
țări in direcția dezvoltării bazei de 
materii prime și au fost analizate 
posibilitățile de extindere și inten
sificare a conlucrării reciproc avan
tajoase în domeniul valorificării su
perioare a resurselor naturale și în 
cel al cercetării geologice.

A fost prezent ambasadorul Turciei 
la București, Nahit Ozgiir.

★
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala Junji Yamada, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Ja
poniei, care și-a încheiat misiunea în 
Republica Socialistă România.

Simpozion omagial. Mu‘ 
zeul de istorie a municipiului Bucu
rești a organizat luni după-amiază, la 
sediul său, un simpozion omagial de
dicat împlinirii a 475 de ani de la 
moartea lui Ștefan cel Mare. Prof, 
dr. Panait I. Panait și prof. Oliver 
Velescu au relevat, cu acest prilej, 
personalitatea covîrșitoare a marelui 
domnitor român, lupta sa neostenită 
pentru neatîrnarea țării, pentru li
bertatea și demnitatea poporului, pen
tru ridicarea Moldovei pe o nouă 
treaptă de civilizație și cultură.

18; 20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20.
• Frumoasa și bestia : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• înarmat și foarte periculos : 
BUZEȘTI — 16: 18; 20.
• Vestul sălbatic : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al patrulea stol : BUCEGI — 16; 
18; 20,15.
• Vacanță tragică ! LIRA — 16; 
18; 20, COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Unchiul meu — 9,45, Voi fi
mamă — 11,45, Cele 400 de lovi
turi — 14; 16,15, Serata — 18,30,
Nopțile Cabiriei — 20,30 : CINE
MATECA.
• Severino : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 
9: 11,15; 13,30; 16,45; 18,15; 20,15.
• Expresul de Buftea s DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar ; FEREN
TARI — '14; 16; 18: 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
• întoarcerea acasă : GLORIA — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19,45, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 21.
• Fortăreața invizibilă : PACEA 
16; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : MIORIȚA — 9: 11: 13.15; 
15.30; 17,45; 20, GRADINA FESTI
VAL — 21.
• Brațele Afrodltel : VIITORUL 
15,30; 17,45: 20.
• Un trecător în ploaie : TOMIS

Bucureștenii au ad
mirat duminică dimi
neața pe Calea Victo
riei un impresionant 
alai multicolor : artiștii 
amatori din mai multe 
județe și din Capitală, 
aflați aici la întreceri
le din etapa republica
nă a Festivalului „Cin- 
tarea României". au 
străbătut in frumoa
sele lor costume popu
lare, specifice tuturor 
zonelor țării, bătrina 
arteră a Capitalei, mar
toră ea însăși a atitor 
evenimente de seamă 
ale istoriei românești. 
Pe întineritul „Pod al 
Mogoșoaiei" a trecut 
coloana artiștilor ama
tori din multe zone ale 
țării, muncitori, ță
rani, intelectuali — 
tineri, dar și virstnici, 
oameni bătrini cu soa
rele unei mari bucurii 
întipărite pe chipurile 
lor care au văzut mul
te — toți reuniți de a- 
ceeași dragoste pentru 
străvechile tradiții ale

artei noastre populare, 
de pasiunea ce-i ani
mă spre a da glas, in 
forme noi, bucuriei de 
a trăi și munci astăzi 
pentru o Românie din 
ce in ce mai frumoasă, 
strins unită in jurul 
partidului,, al secreta
rului său general, ini
țiatorul și arhitectul a- 
cestui grandios festival 
al muncii și al creației.

Pe întregul traseu 
străbătut, mesagerii 
doinelor și legendelor, 
ai dansului, cintecu- 
lui bătrinesc și ai cin
tecelor noi au etalat, 
sub privirile incinta,te 
ale spectatorilor ce 
i-au urmărit, bogăția 
impresionantă de for
me și culori a străve
chiului costum popu
lar, arta lor de a tra
duce in vers și joc via
ța liberă pe care o duc 
strins uniți români, 
maghiari, germani și 
de alte naționalități 
sub soarele socialismu
lui. Și astfel. Calea ■

Victoriei a devenit, cl- 
teva ore, un nesfirșit 
amfiteatru in care au 
răsunat aplauzele ad
mirației pentru tot ce 
reprezintă această co
loană a artiștilor 
populari : mărturie 
a geniului creator 
unui popor pașnic, 
dependent, dornic 
muncească pentru 
florirea continuă a 
triei, deprins din 
trîni să cinstească roa
dele muncii și să ofere 
celor harnici cununa 
jocurilor și cintecelor. 
Impresionantă această 
imagine a coloanei ță
rii — coloană de ne
stemate a 
popular — 
sărbătorește, 
tec și joc 
Inima ei, aici 
pitală, simbol al uni
tății nezdruncinate in 
care trăim și muncim 
intr-o Românie plină 
de tumultul muncii și 
al creației.

vie 
al 

in
să 

tn- 
pa- 
bă-

geniului 
defilind 

in cin- 
chiar in 

in Cu

In atenția cercetătorilor ieșeni
(Urmare din pag. I)
teme, cu 124 obiective, repartizate 
pe 9 ramuri tehnico-știintifice.

Drept dominantă a acestui 
se impune cooperarea 
nară 
tură 
Piu), 
riale 
dustria de polimeri, industria tex
tilă, a cenușilor și zgurilor de 
teluri, a deșeurilor menajere 
din gospodăriile sătești), 
zărilor în diferite 
triale (exemplu 
soluțiilor originale 
tică (de exemplu 
tială și totală a 
benzină cu metanol 
rismele din transportul în 
ale orașului etc.).

Succesul realizării acestui plan 
este asigurat nu numai prin entu
ziasmul și pasiunea oamenilor de 
știință, ci în principal de faptul că 
întreagă această activitate de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresului 
tehnic, precum și de promovare a 
creației științifice și tehnologice ori-

plan 
interdiscipli- 

pentru realizarea de apara- 
științifică (medicală de exem- 
valorificarea resurselor mate- 
secundare (a celor din in-

o- 
și 

optimi- 
sectoare indus- 

în construcții), 
pentru energe- 
înlocuirea par- 
consumului de 
pentru toate tu- 

comun

— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18; 20.15, 
la grădină — 21,15; FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Copil de duminică : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Inspectorul șl braconierii : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Un om în loden : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : FLACĂ
RA — 15,30; 17,45; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
30, La grădină — 21.
• Falansterul î PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Omul cu masca de fier : GRĂ
DINA PARC HOTEL — 21,15.
• Prietenii copilăriei mele : GRĂ
DINA BUCEGI — 21,15.
• Cobra : GRĂDINA LIRA — 21.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
TITAN — 21,15.
• Rodeo : GRĂDINA FLACĂRA 
— 21,15.

teatre
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează 1—20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Pe un picior de plai — 
19.

ginale, a cercetării fundamentale, 
beneficiază de tăria și substanța 
unei mereu mai bune integrări a în- 
vățămîntului superior, cercetării și 
producției. Considerăm că experiența 
noastră, a oamenilor de știință și 
cadrelor din învățămînt de la Iași 
este bună și am propune să se ana
lizeze oportunitatea promovării ei în 
cît mai multe județe ale tării. Aceas
ta înseamnă, în fapt, angajarea te
ritoriului atit într-o coordonare ver
ticală — pe ramuri industriale —, 
cit și orizontală, interdisciplinară, 
printr-o mai organică colaborare a 
forțelor și mijloacelor locale din 
diferite domenii de activitate.

Un loc important în ansamblul 
activității de cercetare științifică 
desfășurată la Iași îl ocupă dome
niul chimiei. Institutul 
macromoleculară „Petru 
ponent al Institutului 
chimie, și-a reorientat 
centrat eforturile pe o 
profil conformă exigențelor 
ale economiei noastre î 
Este în curs — după multi ani de 
trudă — definitivarea programului 
pentru piele sintetică, program care 
include trei tehnologii (Săvinești, 
„Sintofarm" București. Fabrica de 
piele) originale și delicate, de ule
iuri și cauciucuri siliconice la Bor- 
zești, și ne străduim să definitivăm 
tehnologiile pentru poliimide, schim
bători de ioni depoluanti de di
verse tipuri, polimeri fotosensibili 
pentru xerografie, hîrtii sinte
tice ș.a.

Nutrim convingerea că multe pro
cese tehnologice gîndite și experi
mentate în laboratoare sau stațiile 
de micropilot ar putea mult mai 
repede să fie aplicate în produc
ție dacă limbajul cercetător-proiee- 
tant-beneficiar s-ar unifica, dacă 
interesul comun al acestor trei 
tori pentru grăbirea ritmului 
plantării roadelor științei în 
nomie ar marca o creștere. Ne 
știut faptul că această intercoope- 
rare poate și trebuie să fie opti
mizată spre profitul tuturor. Avem 
în vedere faptul că. încă înainte de 
a se finisa cercetarea, se pot 
începe proiectarea utilajelor. pre
gătirea cadrelor.

N-am putea încheia aceste foarte 
sumare reflexii asupra cercetării 
științifice la Iași fără să asigurăm 
că vom milita cu și mai multă dă
ruire și fermitate pentru a întîm- 
pina marile evenimente din viata po
porului nostru — a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului — cu 
noi și tot mai însemnate realizări.

de chimie 
Poni“. com- 
central de 
opțiunea și 
tematică de

■ actuale 
naționale.

eco- 
este

care au dispărut toate formele de 
opresiune, in care fiecare om este, 
concomitent și in strînsă unitate cu 
concetățenii săi, proprietar al mij
loacelor de producție, producător și 
beneficiar al muncii sale — cadru 
juridic consfințit prin Legea noastră 
supremă, Constituția Republicii So
cialiste România — Partidul Comu
nist Român i-a ridicat pe cei 22 mi
lioane de cetățeni ai țării la cel mal 
înalt rang spre care poate aspira un 
membru al colectivității umane — 
acela de stăpin inalienabil al propriu* 
lui destin.

Prin crearea unei vaste și diversi
ficate rețele de foruri și instituții ala 
gîndirii și acțiunii colective s-a in
staurat in toate compartimentele vie
ții sociale cel mai profund și real 
democratism, acel democratism care
— așa cum sublinia cu deosebită 
pregnantă tovarășul Nicolae Ceaușescu
— „pornește de la necesitatea reali
zării unor relații economice și sociale 
echitabile, care să permită fiecărui 
cetățean să ducă o viață demnă, de 
la accesul liber la invătămint, cul
tură, știinfă la posibilitatea partici
pării directe a oamenilor, fără deo
sebire de naționalitate — și in pri
mul rind a maselor muncitoare — la 
conducerea societății". Libertatea in 
concepția partidului nostru înseam
nă, în primul rind și înainte de orice, 
participarea activă și responsabilă a 
poporului muncitor la treburile ob
știi, inclusiv la actul de conducere. 
Acesta este fundamentul social-poli
tic de nezdruncinat al democrației 
noastre socialiste, fundament solid 
structurat și materializat în asemenea 
realități cum sint : participarea a 
peste 156 000 de cetățeni — in covâr
șitoare majoritate muncitori nemij
locit angrenați în procesul productiv
— la activitatea consiliilor oamenilor 
muncii, care conduc direct întreprin
derile și centralele economice și ai 
căror președinți sint secretarii comi
tetelor de partid ; faptul că, din cei 
56 855 deputați aleși în consiliile 
populare județene, orășenești, comu
nale, circa 70 la sută sînt oameni 
care lucrează nemijlocit în producția 
industrială sau agricolă, aproape 35 
la sută sînt femei, iar circa 10 ia 
sută dintre ei sînt, corespunzător 
proporției in populația țării, repre
zentanți ai naționalităților conlocui
toare — maghiari, germani, sirbi și 
de alte naționalități ; participarea a 
sute de mii de cetățeni la activitatea 
echipelor de control al oamenilor 
muncii. O expresie a adindril conti
nue a democrației socialiste este in- 
stitutionalizarea unor forumuri larg 
reprezentative la nivel national, cum 
sint Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii tărănimi, Congresul 
consiliilor populare, Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste, 
precum și crearea unor organisme 
permanente învestite cu largi atribu
ții, cum sînt Camera legislativă a 
consiliilor populare, Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii, Consiliul 
Național al Agriculturii, consiliile 
oamenilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare și altele, 
care asigură, fiecare în parte și toate 

'la un Iod, jjărticipaiea directă a ce- 
Ibr' ce ihuricesc la elaborarea și tra
ducerea în viată a politicii partidului 
și statului.

Firește, In cuprinsul unui singur 
articol nu pot fi evocate toate acele 
forme și modalități prin care demo
crația socialistă chezășuiește în fapt 
exercitarea drepturilor și libertăților 
democratice, insuflînd fiecărui om 
al muncii puternicul sentiment că 
trăiește și muncește liber intr-o tară 
liberă și independentă, cu un presti
giu mereu crescînd pentru țările lu
mii contemporane.

Libertatea în democrația socialistă 
reprezintă, așa cum a subliniat in 
repetate rînduri conducerea partidu
lui, necesitatea înțeleasă, manifes
tarea conștientă a celei mai înalte 
responsabilități și discipline pentru 
bunul mers al treburilor colec
tivității, punerea mai presus da 
orice a intereselor societății, slu
jirea lor plină de devotament și 
abnegație spre binele fiecărui ce
tățean și al obștii în întregul ei. 
E adevărat, și-o recunoaștem des
chis, că și democrația socialistă „în
grădește" anumite „libertăți" — și 
anume pe acelea care au un caracter 
antisocial, care sînt opuse cuceririlor 
revoluționare și, în primul rîjid, 
orînduirii noastre sociale. Asemenea 
libertăți nu sint și nu vor fi îngă
duite de poporul nostru niciodată !

Ilustrarea cea mai grăitoare a mo
dului cum conducerea partidului în
țelege să asigure exprimarea largă a 
părerilor, opiniilor și atitudinilor față 
de toate problemele dezvoltării noas
tre economico-sociale o constituia 
amplul, sistematicul și fecundul dia
log al secretarului general al parti
dului cu masele largi de oameni ai 
muncii. Numeroasele vizite efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în întreprinderi, institute științi
fice, unități socialiste ale agri
culturii, congresele, conferințele și 
consfătuirile desfășurate la toate ni
velurile și la care secretarul general 
al partidului ia parte nemijlocit, asi
gură posibilitatea unui mare număr 
de cetățeni să-și exprime deschis 
punctele de vedere, să formuleze cri
tici și propuneri care au ca finalitate, 
nu o dată, măsuri și acțiuni concrete 
destinate perfecționării continue a ac
tivității în toate domeniile. Un fapt 
de netăgăduit pentru realitatea coti
diană a societății românești contem
porane îl constituie transformarea li
bertății — a libertății autentice, ba
zată pe temeinice garanții econo
mice, juridice, politice — intr-o coor
donată definitorie a climatului nos
tru politico-social, într-o adevărată 
forță motrice a progresului, menită 
să chezășuiască înaintarea neabătută 
a României socialiste pe drumul spre 
comunism.

• MAȘINĂ DE SPĂ
LAT PENTRU NEVĂZĂ- 
TORI. Prima mașină de spă
lat cu comandă program desti
nată nevăzătorilor a fost produ
să în Elveția. Denumită „Ado- 
rina-3“, mașina (cu dimensiunile 
de 65X39 cm) are o capacitate 
de 3,5 kg rufe și este dotată cu 
13 programe diferite de spălare. 
Deosebirea între acest tip de 
mașină de spălat și cele obiș
nuite rezidă in modificările adu
se discului de programare și 
modului de folosire, ambele 
fiind adaptate pentru uzul per
soanelor lipsite de vedere.

• AER IN LOC DE 
BENZINĂ ? O nouă invenție 
vine să se adauge șirului de 
propuneri de înlocuire a com
bustibilului clasic in motoarele 
cu combustie internă. De aceas
tă dată, italianul Vittorio Sor- 
gato propune in locul benzinei nu 
spirtul, hidrogenul sau cărbu
nele, ci... aerul. El afirmă că 
numai cîteva recipiente cu aer 
comprimat instalate pe automo
bil și manipulate cu ajutorul 
unei pedale pot asigura propul
sarea mașinii cu viteza de 
40 kilometri pe oră. Printre a-

vantajele noului tip de mașină 
se numără faptul că „combusti
bilul" se găsește în natură în 
cantități practic nelimitate, că 
motorul nu este poluant și că nu 
produce zgomot. în cazul epui
zării aerului comprimat, reci
pientele ar putea fi inlocuite la 
orice „benzinărie" de tip nou 
care ar urma să fie înzestrată cu 
compresoare de aer.

• COMPUTERUL 
„DACTILOGRAF". ° ma‘ 
șină de scris electronică ce pre
zintă, pe lingă avantajele unei 
obișnuite mașini de scris elec
trice, și unele din caracteristicile 
mașinilor electronice de prelu
crat texte, a fost pusă la punct

In Suedia. Noua mașină este 
dotată cu două minicomputere. 
In caz că, după ce a fost bătută 
la mașină o pagină, e nevoie să 
se introducă anumite schimbări 
sau corecturi In text, nu trebuie 
corectat decît pasajul vizat ; 
mașina va scrie după această 
corectură încă o dată întregul 
text.

• CAMPIONI Șl 
CAMPIONI... Duminică, la 
Thicaucourt, în estul Franței, 
s-au desfășurat două concursuri 
ale căror palmaresuri nu figu
rează — datorită caracterului 
lor puțin obișnuit — în nici un 
tabel al întrecerilor sportive. 
Prima confruntare — în dome
niul construcțiilor de cărămidă

— a dat cîștig de cauză Iul 
Laurent Bertoni, care a devenit 
recordman mondial : el a înăl
țat un zid din 940 de cărămizi 
tn numai 13 minute și 20 de 
secunde. Mai spectaculoasă s-l 
dovedit însă întrecerea mîncă 
torilor de melci. Recordul mon 
diai în materie a fost dobor! 
de francezul Marc Quinquindof 
mecanic de locomotivă în vîrs 
de 27 ani, care în 11 minute 
30 secunde a înghițit 144 
gasteropozi ; titlul era dețin 
din 1974 de americanca Bo’ 
care reușise să mănînce 
melci în 15 minute. Ageri 
France Presse, care transn 
știrea, oferă doar un singur 
mănunt în legătură cu reci 
mânui mîncător de melci: 
cîntărește 170 kg. \
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Manifestări consacrate României 
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
ln diferite țări ale lumii au loc 

manifestări consacrate celei de-a 
35-a aniversări a. eliberării țării 
noastre de sub dominația fascistă.

COASTA DE FILDEȘ — La Abid
jan a fost organizată, sub patrona
jul Ministerului pentru Problemele 
Culturale din Coasta de Fildeș, „Ex
poziția de pictură românească con
temporană". La vernisaj au rostit 
alocuțiuni ministrul cercetării știin
țifice al Coastei de Fildeș, Jean 
Lorougnon Guedă, reprezentant al 
guvernului, și ambasadorul român 
la Abidjan, Ion Dumitru. Au fost 
relevate relațiile excelente exis
tente intre cele două țări, subli- 
niindu-se ca factor determinant 
pentru evoluția acestora vizita pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o in Coasta de Fildeș.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai cabinetului președintelui 
republicii, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și ai instituțiilor 
centrale, șefi ai misiunilor diploma
tice din capitala ivoriană, oameni 
de cultură și artă. Festivitatea a 
fost transmisă in direct de posturile 
de radio și televiziune ivoriene.

R. F. GERMANIA. — La Univer
sitatea din Koln a fost organizată,

la Lectoratul de limbă română, o 
seară romanească. Prof. univ. A. 
Gseire, directorul Seminarului de 
romanistică, a evocat semnificația 
evenimentului de la 23 August 1944. 
Au participat profesori, studenți fi 
oameni de cultură din Koln.

In cadrul „Cercului de studii 
româno—vest-germane" de la Uni
versitatea din Bonn, prof. Iosif An- 
tohi, de la Universitatea București, 
a ținut o conferință privind dezvol
tarea statului național român și 
a României in ultimii 35 de ani.

PAKISTAN. — Editura „Eastern 
Publishers", din Pakistan, a. lansat 
cartea. in limba urdu, „România 
1944—1979“. Sint prezentate realiză
rile obținute de poporul nostru în 
cel 35 de ani care au trecut de la 
eliberarea de sub dominația fas
cistă.

La ceremonia organizată cu acest 
prilej in saloanele hotelului „Po- 
tohar", din Rawalpindi, au rostit 
cuvintări Hamid Minhas, directorul 
editurii „Eastern Publishers", dr. 
Junaid, fost prim-adjunct al minis
trului comerțului, și ambasadorul 
român Lucian Petrescu. Au fost 
prezenți oameni de cultură și artă, 
ziariști, membri ai Asociației ăe 
prietenie Romania-Pakistan.

Un marș al păcii de la Tokio la Hiroșima

In Japonia se desfășoară în prezent un marș național al pâcll, de la Tokio 
la Hiroșima, pe o distanțâ de peste 1 000 de kilometri. Participanții cer 

interzicerea totală a mijloacelor nucleare de nimicire în masă

NICARAGUA

LUPTE VIOLENTE IN DIFERITE REGIUNI ALE ȚÂRII
MANAGUA 2 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile de presă, 
ln ultimele 24 de ore, Garda Națio
nală somozistă a supus unui puternic 
bombardament de artilerie citeva lo
calități din Nicaragua. în încercarea 
de a disloca forțele Frontului Sandi- 
nist de Eliberare (F.S.L.N.) din po
zițiile cucerite. Cele mai puternice 
lupte au avut loc la Seboca, oraș de 
importanță strategică din partea de 
nord a țării.

Potrivit agenției Reuter, Frontul

Sandinist de Eliberare Națională con
trolează in prezent 12 localități im
portante din Nicaragua.

Pe de altă parte, știri transmise de 
agențiile de presă relevă situația 
dramatică ln care se află populația 
civilă din Managua. „Cei 100 000 de 
refugiați — relevă France Presse — 
riscă să moară de foame dacă ln 
decurs de 48 de ore nu sosește un 
ajutor alimentar de peste hotare. 
Crucea Roșie nu mai dispune de re
zerve de alimente".

Plenara C. C. al P. M. S. U.
Congresul al Xll-lea al P.M.S.U. a fost convocat pentru luna 

martie 1980
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Ple

nara C.C. al P.M.S.U., reunită recent 
la Budapesta, sub președinția lui 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a hotărit convocarea celui 
de-al Xll-lea Congres al P.M.S.U. în 
luna martie 1980, informează agenția 
M.T.I. Plenara a examinat și apro
bat, totodată, raportul referitor la 
modul îndeplinirii planului econo
miei națjonale pe anul 1979 și rapor
tul cu privire la problemele interna
ționale actuale.

în ce privește îndeplinirea planului 
economiei naționale pe anul în curs

italia: Consultări
noului

ROMA 2 (Agerpres). — Luni, pre
ședintele Italiei, Alessandro Pertini, 
l-a însărcinat pe Giulio Andreotti, 
democrat-creștin. cu formarea noului 
guvern, după alegerile generale anti
cipate de la 3 și 4 iunie. Premierul 
desemnat a declarat că își rezervă 
două zile de reflecție înainte de a 
începe negocierile cu liderii diver
selor partide politice.

începind de miercuri, Andreotti va 
avea întilnirl succesive cu liderii 
partidelor reprezentate in parlament, 
inclusiv P.C.I.

După cum sint de părere obser
vatorii din Roma, Andreotti a fost 
însărcinat cu o „misiune aproape

— se arată în comunicatul dat publi
cității — plenara a constatat că, pînă 
acum, aceasta a evoluat, in general, 
pe linia realizării obiectivelor stabi
lite. Totuși, nu au fost obținute încă 
suficiente schimbări calitative în 
producție, în conducerea economiei 
și în îmbunătățirea balanței externe.

Analizind situația. internațională 
actuală, plenara a subliniat că R.P. 
Ungară este gata să examineze și pe 
viitor, în modul cel mai temeinic, 
toate propunerile și inițiativele con
structive orientate spre întărirea în
crederii dintre state, spre destinde
re militară și dezarmare.

pentru formarea 
guvern
imposibil de realizat" în condițiile în 
care socialiștii au refuzat să facă 
parte din guvern, iar democrat-creș- 
tinii se opun alcătuirii unui cabinet 
de coaliție cu participarea P.C.I. Zia
rul „La Stampa" consideră că Italia 
are nevoie de un guvern stabil și 
eficace pentru a soluționa problemele 
grave de natură economică cu care 
este confruntată țara, precum și 
pentru combaterea terorismului. Peste 
15 zile. Andreotti îl va informa pe 
președintele Pertini dacă a reușit sau 
nu în misiunea ce i-a fost încredin
țată de a forma guvernul, informea
ză aceeași publicație.

Lucrările Comisiei 
mixte româno-ungare 

de istorie
La Budapesta au avut loc lucrările 

Comisiei mixte româno-ungare de 
istorie. Au fost dezbătute, pe bază de 
referate prezentate de cele două de
legații, teme de mare importantă is
torică și politică : Revoluția de la 
1848 în spațiul carpato-dunărean și 
Relațiile culturale progresiste româ
no-ungare în perioada dintre cele 
două războaie mondiale. Comisia a 
examinat, de asemenea, ultimele edi
ții ale manualelor școlare de istorie 
din punct de vedere al modului cum 
sint reflectate în acestea istoria ce
lor două popoare, constatîndu-se 
eforturile de îmbunătățire a lor. în 
Încheierea lucrărilor a fost semnat 
un protocol. S-a procedat la o in
formare reciprocă cu privire la acti
vitatea de cercetare a istoricilor din 
cele două țări, inclusiv în vederea 
pregătirii și participării la Congresul 
mondial de istorie ce va avea loc la 
București în 1980.

Delegația istoricilor români a 
fost condusă de academician Ștefan 
Pascu, iar cea ungară de academi
cian Lajos Elekes.

R. P. CHINEZĂ

încheierea sesiunii Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari

Un lider al opoziției sud-coreene despre vizita 
președintelui S. U. A. la Seul

SEUL 2 (Agerpres). — După reu
niunea la nivel înalt de la Tokio a 
reprezentanților principalelor șapte 
state occidentale industrializate, pre
ședintele S.U.A, Jimmy Carter, a 
făcut o vizită la Seul. La Încheierea 
acesteia a fost dat publicității un 
comunicat comun americano—sud-co- 
reean în care se arată, între altele, că 
miniștrii de externe ai S.U.A. și Co
reei de sud au fost însărcinați să ia 
contact cu Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, în vederea 
pregătirii unei eventuale întilnjri 
tripartite.

Președintele Jimmy Carter, preci
zează comunicatul, a reafirmat, tot
odată, că Statele Unite vor continua 
să-și mențină prezența militară în 
Coreea de sud și că „umbrela nuclea
ră americană va asigura o securitate 
sporită în regiune".

înainte de a părăsi Seulul, președin
tele Jimmy Carter s-a intilnit cu 12 
lideri religioși sud-coreeni, dintre 
care mulți au o poziție critică față de

regimul lui Pak Cijan Hi. Șeful exe
cutivului american a conferit, de a- 
semenea, cu conducători ai unor par
tide.

într-un interviu acordat agenției 
France Presse, unul din liderii opozi
ției sud-coreene, Kim Dae Jung, și-a 
exprimat regretul că vizita președin
telui Carter la Seul a constituit o ocazie 
pentru a se priva de libertate ele
mentele democratice din Coreea de 
sud, autoritățile de la Seul urmărind 
să prevină organizarea de manifes
tații împotriva regimului. Kim Dae 
Jung și-a exprimat, de asemenea, 
temerea că, prin deplasar ea lui Carter 
la Sfiul, S.U.A. vor contribui la con
solidarea regimului dictatorial al lui 
Pale Cijan Hi. El a adăugat că „sin
gurul mijloc pentru a determina Co1- 
reea de nord să înceapă dialogul cu 
Sudul este democrația", pentru că, a 
subliniat Kim Dae Jung, „Nordul nu 
va accepta niciodată să negocieze 
cu un guvern care nu se bucură de 
sprijinul poporului".

BONN

Instalarea oficială 
a noului președinte 

al R. F. G.
BONN. — în Bundestagul de la 

Bonn a avut loc duminică ceremonia 
depunerii jurămintului de către Karl 
Carstens, in calitate de președinte al 
Republicii Federale Germania pentru 
următorii cinci ani. ■

Candidat al partidelor de opoziție 
Uniunea Creștin-Democrată — Uniu
nea Creștin Socială (ramura bavare
ză a U.C.D.), el a fost ales în această 
funcție la 23 mai 1979 a.c. de Adu
narea Federală.

Karl Carstens îi succede ca pre
ședinte al R.F.G. lui Walter Scheel.

BEIJING 2 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările sesiu
nii a II-a a celei de-a V-a legislaturi 
a Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze. După 
cum relatează agenția China Nouă, 
în cadrul ședinței plenare de dumi
nică, Adunarea a ales pe Peng 
Zhen, Xiao Jingguang, Zhu Yun- 
shan și Shi Liang ca noi vicepre
ședinți ai Comitetului Permanent al 
A.N.R.P. Totodată, adunarea a apro
bat propunerea premierului Consi
liului de Stat, Hua Guofeng, privind 
numirea lui Chen Yun, Bo Yibo șl 
Yao Yilin în funcția de vicepremieri 
ai Consiliului de Stat și numirea lui 
Fang Yi ca președinte al Academiei 
de științe a Chinei.

Comitetul Permanent al A.N.R.P. 
— continuă agenția citată — a apro
bat, în cursul aceleiași ședințe, 
crearea Comisiei economice șl fi
nanciare, subordonată Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze; președinte al 
comisiei a fost numit vicepremierul 
Chen Yun.

Sesiunea a adoptat o rezoluție cu 
privire la unele amendamente aduse 
Constituției R. P. Chineze, în baza 
cărora comitetele revoluționare lo
cale, la diferite niveluri, se transfor
mă în organe ale puterii locale, iar 
deputății Adunărilor populare la nivel

de județ vor fi aleși prin vot direct.
De asemenea — menționează 

China Nouă — sesiunea a adop
tat măsuri în direcția întăririi de
mocrației socialiste și a sistemului 
juridic socialist. în afară de Codul 
penal. Codul de procedură penală și 
un număr de alte cinci legi impor
tante, pe care le-a adoptat. Comi
tetul Permanent al A.N.R.P. va ur
genta elaborarea Codului civil, a 
Codului de procedură civilă, a legii 
căsătoriei, ca și a celor referitoare 
la întreprinderi, muncă, contracte, 
energie și ocrotirea mediului încon
jurător.

în cuvintul de încheiere a sesiunii, 
Ye Jianying. președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării, a lansat 
apeluj pentru o amplă mișcare na
țională în vederea sporirii produc
ției și realizării de economii, în în- 
timpinarea celei de-a 30-a aniver
sări a Chinei socialiste.

El a relevat că „reajustarea, re
structurarea, consolidarea și îmbu
nătățirea economiei naționale in
tr-un răstimp de trei ani. cu în
cepere din 1979, este o politică po
zitivă, ce corespunde condițiilor din 
China", și „înfăptuirea ei hotărîtă 
și efectivă va asigura dezvoltarea 
accelerată și susținută a economiei 
noastre naționale".

în pregătirea Conferinței la nivel înalt a O.U.A.
Documente adoptate la reuniunea de la Dar Es Salaam

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). — 
Comitetul de eliberare al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), re
unit in sesiune la Dar Es Salaam, 
a hotărit să sporească ajutorul finan
ciar acordat mișcărilor de eliberare 
națională. în cadrul dezbaterilor a 
fost propusă, de asemenea, consti
tuirea unui Consiliu de coordonare 
pentru apărarea țărilor africane vic
time ale agresiunii regimurilor ra
siste din sudul continentului african. 
Delegații la lucrări au adoptat o re
zoluție în care se cere statelor O.U.A.,

membre ale Commonwealthajui : să 
facă demersurile necesare pe , If 
guvernul britanic pentru ca ac^ n 
să nu acorde recunoaștere „regirto ț, 
lui Muzorewa", instaurat in Rhod " 
sia în urma recentei mascarade e- 
lectorale, pusă la cale de Ian Smith 
spre a asigura perpetuarea domina
ției minorității albe la Salisbury.

Documentele adoptate urmează să 
fie supuse spre examinare și apro
bare apropiatei reuniuni la nivel 
înalt a O.U.A. de la Monrovia, ca
pitala Liberiei.

agențiile de presă transmit:

Majorări de preturi în U.R.S.S
MOSCtivA 2 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.Ș.S., în sco
pul reglementării prețurilor și nor
malizării comerțului cu anumite pro
duse, Comitetul de stat pentru pre
țuri al U.R.S.S. a hotărit să majoreze, 
începind de la 1 iulie, în medie cu 
50 la sută, prețurile cu amănunțiți ln 
unele obiecte din metale prețioase, 
la blănurile naturale (cu excepția ar
ticolelor pentru copii) și covoare. La 
autoturisme, prețurile au crescut cu 
18 la sută, la mobila de import cu 30 
la sută, iar la mobila fabricată in 
U.R.S.S. cu 10 la sută. Au fost ma
jorate. de asemenea, intre 25 și 45 
la sută, prețurile la restaurante și 
cafenele, in orele de seară, in func-

ție de categoria localurilor. Prețurile 
la berea comercializată de întreprin
derile de alimentație publică au fost 
majorate cu 45 la sută, rămînînd in 
Vigoare prețurile actuale la bere în 
rețeaua comerțului cu amănuntul.

Președintele Comitetului de stat 
pentru prețuri al U.R.S.S., Nikolai 
Glușkov, a precizat că nu sînt modi
ficate prețurile la cantine, la bufe
tele școlare, vagoanele restaurant, 
restaurantele navelor, la bufetele ex
pres. El a subliniat că modificarea 
prețurilor se referă la o gamă limi
tată de produse și nu afectează prin
cipalele bunuri alimentare și neali
mentare.

Convorbiri româno-sirie- 
jjg. Youssef Al-Assad, membru al 
Comandamentului Regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Asociației de prietenie siriano- 
română, a primit pe Petre Constan
tin, adjunct al ministrului educației 
și învătămintului, aflat in vizită in 
Siria. în cadrul convorbirii au fost 
evidențiate relațiile trainice de prie
tenie și colaborare existente intre 
popoarele român și sirian pe multi
ple planuri, dezvoltarea acestora în 
oaza înțelegerilor convenite cu prile
jul întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Hafez 
Al-Assad, președintele Siriei, a fost 
subliniată dorința reciprocă de a se 
acționa în continuare pentru lărgirea 
și amplificarea acestor raporturi.

Primire. Geng Biao, membru
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit, luni, 
delegația ziarului „Scinteia", condusă 
de Anghel Paraschiv, redactor-șef 
adjunct, care intreprinde o vizită in 
R. P. Chineză.

Moment politic important
Ia Bamako. ln RePublica Mali

REUNIUNEA ECONOMICĂ LA NIVEL ÎNALT DE LA TOKIO

In centrul preocupărilor — implicațiile crizei energetice
Măsuri, poziții și acțiuni

întrevedere sovieto-sud- 
yemenitu. Aleksei Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut, la Moscova, o con
vorbire cu Aii Nasir Muhammed, 
prim-ministru și ministru al finanțe
lor al R.D.P. Yemen. Părțile au 
abordat probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări, 
ca și probleme internaționale actuale, 
legate îndeosebi de situația din re
giunea Golfului și din Orientul Mij
lociu, informează agenția T.A.S.S.

s-a încheiat procesul de trecere la 
o administrație civilă. Potrivit pos
tului de radio Bamako, în noaptea 
de 30 iunie spre 1 iulie, In Mali și-a 
încetat existența Comitetul Militar 
de Eliberare Națională, care a condus 
țara timp de 10 ani. în cadrul măsu
rilor de trecere la o guvernare ci
vilă. în iunie a.c. au avut loc în Mali 
alegeri legislative și prezidențiale. 
Președinte al Republicii Mali a fost 
desemnat Moussa Traore, care, po
trivit prevederilor Constituției, de
ține. totodată, și funcția de prim- 
ministru.

I
Adunarea Națională a

Franței și-a încheiat sesiunea de

La Palatul Akasaka din Tokio s-a 
încheiat zilele trecute reuniunea la 
nivel inalt a șapte state capitaliste in
dustrializate — S.U.A., Canada, Ja
ponia, Anglia, Franța, R.F. Germa
nia și Italia — consacrată în princi
pal găsirii modalităților de a face 
față problemelor pe care le ridică 
situația tot mai acută existentă pe 
piața mondială a petrolului sau. in 
terminologia curentă, problemelor 
crizei energetice.

înseși inițierea și convocarea aces
tei reuniuni cu participarea șefilor 
de state și guverne învederează că 
chiar și statele capitaliste cele mai 
dezvoltate, cu potențialul economic 
cel mai puternic, care consumă peste 
70 la sută din producția mondială de 
petrol, sînt grav afectate de dificul
tățile existente in domeniul aprovi
zionării cu resurse energetice și 
consideră necesar să ia- măsuri 
drastice pentru a face față acestor 
dificultăți.

In cadrul reuniunii de la Tokio au 
fost pe larg abordate toate aceste 
probleme și, după cum se arată în 
Declarația comună adoptată la în
cheiere, participanții au căzut de 
acord asupra unei „strategii comune" 
în domeniul conservării și economi
sirii energiei. „Sarcinile cele mai ur
gente — se spune în document — 
sînt reducerea consumului de petrol 
și accelerarea valorificării altor surse 
de energie".

Participanții au acceptat, ca o 
concluzie primordială, să-și restrîn- 
gă consumul de petrol și, prin ur
mare, importurile. Astfel, țările mem
bre ale Pieței comune, pe lîngă ac
țiunile întreprinse pînă acum pe li
nia conservării energiei, au hotărit 
să-și limiteze consumul de petrol în 
1979 la 500 milioane tone și să-și 
mențină importurile de petrol ln pe
rioada 1980—1985 la un nivel care 
să nu-1 depășească pe cel din 1978. 
La rîndul lor, S.U.A., Japonia și 
Canada își vor reduce importurile în 
1979 și-și vor menține achizițiile de 
petrol în străinătate în 1980 la un ni
vel care să nu-1 depășească pe cel 
din 1979.

După cum se vede, prima măsură 
la care recurg chiar și state cu vas
te posibilități financiare, in fond sta
tele cele mai bogate, o constituie 
economisirea.

Cele șapte țări și-au asumat anga
jamentul de a respecta anumite pla
foane ale importurilor lor de petrol 
pînă In 1985, cerind și altor țări in
dustrializate să stabilească obiective 
similare în domeniul importurilor de 
petrol și economisirii energiei.

Declarația de la Tokio menționea
ză. de asemenea, printre măsurile 
convenite de „cei șapte", crearea 
unui „registru al tranzacțiilor petro
liere internaționale" în vederea pre
venirii speculațiilor cu țiței, men
ținerea prețurilor interne la petrol la 
valoarea prețurilor pieței mondiale, 
sporirea producției și comerțului cu 
cărbune și depunerea de eforturi 
pentru a se înlocui petrolul cu căr
bunele în sectoarele industrial și 
electric, valorificarea altor surse de 
energie, în special a capacităților ge
neratoare de energie nucleară.

Declarația arată că „noile teh
nologii în domeniul energiei reprezin
tă elementul-cheic pentru ca omeni

prin politica economică internă, dau
nele provocate economiilor lor de ma
jorarea prețurilor la petrol, partici
panții subliniază : „Opțiunile noastre 
sint limitate. încercările de a com
pensa daunele prin majorări cores
punzătoare de venituri nu vor face 
decit să contribuie la inflație".

într-o conferință de presă organi
zată la Honolulu, președintele Jimmy 
Carter a declarat că „creșterea cu 60 
la sută a prețului petrolului, hotărîtă 
în acest an de țările membre ale 
O.P.E.C., va antrena probabil o rece
siune economică în S.U.A.". Președin
tele american a afirmat că această 
creștere va provoca pierderea a 
800 000 locuri de muncă în S.U.A.

• J. CARTER : „Noua creștere a prețului la petrol va provoca
pierderea a 800 000 locuri de muncă în S.U.A."

• R.F.G. : O notă suplimentară de 15 miliarde mărci anual
• „Sarcinile cele mai urgente — reducerea consumului de 
petrol și accelerarea valorificării altor surse de energie"

rea să nu fie zguduită de crize ale 
combustibililor. Vor fi necesare uriașe 
resurse publice și particulare pentru 
dezvoltarea și aplicarea comercială a 
acestor tehnologii". în acest sens, par
ticipanții au convenit, între altele, 
asupra creării unui nou organism in
ternațional în problemele tehnologiei 
energetice.

Chiar în ajunul deschiderii reuniunii 
de la Tokio, membrii Organizației ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
întruniți la Geneva, hotărîseră, pen
tru a doua oară in acest an, o ma
jorare substanțială a prețului — de 
la 14,5 dolari per baril, cit era prețul 
stabilit la 27 martie, la 20 dolari și 
chiar 23,50 dolari per baril începind 
de la 1 iulie.

Participanții la reuniunea de Ia 
Tokio au făcut o evaluare detaliată 
a scumpirii prețului petrolului, de- 
clarînd că „condamnă deciziile luate 
la recenta conferință a O.P.E.C." Ei 
au apreciat că „creșterile nejustificate' 
ale prețului petrolului vor avea se
rioase consecințe economice și so
ciale, ele înseamnă o mai mare in
flație pe scară mondială și o reducere 
a creșterii economice. Aceasta va 
duce la sporirea șomajului, la crearea 
de r.oi dificultăți pentru balanțele de 
plăți și va pune în pericol atît sta
bilitatea țărilor în curs de dezvoltare 
cit și a țărilor dezvoltate din lume".

Anunțînd că vor încerca să reducă,

pînă la sfîrșitul anului viitor și va 
antrena creșterea cu 2—2,5 la sută a 
inflației. El a anunțat, totodată, că, 
împreună cu Congresul, va pune la 
punct un nou plan de raționalizare a 
benzinei, pentru a face față penuriei 
care se resimte în S.U.A. de aproape 
două luni.

La întoarcerea sa de la reuniunea 
de la Tokio, președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a calificat 
drept „abuzive" noile majorări ale 
prețului petrolului. La Bonn se 
consideră că scumpirea petrolului va 
costa suplimentar R.F.G. 15 miliarde 
mărci anual.

„Am convenit — se arată ln con
tinuare in declarație — să facem mai 
mult pentru a îmbunătăți eficiența 
noastră productivă pe termen lung și 
flexibilitatea economiilor noastre. 
Măsurile necesare ar trebui să inclu
dă mai multe stimulente pentru in
vestiții și pentru cercetare și dezvol
tare ; măsuri pentru a înlesni trece
rea capitalului și forței de muncă din 
ramuri industriale in declin în noi ra
muri industriale ; măsuri de regle
mentare care să evite impedimente 
inutile în calea investițiilor și produc
tivității ; reducerea creșterii unor 
cheltuieli curente in sectorul public ; 
eliminarea impedimentelor în calea 
fluxului internațional al comerțului 
și capitalului".

Participanții și-au reafirmat, de 
așemenea, hotărirea lor de a lupta 
împotriva protecționismului. Ei recu
nosc, de asemenea, că stabilitatea pe 
piața valutară este esențială pentru 
dezvoltarea sănătoasă a comerțului 
mondial și a economiei globale.

„Problemele cu care sintem con
fruntați — apreciază declarația — 
sint globale. Ele nu pot fi rezolvate 
decit printr-o responsabilitate comu
nă și prin colaborare". în această 
ordine de idei, președintele Consi
liului pentru problemele energiei al 
C.E.E., Andre Giraud, a opinat că 
problemele energiei nu-și vor putea 
găsi o soluție adecvată „pînă cind 
nu va fi elaborată o politică menită 
să asigure coerența intre deciziile 
țărilor consumatoare și cele ale țări
lor producătoare".

Așa cum este cunoscut, de pe 
urma scumpirii prețurilor combusti
bililor, cele mai afectate sint țările 
în curs de dezvoltare neproducătoare 
de petrol. Ultima decizie privind 
majorarea substanțială a prețului pe
trolului va spori in mare măsură 
problemele cu care sînt' confruntate 
țările în curs de dezvoltare fără re
surse petroliere, precum și dificultă
țile pentru țările dezvoltate în a le 
ajuta — subliniază declarația. Decizia 
poate avea chiar un efect paralizant 
asupra unora dintre țările în curs de 
dezvoltare. în această situație, parti
cipanții la reuniunea de la Tokio re
cunosc „necesitatea fluxului de re
surse financiare către țările in curs 
de dezvoltare, a resurselor particula
re și publice, bilaterale și multilate
rale". Ei se angajează să pună un ac
cent mai mare pe cooperarea cu ță
rile in curs de dezvoltare în ce pri
vește eliminarea foametei și subnu
triției.

Măsurile adoptate la reuniunea de 
la Tokio indică în mod evident do
rința principalelor state industriali
zate capitaliste de a trece la acțiuni 
concrete de atenuare a efectelor cri
zei energetice — ceea ce ar putea 
influența pozitiv ansamblul econo
miei mondiale. în aceste condiții, 
apare insă și mai pregnant necesi
tatea de a se concentra toate efortu
rile în direcția promovării unei largi 
cooperări economice internaționale, 
fără restricții și discriminări artifi
ciale. a căutării unor soluții proble
melor energetice cu participarea tu
turor statelor, indiferent de orin- 
duire sau grad de dezvoltare, ln ca
drul unui amplu dialog, corespunză
tor intereselor fiecărei națiuni, pro
gresului și păcii în lume.

Vizita delegației 
S.W.A.P.O. la Sofia. Comunica
tul dat publicității la încheierea vizi
tei la Sofia a delegației Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nu- 
joma, președintele S.W.A.P.O., subli
niază că cele două părți s-au pro
nunțat pentru adoptarea de sancțiuni 
internaționale efective împotriva re
gimurilor rasiste de la Pretoria și 
Salisbury, în conformitate cu Carta 
O.N.U.

primăvară. Din lipsă de timp, depu
tății au fost nevoiți să amine pentru 
toamnă adoptarea unei decizii în le
gătură cu disputatul proiect de lege 
prezentat de guvern referitor la con
dițiile de imigrare și de ședere a 
muncitorilor străini in Franța. Pro
iectul are drept scop reducerea nu
mărului străinilor care trăiesc si
muncesc în Franța de la 4.2 milioane 
în prezent la un milion in 1985.

întrevedere I. B. Tito—G. 
Marchois. pre?edintele r s.f. iu
goslavia, Iosip Broz Tito, președinte
le U.C.I., l-a primit, luni, pe Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez. Au fost exa
minate probleme ale relațiilor dintre 
cele două partide, exprimîndu-se 
voința dezvoltării cooperării lor.

Un nou raid agresiv îm
potriva Zambiei.Pentru 3 dou* 
oară în cursul ultimei săptămlni, 
forțe terestre rhodesiene, sprijinite 
de aviație, au întreprins, duminică, 
un raid agresiv împotriva Zambiei, 
pătrunzînd pe o distanță de 24 de 
kilometri pe teritoriul acestei țări, 
informează un comunicat al guver
nului zambian, reluat de agenția 
Associated Press. Ca urmare a raidu
lui, au fost înregistrați patru morți 
și mai mulți răniți.

0 furtună ‘ns°tR^de ° pioni* 
torențială s-a abătut duminică asupra 
zonei orașului spaniol Valdepenas. 
centrul uneia dintre cele mai bogate 
regiuni viticole ale țării. Localitatea 
a fost în mare parte inundată și nu
meroase persoane și-au pierdut viata. 
Un prim bilanț indica 20 de morți și 
aproximativ 50 de răniți. i

Bombardamente în sudul 
Libanului. Art*leria grea îsraella- 
nă a bombardat, luni după-amiază, 
timp de peste 2 ore, orașul-port Tyr 
și alte localități din sudul Libanului, 
a anunțat postul de radio Beirut.

Revanșa istoriei
TRANSBORDARE 

ÎN COSMOS
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Luni, după încheierea verificării 
sistemelor de cuplare ermetică, 
cosmonauții sovietici Vladimir 
Liahov și Valeri Riumin au 
deschis trapa de legătură și au 
început descărcarea materialelor 
aduse cu nava de transport 
„Progress-7“.

La bordul complexului spatial 
au fost efectuate o serie de cer
cetări medicale. Cu ajutorul 
costumului cu vacuum „Cibis" 
și al aparaturii' multifuncționale 
s-au făcut măsurători asupra 
sistemului cardio-vascular, în- 
registrindu-se particularitățile 
circulației sanguine și ale acti
vității inimii.

Delegație afgana la Isla
mabad Invitația guvernului 
Pakistanului, o delegație afgană con
dusă de Shah Mohammed Dost, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al Afganistanului, a sosit la Isla
mabad, unde va examina cu oficiali
tățile pakistaneze probleme intere- 
sînd cele două țări.

Condamnarea unui cri
minal nazist. Fostul comandant 
al lagărului de concentrare nazist de 
la Gassen, din apropiere de Cottbus, 
Walter Knop,*fe fost condamnat, de 
tribunalul din Koln. la 9 ani închi
soare, sub acuzația dă a fi corespon- 
sabil de asasinarea a cel puțin 33 de 
deținuți, in timpul evacuării lagărului, 
în 1945. Din depozițiile martorilor, 
precum și din unele documente a 
rezultat însă că Knop se face vinovat 
direct de asasinarea a aproximativ 
160 de deținiyi.

Undeva, in partea de sud-est a 
Rhodesiei, nu departe de orașul 
Fort Victoria, se ridică, impresio
nante, ruinele unei gigantice con
strucții de granit, monument al 
unei străvechi civilizații — Zim
babwe — cuvint de rezonanță băr
bătească, pe care luptătorii africani 
pentru libertate l-au ales pentru 
denumirea patriei lor, încătușată de 
regimul colonial. Ca simbol al 
perenității spiritului african, al dăi
nuirii in fața tuturor vicisitudini
lor, nici nu se putea o replică mat 
potrivită la numele impus de colo
nialiști, Rhodesia, in semn de glo
rificare a aventurierului Cecil Rho
des, cel care a statornicit actualele 
structuri de spoliere nelimitată a 
bogățiilor țării.

Geometria fără cusur a vestigii
lor unui vast templu, liniile de o 
rafinată eleganță ale edificiilor ce 
împodobesc un semeț Acropole, so
liditatea zidurilor, construite din 
blocuri uriașe de granit, șlefuite cu 
atita migală incit au putut adera 
perfect, prin simpla suprapunere, 
fără a mai fi nevoie de mortdr sau 
alt liant — toate acestea au stîrnit 
uimirea ți admirația arheologilor. 
Căutind să explice geneza acestor 
extraordinare construcții, cărora 
le-au dat denumirea de Zimbabwe 
(de la zimba — casă și magbi — 
piatră, folosită de localnici), oame
nii de știință au emis multiple 
ipoteze, au elaborat numeroase 
teorii. Unele din aceste teorii con
sideră, de pildă, că edificiile Zim
babwe' au fost ridicate cu 3 000 de 
ani in urmă și că ele ar reprezenta 
vestigiile legendarului ()phir, ceta
tea aurului, de care amintește încă 
biblia; alții situează data con
strucției mai aproape de vremurile 
noastre, fie prin secolele VI—VIII, 
cind aici ar fi existat un important 
centru de schimb al aurului, fie 
prin secolele XIII—XIV, cind pe 
aceste meleaguri ajunsese la înflo
rire regatul african Monomotapo.

Dincolo de aceste controverse, 
toți cercetătorii sint de acord asu
pra unui lucru, anume că o con
strucție de asemenea amploare nu

poate fi decit opera unui popor 
care a atins un înalt grad de ci
vilizație. S-a găsit insă cineva care 
să conteste violent această opinie 
unanimă. Este vorba de Ian Smith
— putea oare să fie altul? — care, 
în ciuda manevrei cusute cu ață... 
neagră de a aduce in fruntea gu
vernului de la Salisbury o persona
litate de culoare, rămine in conti
nuare căpetenia de facto a regimului 
rhodesian (cit de „independent" este 
premierul de culoare, Muzorewa, 
reiese cu prisosință din faptul că 
prima sa vizită a fost la Pretoria, 
unde s-a intilnit cu șef ul guvernului 
sud-african). Veleitățile de arheolog 
ale lui Smith au fost stimulate de 
afirmațiile unui cercetător rhode
sian onest care a avut curajul să 
susțină că monumentele Zimbabwe 
sint opera membrilor unor triburi 
care nu se deosebeau prea mult de 
actualii locuitori ai acestui terito
riu. Negînd cu înverșunare că' mo
numentala construcție a fost reali
zată de africani, Smith rămine. in 
fond, consecvent cu sine însuși: 
pentru cel care susține superiorita
tea celor 200 000 de coloni albi — 
datorită simplului fapt că sint albi
— față de imensa majoritate — 7 
milioane — a populației de culoare 
este firesc să nu recunoască faptul 
că africanii sint in stare de aseme
nea nepieritoare întruchipări ale 
civilizației. După cum, cu aceeași 
oarbă încăpățânare, refuză să ad
mită că astăzi, cind patriota con
trolează 85 la sută din teritoriul 
țării, inclusiv zona din jurul ce
lebrelor ruine, regimul rasist nu 
se mai poate sustrage de la 
pieire.

...At,unei cind coloniștii albi 
au pătruns in Rhodesia, întâm
plarea a făcut ca ei să-și sta
bilească prima așezare tocmai la 
Fort Victoria, lingă ruinele Zim
babwe. Acum, printr-o revanșă a 
istoriei, numele acestor glorioase 
vestigii au devenit un simbol al 
inevitabilei prăbușiri a unor vesti
gii de alt fel, a odioaselor rezidu
uri ale regimului de oprimare co
lonială.

E. R.
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