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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru
la întreprinderea chimică „ Victoria" din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marii,
la Snagov. pe tovarășul Stane Dolant,
membru al Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, care face o vizită de prie
tenie in tara noastră.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut din
partea conducerii Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. împreună cu urări
de noi succese poporului român în
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
mulțumit Si a rugat pe oaspete să
transmită conducerii Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia salutul său si
cele mai cordiale urări, iar popoare
lor Iugoslaviei prietene urări de
prosperitate si bunăstare.
In timpul întrevederii s-au evocat
cu satisfacție bunele raporturi de
prietenie si colaborare dintre țările,
partidele si popoarele noastre, care
se dezvoltă continuu. în spiritul în
tâlnirilor. convorbirilor si înțelegeri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceausescu
și Iosip Broz Tito. care au confirmat
vitalitatea si perspectiva acestor re
lații. In același timp, s-a subliniat
că potențialul «Economic în creștere
al celor două țări socialiste vecine si
prietene creează premise favorabile
pentru promovarea, tot mai intensă,
la nivel superior, a conlucrării ne
multiple planuri româno-iugoslave,
pe linie politică, economică, tehnicoștiințifică și in alte domenii de in
teres reciproc.
S-a reafirmat dorința de a întări
și mai mult colaborarea dintre P.C.R.
și U.C.I. — factor esențial în dezvol
tarea prieteniei și colaborării româ
no-iugoslave — de a extinde și inten
sifica schimburile de experiență și de
■păreri in cele mai. diferite domenii
ale construcției socialiste, asupra tu
turor problemelor importante ale
luptei pentru progres. A fost expri

mată convingerea că aprofundarea
continuă a legăturilor româno-iugo
slave este în folosul și spre binele ță
rilor și popoarelor noastre, al dez
voltării și prosperității lor, în inte
resul cauzei generale a păcii și so
cialismului.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte esențiale ale actualității
politice și ale mișcării comuniste și
muncitorești internaționale.
în acest cadru s-ar exprimat Îngri
jorarea față de situația mondială
actuală, afectată de sporirea ten
siunii și încordării. S-a subliniat, de
comun acord, necesitatea ca toate
statele lumii să acționeze și mai in
tens pentru împiedicarea agravării
situației internaționale, pentru. însă
nătoșirea climatului politic mondial,
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și indepen
dență, pentru soluționarea pe cale
politică, prin negocieri, a stărilor
de încordare și conflict din diferite
zone ale lumii, în conformitate cu
interesele generale ale umanității.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Stane Dolanț au reafirmat atașamen
tul celor două state față de obiecti
vele înfăptuirii securității și cola
borării în Europa, unde există cea
mai mare concentrare de arme, in
clusiv nucleare. A fost subliniată ne
cesitatea înfăptuirii integrale a preve
derilor Actului final de la Helsinki
și bunei pregătiri a viitoarei reuniuni
din acest an de la Madrid, astfel in
cit ea să dea un nou impuls cola
borării dintre statele continentului și
îndeosebi să ducă la măsuri practice
de dezangajare militară și dezarma
re, S-a insistat în mod deosebit asu
pra necesității de a se împiedica am
plasarea de noi rachete și arme nu
cleare pe continentul european.
în cadrul convorbirii s-a subliniat,
de asemenea, necesitatea infăptuirii
dezarmării generale, și în primul
rind a dezarmării nucleare. încetării
cursei înarmărilor, care împovărează
tot mai mult popoarele și sporește
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Secretarul general al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat, marți dimineața, o vizită de lucru la întreprinderea
chimică „Victoria” din Capitală — unitate în cadrul căreia
funcționează o instalație de reșapare a anvelopelor — pen
tru a analiza la fața locului felul în care se aplică măsurile
stabilite de conducerea partidului și statului privind
recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor.
In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
însoțit de tovarășii llie Verdeț, Ion Dincă, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan , Elena Nae, Richard Winter.

Colectivul de muncitori, tehnicieni
ți ingineri al acestei tinere unități
industriale bucureștene a primit pe
secretarul general al partidului cu
sentimente de bucurie si de aleasă
stimă, manifestindu-si prin aplauze
puternice recunoștința fierbinte pen
tru preocuparea statornică a condu
cătorului partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea economicosocială a Capitalei, a întregii țări.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost
lntimpinat. la sosire, de ministrul
industriei chimice. Gheorghe Caranfil, de reprezentanți ai consiliului oa
menilor muncii din întreprindere.
Secretarul general al partidului a
fost invitat să ia cunoștință de rezul
tatele înregistrate oină acum de
această unitate în larga acțiune de
reconditionare a anvelopelor uzate.
Avind in dotare utilaje perfecționate
— unele dintre ele produse in1 tară —
Întreprinderea „Victoria" și-a mărit
an de an capacitatea de producție,
fiind in măsură să resapeze acum
50 000 anvelope pe an.
Graficele prezentate oglindesc preo
cuparea ministerului de resort de a
extinde, potrivit sarcinilor stabilite
de conducerea de . partid si de
stat, personal de tovarășul Nicolae
Ceausescu, această importantă acțiune
la scara întregii țări. S-a informat
că, în afara întreprinderii „Victoria",
în tară funcționează incă cinci uni
tăți cu profil și capacitate de pro
ducție similare. De asemenea, pen
tru a se asigura o amplasare cit mai
rațională pe teritoriul tării a uni
tăților de reșapare a anvelopelor,
vor fi construite încă 14 capacități.
In discuția purtată cu cadrele de
conducere ale Ministerului Industriei
Chimice, ale altor ministere si insti
tuții centrale cărora le revin atri
buții în importanta acțiune de reva
lorificare a anvelopelor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat măsu
rile întreprinse pînă acum în această
direcție, dar — ținând seama de nu
mărul mare de anvelope ce se folo
sesc acum în tară, de atenția acor
dată în întreaga noastră economie
recuperării și refolosirii materiilor
prime și materialelor în vederea gos
podăririi lor cu cea mai mare efi
ciență — a considerat că ceea ce
s-a realizat în domeniul resapării
anvelopelor nu corespunde nici pe de
parte cerințelor și posibilităților eco
nomiei naționale. Secretarul general al
partidului a indicat factorilor de răs
pundere să ia cele mai eficiente si
urgente măsuri pentru a asigu
ra dezvoltarea In ritm accelerat
a capacităților de reșapare a anve
lopelor — sistem larg utilizat în nu
meroase tari ale lumii, inclusiv in
•tate cu industrie puternic dezvol-

tată — găsirea soluțiilor tehnologice
pentru redarea In circulație, prin acest procedeu, cel puțin o dată a an
velopelor uzate. Pînă in 1983 trebuie
să se asigure capacitățile necesare
pentru reșaparea a cel puțin 90
la sută din anvelope. în acest scop,
s-a indicat Ministerului Aprovizionă
rii Tehnioo-Materiale și Gospodăririi
Fondurilor Fixe și Ministerului In
dustriei Chimice să găsească solu
țiile necesare pentru realizarea grab
nică a capacităților corespunzătoare
destinate operațiunilor de reșa
pare, iar Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini să asi
gure producerea la timp a utila

jelor necesare. Totodată, a fost dată
sarcina Ministerului Transporturilor
și Telecomunicațiilor, Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare
și conducerilor altor sectoare ale eco
nomiei naționale care dispun de un
număr mare de autovehicule de a
organiza un sever și eficient
control pentru a se asigura folosirea cu grijă a anvelopelor,
să poaastfel Incit toate acestea
i
de
tă fi reșapate. Conducătorii
<
să aibă
’ autobaze, șefii de> garaje
_
obligația de a preda in condiții co
respunzătoare pentru reșapare toate
anvelopele folosite. In același timp,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras
atenția asupra necesității ca de la
acele anvelope care datorită unor
accidente au un grad de uzură care
nu permite reșaparea, cauciucul să
fie folosit, în amestec cu cauciucul
nou. pentru realizarea altor produse.
Practic, prin aplicarea acestor mă
suri toate anvelopele uzate trebuie
refolosite prin reșapare sau prin
utilizarea lor pentru realizarea altor
produse. De asemenea, s-a indicat
să se găsească soluții care să per
mită recuperarea și refolosirea cor
dului din anvelopele ce nu mai pot
fi întrebuințate.
Specialiștilor din industria chimică
le-a fost trasată sarcina de a acționa

cu perseverență pentru îmbunătă
țirea continuă a calității cauciucului,
a anvelopelor, a tuturor produselor
din cauciuc, pentru a se mări rezis
tența și'durabilitatea acestora în ex
ploatare. Este necesar Va toate pro
dusele din cauciuc, in raport cu gra
dul de uzură, să fie reparate sau
folosite ca materie primă pentru
obținerea de noi produse.
în contextul acțiunii largi de re
cuperare a materiilor prime și ma
terialelor, secretarul general al parti
dului a indicat organelor de resort
să întocmească programe de recu
perare și a maselor plastice, in sco
pul refolosirii > lor pentru realizarea
de noi produse.
In încheierea vizitei, factorii care
răspund direct de această deosebit de
însemnată acțiune economică au mul
țumit secretarului general pentru
vizită si pentru importantele indica
ții date si cu acest prilej si l-au asi
gurat că vor fi .luate cele mai cores
punzătoare si urgente măsuri, vor fi
initiate operativ importante acțiuni
care să asigure materializarea efi
cientă a tuturor sarcinilor date pri
vind recuperarea si valorificarea in
tegrală a anvelopelor, a cauciucului,
produs cu valoare deosebită in an
samblul materiilor prime folosite în
industria noastră socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si tovarășa Elena
Ceausescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. au

pericolul unor noi războaie nimicitoa
re. eliminării forței și amenințării cu
folosirea forței in relațiile dintre
state.
îri același timp, a fost relevată ho
tărî rea ambelor partide, a celor
două țări, popoarelor lor de a
întări colaborarea și solidaritatea
cu țările în curs de dezvoltare,
cu țările nealiniate, cu popoare
le care luptă împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului. în context a fost sub
liniat rolul tot mai însemnat ce re
vine mișcării de nealiniere în afir
marea politicii de independență, de
respectare a dreptului popoarelor la
dezvoltare liberă, in depășirea poli
ticii de blocuri militare și rezolvarea
constructivă a problemelor Interna
tionale. De ambele părți s-a subli
niat necesitatea întăririi unității și
solidarității mișcării de nealiniere,
pe baza principiilor și orientărilor ei
fundamentale.
In timpul convorbirii s-a relevat,
de asemenea, atentia pe care cele
două țări o acordă lichidării subdez
voltării. înlăturării decalajelor econo
mice si sociale dintre state, instau
rării unei noi ordini economice In
ternationale care să asigure progre
sul mai rapid al țărilor, și Îndeosebi
al celor rămase în urmă.
S-a relevat necesitatea bunel pre
gătiri și participării active a tuturor
statelor la sesiunea specială a O.N.U.
din acest an consacrată problemelor
subdezvoltării si realizării noii ordini
economioe mondiale.
In cadrul convorbiri! s-a reafirmat
hotărîrea Partidului Comunist Român
și Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via de a contribui la întărirea colabo
rării si solidarității între partidele
comuniste si muncitorești. Intre toate
forțele progresiste, antiimperiallste
în lupta pentru triumful cauzei păcii,
libertății, democrației.
Convorbirile s-au desfășurat Intr-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.

★
invitat marți la Snagov. la un deiun.
pe tovarășul Stane Dolanț. membru
al Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
care efectuează o vizită de prietenie
in tara noastră.

Ea dejun au luat parte tovarășii
llie Verdet. Constantin Dăscâlescu.
Paul Niculescu. Ștefan Andrei, pre
cum si Dumitru Turcus. adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R.

PE TEMELIA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE,
PRIN AIITOCONDECERE MUNCITOREASCĂ o calitate nonă, superioară a întregii
activități economice
Se împlinesc azi 32 de ani de la
naționalizarea principalelor mijloace
de producție, eveniment de impor
tantă covîrsitoare in procesul edifi
cării noii orînduiri. act prin care
clasa muncitoare Întregea puterea
politică, cucerită în aspre bătălii
revoluționare, cu puterea econo
mică. devenind astfel clasă con
ducătoare în toate sferele vieții
sociale. La 11 iunie 1948 a luat
naștere un întins sector socialist în
economia națională, ceea ce a marcat
lichidarea definitivă a exploatării
omului de către om în industrie,
desființarea ca clasă a burgheziei
industriale si financiare, deschizindu-se astfel calea trecerii la condu
cerea planificată a economiei. A fost
«n moment esențial in desfășurarea
revoluției socialiste, care a pus din
plin in lumină capacitatea Partidu
lui Comunist Român de a decide cu
clarviziune asupra căilor edificării
noii Orînduiri. corespunzător condi
țiilor României. încă în acei primi
ani de după eliberarea țării P.C.R.
s-a afirmat ca un partid capabil să
configureze si să înfăptuiască efec
tiv un program de profunde trans
formări revoluționare. îmbrățișind
deopotrivă problemele vieții sociale,
ca si ale construcției economice. Ac
tul revoluționar al naționalizării a
fost primit cu profundă adeziune și
entuziasm de clasa muncitoare, de
întregul popor muncitor, care au vă
zut in acesta un nas important în
drumul spre făurirea noii orinduiri,

spre asigurarea victoriei socialismu
lui în România.
Dobîndind prin „exproprierea ex
propriatorilor" dubla calitate
de
producătoare si proprietară a mijloa
celor de producție, clasa muncitoare
s-a angajat conștientă într-un efort
eroic de înălțare a tării ne calea pro
gresului contemporan. Astăzi, cind

32 de ani de la actul
istoric al naționalizării
? ••
privim în urmă, ne dăm si mai bine
seama ce operă cu adevărat gigantică
a fost înfăptuită in acest răstimp. Se
știe cit de pauperă a fost moștenirea
lăsată de regimul burghezo-mosieresc : o industrie subechinată si di
form structurată, polarizată doar in
cîteva centre urbane, o agricultură
în care predominante erau mijloacele
de producție ineficiente ale tnicilor
gospodării țărănești ; o rețea de
transporturi distrusă în cea mai mare
parte, un buget complet secătuit de
povara multor ani de război, com
pletați cu alții de cumplită secetă.
La toate acestea se adăuga sabotajul
economic al reactiunii. care căuta ne
această, cale să submineze tînăra
putere populară.
Este lesne de înțeles că preluarea

DOUĂ SECOLE DE LA NAȘTEREA
CONDUCĂTORULUI REVOLUȚIEI DE LA 1821

TUDOR VLADIMIRESCU—
un mare erou
al națiunii
noastre
i
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principalelor mijloace de producția
în asemenea condiții excepționale nu
a fost deloc o operație simplă. Pentru
a izbîndi a fost nevoie de o înaltă
putere de dăruire si sacrificiu, de un
puternic spirit revoluționar — cali
tăți exemplar dovedite de clasa noas
tră muncitoare.
Factorul hotărîtor al progresului
general al tării, al dezvoltării mul
tilaterale a întregii economii si creș
terii bunăstării poporului, al conso
lidării independentei naționale s-a
dovedit politica partidului de indus
trializare socialistă, politică ce a cu
noscut o strălucită împlinire în pe
rioada de după Congresul al IX-Iea,
de cind in suprema funcție de con
ducere in partid a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In această
perioadă, cu contribuția esențială a
secretarului general al partidului,
unanim cunoscută și prețuită, atit pe
plan intern, cit si internațional, pen
tru modul științific, realist, original
si profund creator de soluționare a
problemelor dezvoltării economicosociale. a fost supusă unei profun
de analize experiența acumulată in
construcția socialistă. valorificîndu-se ceea ce s-a dovedit valoros,
viabil. înlăturindu-se acele orientări
de natură subiectivă, care nu ținu
seră seamă de necesitățile si posi
bilitățile reale ale tării ; a fost elabo
rată o politică economică cu ade
vărat științifică. întemeiată pe cerin
țele legilor obiective ale dezvoltării
economice si pe deplin adecvată con
dițiilor specifice si cerințelor noii etape de dezvoltare, urmărind să asigure o corelare justă intre diferi
tele ramuri și o repartizare armo
nioasă. echitabilă, a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu național,
realizarea unei producții de înaltă
calitate și eficientă, ca elemente de
finitorii ale unei economii avansa
te. moderne. Peisajul economic al
României de azi — modern, armo
nios. echilibrat in toate componen
tele sale — ritmurile de dezvoltare
industrială realizate în acești ani —
dintre oele mai înalte din lume —
se impun drept o strălucită ilustra
re a imenselor avantaje, a superio
rității proprietății socialiste, ca sur
să a progresului economico-social ra
pid. a propășirii materiale si spiri
tuale a întregului popor ; drept do-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a III-a)
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FAPTUL
DIVERS I

Gospodarii

Acum citeva zile, căderile to
rențiale au umflat apele tiolodului ți o parte din terenurile
agricole ale comunei Simbăta
(Bihor) erau amenințate de
inundații. Gospodarii au sărit,
fiecare cu ce-a putut si. muncind
umăr la umăr noaptea întreagă,
au consolidat digul, ferind ast
fel culturile abia răsărite. Cin
ste lor ! Dar — se întreabă zia
rul județean „Crișana", care
publică o însemnare despre această întimplare — „pină cind
va mai tărăgăna Oficiul de gos
podărirea apelor Bihor începerea
lucrărilor pentru amenajarea
văii Holodului si a afluenților
acestuia 7".
Justificată întrebare 1

Curate
ca lacrima

I
I

Intr-un buzunar cineva tșl ui
tase buletinul de identitate ; In
tr-altul s-a găsit o legitimație
de serviciu; intr-altele — cite
Si mai cite obiecte sau chiar
acte importante. Evident, toate
au fost puse la loc sigur și lu
minate păgubașilor cind s-au
înapoiat să-și ridice hainele de
la curățat. Numai cind s-a dat
peste suma de 3000 lei, cineva
s-a dus repede la om acasă
(„Poate avea nevoie urgentă de
bani fi, oricum, să nu-l lase să
se perpelească atita !“).
Relatindu-ne aceste întimplări, tovarășa Eftimița Toderașc — brigadieră la secția de
spălat, curățat chimic și vopsit
a cooperativei
meșteșugărești
„Igiena" din Galați — ne ruga
să dăm un fapt divers Și să
atragem și pe această cale
atenția elienților distrați. Nu-i
vorbă, toate cele 200 de femei
care lucrează la această curăță
torie au ele insele o conștiință
curată ca lacrima, și tot ce gă
sesc uitat, predau. Dar nu-i pă
cat de emoții și tevatură ?

I
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Autografele

I ignoranfeî
Anual, Alba lulia primește vi
I zita
a zeci de mii de turiști.
Unul dintre cele mai puternice
de atracție este celula
lui Horea — locul unde dirzul
I puncte
luptător a așteptat supliciul. Inchipuiți-vă însă că pină și aici
vizitatori țin morțiș să lase
I unii
urme ale scurtului lor popas,
. .scrijelind cu. briceagul, cu un
. rai. sau o piatră- nedorițe auțoI ' c'estei
SȚăfe. Iată cltevă ntostre ăle dprofanări ? '„'Pădure —
Vaslui 1979“, „Biju Maricica",
„Magaon
— Craiova".
I Dacă ațiIonel
venit, si fiți binever
niți, e bine să nu vă lăsați nu
pe toate pietrele. Puneți-le
I mele
mai cu folos pe ilustrate li
și trimiteți-la celor dragi l
I „Aventura"
I antenelor

I
I
I
I
I
I

Cu un an in urmi, In Tulcea
s-au dat in folosință pe străzile
Sabinelor si Păcii mai multe
blocuri. Toate au fost prevăzute
și cu antene colective de radio
— TV. Fiecare antenă instalată
a costat cite 2 000 de lei. Dacă
înmulțim, iese cheltuială, nu
glumă. Din păcate, nici una din
aceste antene nu a funcționat
vreodată. Motivul 7 Nu au fost
prevăzute in proiect si cordoa
nele de legătură la prize (! !).
$i, uite-așa, stau blocați pe
acoperișul blocurilor zeci de mii
de lei. Cine-i deblochează ?

!
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Cine face

| epigrama ?
Cincinat
Pavelescu.
Tudor
IMușatescu. Ionel Teodoreanu.
Dimitrie Telear și alti celebri
epigramiști români și-au dat
I„intilnire“ nu de mult la Brăila.
fiecare din aceste pr^stiaioase
nume reprezentind cite vn cenaIclu sub egida căruia urmașii da
azi încearcă să calce pe urmele
marilor maeștri de ieri. în fața
unui public numeros, avid de
Isurisuri și zimbete ironice stirnite de jocuri inteligente de cu
vinte și idei. 37 de epigramiști
I contemporani au citit cele mai
reușite creații ale lor. S-au dat
și premii.
Știți cine a luat marele pre
miu la Brăila 7 Un... gălățean 1
Pentru cine cunoaște disputele
pe te miri ce. care i-au antrenat
Pe brăileni si gălățeni cu multi
ani in urmă, faptul ar putea fi
un pretext... epigramatic. Cine
| face epigrama 7

Mica publicitate
|

Ce mai pierde stimabilul nos

tru contemporan 7 Deschidem
I ziarele la „Mica publicitate" și
citim : Pierdut borsetă albastră ;
Pierdut abonament parcare ;
I Pierdut... contract construcție
proprietate personală, ceas-me
dalion, radiocasetofon stereo,
acte televizor cu ioc video, saI coșă sport Adidas, nutrie gestanI tă, brățară de argint bărbătească
(scrie pe ea : LICA). si ci'.e și
Imai cite... Diferență mare de la
ceea ce pierdea cetățeanul cu ăO
de ani in urmă ! Singurele pierIderi comune sint pierderea tre
nului sau a unul proces, pier
derea unui examen sau a unui
pariu, pierderea la cărți. Si plerIderea de timp isi mai păstrează
actualitatea. Numai că si acum,
ca si atunci, nimeni n-o comu
nică la „Mica publicitate" ca s-o
declare nulă !

I
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Rubrică realizată de

Gheorghe MITROI
ți corespondenții „Scînteii*
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Oamenii prind rădăcini pe terenul
fertil al afirmării personalității
într-o anterioară documentare la
un consiliu unic agroindustrial ajun
seserăm la capitolul „specialiști".
Organizatorul-presedinte al consiliu
lui unic s-a gindit un moment și
apoi ne-a răspuns : „Nu prea se țin
de treabă, multi sint cu gîndul la
transfer". Am cerut să ne numească
cîțiva dintre ei. A refuzat si ne-a
spus si de ce : „Nici noi n-am făcut
mai nimic ca să prindă rădăcini
aici". Ne-am amintit de acest episod
la cooperativa agricolă de producție
din comuna Grindu, județul Ialomi
ța, cind l-am intîlnit pe cel mai tînăr
specialist de aici.
Umbrele
inserării
cuprinseseră
deja imensa cîmple cind în biroul
președintelui intra inginerul agro
nom Vasile Anton, sosit de ne una
din tarlalele cooperativei unde par
ticipase la întreținerea culturilor.
După oe i-a ascultat informarea des
pre mersul lucrărilor de peste zi.
„iar a plouat, fir-ar să fie", președin
tele. cu discreție, ne-a lăsat singuri
cu tînărul inginer. La solicitarea
noastră, ne relatează pe scurt despre
cele citeva luni trăite în inima BărăBanului.
Din prima zi. adică la lntîi noiembrie anul trecut, cind a sosit la Grin
du. în urma repartizării după absol
virea facultății, si-a dat seama c-a
avut sansa să nimerească în mijlocul
unor oameni de inimă, care l-au pri
mit cu căldură, ca pe un prieten aș
teptat. Deocamdată este stagiar, dar
deja se consideră de-al locului. Mai
are si probleme, soția este in învățămînt prin județul Prahova, cei de
aici insă, secretarul comitetului co
munal de partid, președintele coope
rativei i-au promis sprijinul în a-i
găsi un loc în comună. Si în privința
locuinței a primit promisiuni. Și
n-are nid o îndoială că se va întîmpla așa, situația celor mai vechi fiind
o garanție. Si mai are o dorință, dar
care nu implică promisiuni Să de
vină membru de partid. Firește, de
pinde în primul rind de ei. de mun
ca lui in cooperativă.
Am reușit să stăm de vorbă cu
aproape toți specialiștii din unitățile
de pe raza consiliului unic agroin
dustrial Cocora. Am notat în carne
țelele noastre relatări despre înce
puturile activității lor. despre împli
niri și frămintări. despre preocupă-

rile actuale si planurile de viitor,
date biografice, producții la hectar,
în zootehnie ca izbinzi ale muncii
lor. Și toții din capul
...... . locului,
..
s-au
declarat fiii satului, din Grindu. din
Cocora. din Colelia.
Intrăm, treptat, mai adine in tema
investigației noastre, abordindu-1 pe
organizatorul de partid — președinte
al consiliului unic agroindustrial.
Cornel Elefterescu. cu întrebarea
cum s-au îngrijit organizațiile de
partid de Îndrumarea, sprijinirea șl
folosirea specialiștilor. „Să stiti că
nu avem planuri scrise si nu ținem

ORGANIZAȚIA DE PARTID
centrul vital al gindirii comuniste

;

agțiune

nici ședințe speciale de analiză in
acest scop, ne răspunde interiocutorul nostru. Nu știu cum să vă spun,
dar intr-un anume sens de cele mai
multe ori se îndrumă si se analizează ei înșiși chiar în cadrul organiza
țiilor de partid. Explicația e simplă.
Aproape toți sint comuniști, multi
membri ai organelor alese, activita
tea lor fiind strîns împletită cu cea
a tuturor comuniștilor, a tuturor
cooperatorilor. O disociere o facem
numai in cazuri de excepție. Totuși,
ca să fiu fn temă, organizațiile de
partid leagă obiectivul privind mo
dernizarea agriculturi^ prin aplica
rea cuceririlor științei de integrarea
deplină a specialiștilor în viata eco
nomică. socială si culturală a satului.
Dacă am reușit pe deplin, partial sau
deloc, rămîne să vă convingeți dumneavoastră".
Și intr-adevăr aveam să ne oonvingem la modul conaret
..
că unul din
factorii hotăritori ai stabilizării Spe
cialiștilor îl constituie asigurarea
unor condiții materiale cit mai bune.
In cele două comune au fost con
struite pentru ei blocuri cu aparta
mente confortabile „la fel ca la oraș,
dacă nu mai bune", cum spunea
unul dintre ei. alții ajutați să-si clă
dească propriile lor case. Dar pre• •

Farmacia naturii
care vă stă la dispoziție
— Culegem peste două sute de spe
cii de plante medicinale din flora
spontană, ne spune ing. Florentin
Crăciun, directorul general al trus
tului „Plafar", în diferite zone ale
țării — de pe șesuri și lunci, dea
luri și munți — și cultivăm alte
60 de feluri de plante medicina
le, Recolta depășește acum 30 000
de tone anual, ea dublindu-se în
cursul actualului cincinal. Recent,
prin Decretul 82 din 17 aprilie au fost
stabilite noile preturi stimulative de
achiziție care asigură creșterea Co
interesării cultivatorilor, producători^’
lor și culegătorilor de plante medici'**-'
nale și aromatice, ceea ce va contri
bui la sporirea producțiilor, la îmbu
nătățirea calității lor. Prin prețuri
mai mari, diferențiate, in multe ca
zuri duble, culegătorii sînt cointe
resați nu numai să adune, ci
și să usuce pe cale naturală anu
mite plante : ceea ce asigură rea
lizarea de economii de combusti
bil și de mijloace de transport în
semnate (prin folosirea mai bună a
capacității acestora) și a unei cali
tăți mai bune, datorită uscării lente,
care previne pierderea principiilor
active conținute in plante. Sînt avan
tajați și producătorii individuali,
care, cultivînd plante medicinale in.
curți și grădini, asemenea legumelor,
realizează nu numai amenajări flori cole atractive in jurul casei — cu
gălbinele. nalbă, busuioc, anghinare,
mentă, mac. maghiran, levăntică etc.
— ci și venituri suplimentare pe
fiecare metru pătrat. O bună par
te din aceste plante sînt folosi
te în Industriile noastre de pro
duse farmaceutice si cosmetice sau
sînt desfăcute în comerț sub formă
de ceaiuri medicinale, siropuri, pro
duse concentrate, răcoritoare. Altele
sînt solicitate Ia export.
— Este, desigur, prea devreme
pentru a vă solicita părerea în legă
tură cu rezultatele aplicării . măsu
rilor prevăzute în decret. Dar de ce
florile de tei și de mușețel sînt de
ficitare ?
— Sint singurele plante medicinale
la carp nu am fost în stare să satis
facem' cererea. Deși din aceste două
plante am putea să vindem și altor
țări, nu exportăm nici un gram și nici
nevoile pieței interne nu le asigu
răm. Acum, noile prețuri și alte mă
suri organizatorice pe care le-am
luat creează premisele pentru a sa
tisface cerințele pieței șl la aceste pro
duse. Sintem în plină campanie de

recoltare a mușețelului. Pentru re
ducerea cheltuielilor de muncă
la culegerea acestei flori s-a con
struit șl experimentat anul trecut
o mașină de recoltat mușețel, căre
ia i s-au adus îmbunătățiri, încit
la mușețelul - de cultură să se
ajungă ca din masa recoltată cel
?uțin 85 la sută să reprezinte florile,
n ceea ce privește florile de tei, aces
tea se recoltează de silvicultori, care
în ultimii doi-trei ani ne-au livrat
cam jumătate din ceea ce ne livrau
înainte anual. Sintem convinși că ac
tualele prețuri sint stimulative ■ și că
vom’ dispune de cantitățile rieces’are.
Cît privește celelalte plante, putem
asigura integral toate cererile. Poate
este bine să se știe că in domeniul
plantelor medicinale primează ne
voile proprii și exportăm, in condiții
destul de avantajoase, numai ceea ce
prisosește și nu se consumă in tară.
Este vorba de cantități apreciabile,
de mii de tone.
— De ce nu se găsesc în magazine
sucuri și răcoritoare produse pe baza
extractelor de plante și a fructelor
de pădure, iar cele existente sint
realizate pe baza unor materii prime
de import ?
— Sintem pregătiți în acest sens.
Realizăm o gamă destul de largă de
siropuri pe bază de plante medicinale care s-au introdus bine în co
merț și putem realiza cantităti mai
mari. Am început să producem con
centrate din măceșe, flori de soc. mu
guri de pin pe bază de miere de
albine și băuturi răcoritoare ; am
omologat în acest an si siropuri avind
drept substanță îndulcitoare. în prin
cipal, mierea de albine. Producem
răcoritoare, sucuri pe bază de plante
aromatice din tara noastră — mentă,
tei, soc, măceș ș.a. la Brașov. Brăila.
Roman. Oradea, Vaslui, dar încă în
cantităti reduse. Extinderea acestei
activități este frinată de lipsa de
capsule. Se extind in acest an sta
țiile de la Craiova si Orăstie pentru
produs sucuri și extracte. O statie de
obținut uleiuri eterice a fost înfiin
țată la Craiova, altele intră în func
țiune la Buzău. în trimestrul urmă
tor. și la Oradea in anul viitor. O
parte din sortimentul uleiurilor ete
rice — mentă, lavandă, brad, pin cu
efect plăcut, odorizant, calmant, ca
adaos la baie etc — le-am introdus si
in rețeaua unităților „Plafar".

AI. PLAIEȘU

Duelul dintre LE1A.M.CE.B.
și mediul înconjurător
Unul dintre cele
mai frumoase locuri
de popas — foarte aproape de București,
cu un motel cochet și
un local de consum
bine aprovizionat — e
fără îndoială pădurea
de la Buda.
De fapt, unele dintre
aceste atribute pe care
le-am acordat, ne bună
dreptate, acestui loc de
recreare al bucureștenilor și, firește, local
nicilor trebuiau puse
la trecut. Era frumoa
să pădurea... Așa tre
buia să începem aceste
însemnări. De ce ?
Pentru că pe malul
Argeșului, la un pas
de poienile pădurii, cu
iarba lor verde și mă
tăsoasă, a fost deschi
să de curînd o balas
tieră, patronată, așa
cum vom arăta imediat,
de I.E.I.A.M.C.B.B. (!)
Să traducem mai intîi această titulatură
incifrată și codificată :
întreprinderea de ex
ploatări industriale, agregate, materiale de

ponderenta In convorbirile noastre
au avut-o alte aspecte.
Mai complexă, mai dificilă, dar nu
mai nutin interesantă s-a dovedit a
fi problema succesiunii momentelor
de integrare a specialistului in an
grenajul colectivelor de muncă. Oricît de încărcat bagajul de cunoștințe,
la debutul în munca productivă ii
lipsește acea experiență de viată de
a lucra cu oamenii, mai vîrstnici și
mai tineri, bărbați si femei, pregă
tiți Si mai puțin pregătiți, mai încre
zători sau mai circumspecti. cu cali
tăți, dar și cu defecte, adică de a-si

construcții, BragadiruBucurești.
N-ar fi nimic că
I.E.I.A.M.C.B.B.
și-a
ales tocmai aici locul
pentru balastieră. Chia»
la capătul acestei uni
tăți economice începe
un colnic al pădurii,
care se termină tocmai
în șoseaua națională.
Prin urmare, mașinile
n-ar avea decît să fie
Încărcate cu pietriș și
nisip și să meargă
frumos înainte. Dar de
unde ! Ies, intr-ade
văr. mașinile din ba
lastieră, dar, in Ioc să
ducă nisipul acolo
unde au fost trimise,
îl răstoarnă la doi
pași, tocmai în cea
mai frumoasă poiană
a pădurii. Pe urmă se
întorc fuga înapoi să
mai încarce una (! ?)■
Poienile pădurii nu
„colectează" însă nu
mai nisip și pietriș.
Colo, la umbra steja
rilor, vezi un colac de
cablu metalic, nounouț, lung de vreo

15—20 de metri. În
gropat pe jumătate
în pămînt. Dincolo.
Ia umbra fagilor, vreo
5 jenți de autoca
mion, tot din metal și
tot nou-noute, luptă
cum pot împotriva ru
ginii. Risipite în preaj
mă mai zac și citeva
cauciucuri, cîteva roți
dințate, movile de
sticle goale — din care
băuseră basculantiștii
„ceai" procurat de la
motel. Mai zac la um
bră. toropite de căldu
ră. niște carburatoare
cilindri
abandonate,
de mașină, tacheți,
pistoane, motoare...
Ce are de gind
I.E.I.A.M.C.B.B. ? Să
transforme pădurea in
statie de petris si pie
se auto-moto ? Sau balastiera în punct turtstic ?
Intrucit dilema se
prelungește, ar fi bine
venit un sprijin din
afară, pentru cristali
zarea unei opțiuni...
(Gh. Graure)

w

forma un stil propriu de muncă.
Tocmai aici, in acest domeniu sensi
bil cu multe elemente imponderabi
le si-a vădit valențele forța spiritua
lă a comuniștilor, nu neapărat a
secretarului sau membrilor biroului
unei organizații de bază, ci membri
simpli de partid din fermele coope
rativelor agricole. Este revelator in
acest sens drumul parcurs de medi
cul veterinar Nicolae Antonescu în
cei zece ani de cind a devenit cetă
țean al Bărăganului prin vocație și
Împlinire. „Aș putea spune, remarca
el. că ,1a Grindu m-am desăvirșit
ca specialist. Chiar de Ia început
am întîlnit țărani obișnuiti. dar
i
ca membri de partid stăpâni pe
sensurile mari și simple alei existentei. care m-au ascultat ca
specialist, dar m-au învătat să
lucrez cu oamenii".
______ .
Și cum să nu fie mulțumit fostul
bucurestean cind sectarul zootehnic
In care lucrează este un nare cu
trandafiri. Cu grajduri albe si curate,
cu animale Îngrijite ca de pe Ilustra
tele idilice, dar aici reale, cu productii medii de
r
4100 kg lapte de la o
Vacă.
Dorința oricărui ttnăr specialist
care isi respectă propria-i condiție
este ca la locul său de muncă să
pună in practică cele Învățate in
anii de studii, să promoveze cel mai
dificil examen, examenul producției,
implinindu-si astfel menirea pe care
singur si-a hotărît-o. La fel cum in
energetică, purtătorii de energie nu
Înseamnă deja energie, si specialiștii
reprezintă purtători ai progresului
tehnico-stiintific. dar nu progresul
• insuși. Pentru aceasta este nevoie să
fie creat terenul de afirmare a acestor potente. Or. tocmai în acest sens,
organizațiile de partid din cele două
comune ale consiliului unic au sprijinit. direct si concret, crearea unor
condiții pentru o aplicare cit mai
amplă a cuceririlor tehnico-știintifice. Despre Împlinirile pe plan pro-

Se vorbește adesea de promovarea
femeii și trfebuie să spunem că acest
aspect al echității sociale, cu deo
sebită stăruință promovat de partid,
in special în perioada de după Con
gresul al IX-lea, e marcat de rezul
tate deosebite. La toate nivelurile și
— proporțional cu prezența lor — in
toate domeniile de activitate, afir
marea femeilor In viața socială de
vine tot mai manifestă, inclusiv prin
promovarea in munci de răspundere.
Am putea spune că s-a trecut de la
etapa de deziderat la etapa unei
prezente și a unui aport efectiv, de
largi proporții.
•
In afară de importanta ei în sine,
această orientare a avut ca rezultat
și ciștigarea unor cadre valoroase.
S-au remarcat o serie Întreagă de fe
mei cu reale calități de conducător,
iar prezența unor tovarășe în fruntea
colectivelor. în special a celor for
mate în majoritate din femei, a
influențat mult în bine climatul de
muncă și colaborare in locurile res
pective.
In rindurile de față vom analiza
insă nu O reușită, ci... . un eșec. Ni
l-a relatat cu amărăciune, intr-o
scrisoare trimisă redacției, protago
nista acestei nereușite. Nu l-am dat
aprioric dreptate. Nici nu putem sus
ține, în mod mecanic, ideea că orice
promovare trebuie să se soldeze cu
un succes. Dar cazul ne pare sugestiv
pentru O atitudine intr-adevăr ero
nată. Aceea că actul și răspunderea
promovării — cuiva in general și a
unei femei, in special — durează nu
mai pină la... instalarea in post. Dună
care promovatul, respectiv promova• ta. n-ar avea decît să se descurce
dună cum îl taie capul.
Avem in față două acte. Primul
poartă data de 17 noiembrie 1978.
Cităm : „Dr. Niculina Șteflea a dat
dovadă de o bună pregătire profe-

„Măsuri operative"
în ziarul „Scînteia"
nr. 11 694 din 27 mar
tie a.c. a apărut în
semnarea : „Neglijen
te staționare Ia stația
de epurare". Prin nota
respectivă era criticat
formalismul răspun
sului la o altă sesiza
re apărută în ziar, care
a favorizat persisten
ta unor grave neajun
suri in functionarea
stafiei de epurare a apelor reziduale de la
Buftea. Am aflat că,
după apariția ultimei
note, șeful secției lo
cale de gospodărire
comunală și locativă,
inginerul Ignat Galus,
a luat — de data aceasta
operativ
-r„măsuri".
Și încă ce măsuri !...
...A prelungit gardul,
să nu se mai poată
pătrunde in gospodăria
„lui" neglijent gospo
dărită. A mai pus in
incinta stației și un âviz amenințător — referindu-se la o lege
care nu are nici o le
gătură cu unitatea
respectivă — că..j ac
cesul este strict inter
zis fără aprobarea sa.
Operatorii stafiei de e-

fesional a specialiștilor de aici am
consemnat multe și concludente exemplificări. Pe un loc aparte se si
tuează inginerul șef ăl C.A.P. Grin
du, Virgil Micu. si soția sa. Silvia
Micu. șefă de fermă la porcine. Pa
siunea. dăruirea cu care cei doi co
muniști și-au adus contribuția lor la
înflorirea unității și-au găsit o una
nimă prețuire. Șl secretarul comite
tului comunal de partid. Dumitru
Măraru. n-a avut nici o intenție de
ironie cind a afirmat că ..cei doi soți
si în familie discută mai mult probleme de producție", vrînd mai degrabă să sublinieze seriozitatea cu
care ei inteleg să-si onoreze lncrederea cooperatorilor. La
__ C.A.P.
_____ Co__
cora. inginera Mariana Bălan, șefa
fermei legumicole, a bătut, la unele
culturi, adevărate recorduri. Prin aplicarea unor tehnologii moderne a
reușit să ridice producția de tomate
la 30 de tone la hectar, dînd peste
cap planificarea mijloacelor da
transport. La C.A.P. Colelia se
află în stadiu avansat lucrările de
modernizare prin regie proprie a
sectorului
zootehnic.
zbătîndu-se
mult în acest sens cei doi medici ve
terinari — comuniștii Sofia Radu și
Viorel Radu. Ei afirmă — cu mo
destie — că 80 la sută ar reprezenta
efortul comitetului comunal de par
pre
tid si al organizatorului
ședințe al consiliului care au inter
venit pînă la organele județene pen
tru a procura materialele necesare.
Firește, nu în toate sectoarele din
cele trei unitătl agricole lucrurile
merg ca pe roate ; chiar acolo unde
s-au obținut rezultate remarcabile,
nu au fost epuizate toate rezervele.
Multe dintre ele nici n-ar fi fost Po
sibile fără o confruntare de idei.
fără manifestarea unor orgolii fn
sensul bun al cuvintului că solutia propusă si acceptată cu rezerve s-a dovedit, ulterior ne deplin justificată. Rutina, prejudecăți
le. inerția îsi deschid adesea căi de
pătrundere în mentalitatea unor oa
meni. Noul găsește mai întotdeauna
locul ocupat de ceea ce este perimat,
depășit și pentru afirmarea lui tre
buie să lupți în permanentă. Comu
niștii. organizațiile lor nu pot spune
niciodată că in această luptă socote
lile au fost definitiv încheiate.
...„Anul 1980, cu capriciile sale cli
matice. este anul in care se verifică
cel mai bine competenta profesio
nală. capacitatea organizatorică a
specialiștilor**, ne-au spus multi din
tre acești ambițioși promotori ai
progresului, ai noului in agricultură.
Sint tocmai cei care și-au găsit un
teren fertil de Împlinire a personali
tății lor. au prins rădăcini adinei în
acest univers al Bărăganului de as
tăzi. trepidant si captivant în pro
cesul redimensionăril sale în marele
combinat de pline a tării.

C. VARVARA
M. V1ȘO1U

sională, de conștiinciozitate și disci
plină, avind o bună comportare
față de personalul medical, cit și
față de bolnavi, bucurindu-se de
stimă și respect din partea aces
tora. (...) Ia parte activă la viața de
organizație, Combate cu tărie =•> Unele
lipsuri ce se manifestă, avind spirit
critic și autocritic foarte dezvoltat.
Luptă permanent pentru aplicarea
in viață a hotăririlor de partid șl a
legilor țării. In familie și «ocietate

Imagine din stațiunea Vatra Dornei

DRUMEȚIILE VERII
Odată cu prima lună estivală,
preocupările turistice ale bucureștenilor se intensifică. -Filialele
întreprinderii de turism, hoteluri
si restaurante București le vin In
Întîmpinare cu excursiile grupate
sub titlul generic „Drumețiile verii
1980“. „Patru zile în Oltenia și pe
Valea Jiului cu vizitarea vestigiilor
Sarmizegetusei romane** este titlul
uneia din călătoriile turistice pro
puse. 17 și 24 iunie sint zilele sta
bilite pentru plecarea în excursie.
Vizitarea pe parcurs a Muzeului
Porților de Fier, a ansamblului
sculptural C. Brâncuși din Tg. Jiu.
a Casei memoriale din Hobita si a
monumentului de la Tismana sint
citeva din reperele programului.
O altă excursie, cu durata de
șapte zile, are un traseu care reu
nește puncte pitorești și monumen
te istorice și culturale din Mara
mureș șl Bucovina. Datele de ple
care sint 14. 20 și 26 iunie. Se trece
prin Baia Mare, Negrești-Oaș, Săpînta. Sighetu Marmației. Vadu
Izei, Ieud, Moisei, Borșa, apoi prin
Vatra Dornei, Moldovița, Sucevița,
Rădăuți. De asemenea, vor fi vizi
tate obiectivele turistice din Hu
mor, Voroneț, Solea, Putna, Dragomirna și Suceava.
In Delta Dunării se fac excursii
cu durata de 5 zile. Ele încep la
15 iunie. In prima zi a excursiei
se va călători cu trenul accelerat
pe
distanța
București—Tulcea,

a decurs, în mod artificial bine
înțeles, din promovarea lui.
De ce ? Să vedem cum a fost aju
tată fosta directoare a spitalului din
Găești. Căci, repetăm, promovarea în
tr-o muncă implică nu numai o ati
tudine responsabilă din partea celui
selecționat, cl și o continuare a răs
punderilor din partea celor ce l-au
propus, i-au încredințat munca de
conducere. Răspunderi materializate
in ajutor, in îndrumare.

etic" — noua directoare a solicitat
sprijin pentru Înlocuirea contabiluluișef (Nicolae Cojocaru) și a altor
cadre. Nu era un capriciu. Ulterior,
reprezentanții eșalonului economicofinanciar din aparatul spitalului, in
clusiv N. Cojocaru, au fost găsiți
direct răspunzători pentru produ
cerea unor sustrageri de materiale,
ai căror autori au și fost condamnați
penal. Dar. la data respectivă, cere
rea noii directoare a avut ca rezul
tat doar faptul că cei „reclamați" au
rămas in posturi, în schimb s-a
Început să se vorbească pe la colțuri,
•s-au creat animozități noi între per
soane și așa roase de fricțiuni.
Ce s-a petrecut în condițiile in
care directoarea a fost lipsită de
sprijinul sincer, acordat cu răspun
dere ? Conducind cu mai mult sau
mal puțin tact, cu mai multe sau mai
puține
lipsuri inerente Începutului,
Unicul control profesional de fond
„promovata" s-a trezit plutind la
efectuat la spitalul din Găești in
intimplare, în voia curenților destul
timpul scurtului directorat al docto
de tulburi și de învolburați ai nou
riței Șteflea (control, deci ajutor,
lui loc de muncă. Drept rezultat,
după care a și urmat.,, schimbarea
prejudecățile s-au exacerbat, au dat
In muncă) a fost întreprins de o pu
in clocot sentimente si resentimente,
ternică brigadă a Direcției sanitare
tot felul de orgolii mai mult sau
județene Dîmbovița, compusă din
mai puțin lezate — o întreagă colcă
director, patru directori adjunct! și
ială de manifestări subiective, din
asimilați! lor. Cinci șefi de Secție sau
care nu au lipsit nici calomnia. O
servicii, patru medici inspectori. Și
atmosferă care poate fi considerată
ce a rezultat ? un adevărat,., mercuconsecința aproape directă a prac
rial de lipsuri, un act care Înșiră, pe
ticii despre care vorbeam mai sus
aproape șapte pagini
. ..... dactilografiate
....... _ .
— și anume aceea a promovării unui
la un rînd și jumătate, într-o singură
om. lăsat apoi să se descurce cum
frază, nu mai puțin de... 56 defi
știe și cum poate.
ciențe mari, mijlocii și mici, de toate
felurile și calibrele. Parcă s-ar fi
Cu aceeași hotărire cu care in
produs la spitalul din Găești o Colec
urmă cu un an și cinci luni a fost
ție a tuturor deficiențelor posibile
numită dr. Șteflea. a fost găsit ain activitatea unei unități de acest
cum un alt director pentru spitalul
tip. Nu se face efortul de a se arăta
din Găești. E drept, un bărbat.
de ce s-au produs neajunsurile, de Oricărui conducător 1 se încredin
cind datează ele. ce consecințe au
țează valori, executarea unor sar
avut, in ce măsură i se pot imputa
cini a căror neîndeplinire implică
in mod direct conducătoarei unității.
nu numai o nereușită pentru el, ci
Nu se menționează dacă au fost cău
și pentru, să le spunem așa — „be
tate și găsite soluții de Îndreptare pe
neficiarii" activității. Sint doar citeva
parcursul celor aproape 17 luni cit
motive din care se desprinde necesita
a fost directoare dr. Șteflea. De
tea ajutorului, cu atît mai necesar
altfel, In acest răstimp nimeni nu a
cind este vorba de un conducător nou,
lntrebat-o cum' merge treaba, oe fel
și mai ales cînd conducătorul este
de ajutor i-ar fi necesar.
nu numai nou. ci și femeie. Pentru
Am discutat pe larg nereușita
că. învinse fiind prejudecățile ma
acestei promovări și la comitetul
nifestate explicit, nu se poate spune
orășenesc de partid. In afara unor
că a dispărut orice șansă ca preju
imputări destul de echivoce și, in
decățile legate de promovarea unei
orice caz, posibil de Îndreptat, am
femei să mai apară citeodată ulte
retinut că una din vinile principale
rior, pe căi lăturalnice, disimulate,
ale efemerei directoare este că... șan
aliate cu alte reminiscențe și defecte
tierul care trebuia să construiască
de comportare. O femeie nu benefi
noua aripă a spitalului nu și-a făcut
ciază de îngăduința care se mai
datoria.
pecetluiește la un pahar. Ia o șuetă
— Și care e. In acest sens, vina
între bărbați...
medicului director ? — l-am între
Desigur, nu ne putem pronunța —
bat pe primul secretar al comitetului
și nici nu ne-am propus să ne pro
orășenesc, tovarășul Nicolae Șennunțăm
I — asupra justeței conținu
droiu.
tului actelor care au stat la baza
— Nu a antrenat oamenii la muncă
promovării și, apoi, a eliberării din
patriotică. Spitalul deservește un
funcție a dr. Niculina Șteflea. nici
teritoriu cu o populație numeroasă,
nu putem spune dacă alegerea a fost
trebuia să știe să o mobilizeze,
bună sau nu. Este de reținut doar
Admițind că această lacună e sufifaptul obiectiv că singurul control —
cient de gravă ca să motiveze schimcontrol care, asa cum s-a subliniat,
barea din muncă a unui director de
are menirea să ajute, să contribuie la
spital, pentru identitate de rațiune
înlăturarea deficiențelor constatate
ne-am putea tntreba cum antrenează
— a fost și prilejul destituirii. Ceea
comitetul orășenesc însuși populația,
ce spune mult despre cum a fost
destul de numeroasă, a Găeștlului la
ajutată.
realizarea marelui număr de aparta
județul Dîmbovița nuIntrucit _în ______
mente restante 7
meroase femei ocupă la ora actuală
Rămînînd însă la cadrul strict al
funcții de conducere, poate că impli
ideii că activistul căruia i se încre
cațiile acestui caz vor avea drept
dințează sarcini de coordonare tre
urmare ca răspunderii pentru selec
buie indrumat și sprijinit cu o
ționarea și promovarea femeilor, a
răspundere proporțională cu dlficadrelor In general, să-i urmeze
cuita tea misiunii, nu putem trece
răspunderea pentru modul cum se
peste felul ini care a fost privit ajuexercită atribuțiile in muncile încre
torul, atunci cînd el a fost solicidințate, stadiu în care se concre
tat. Preluind răspunderea unui cotizează efectiv promovarea...
lectiv, delicat spus — cu „probleme",
Marla BABOIAN
mal exact cu
i focare de „echivoc

PROMOVAREA FEMEILOR
ÎN MUNCA DE CONDUCERE
(...)“ etc., etc. AI doilea este un
referat prezentat după numai un an
și jumătate (aprilie 1980) : „Mențio
năm că tovarășa Niculina Șteflea
(...) s-a sustras de sub controlul
organizației de partid, a intrat în
relații neprincipiale, nu a reușit să
întărească unitatea colectivului, are
un slab nivel critic și autocritic, care
nu-i dă posibilitatea să-și analizeze
lipsurile și să adopte poziție pen
tru înlăturarea lor".
Primul dintre aceste acte a stat
la baza numirii persoanei in cauză
ca director al Spitalului din Găești ;
cel de-al doilea la baza eliberării
aceleiași persoane din funcție...
Privind biografia dr. Niculina Ște
flea vedem că in intervalul scurt
diptre cele două acte nu a intervenit
nici un eveniment grav, vreo cotitură
bruscă sugestivă. A intervenit doar...
promovarea ! Oricit ar părea de ciu
dat, eșecul temporar al acestui om

și încă ce măsuri!

purare învecinate, de
la fabrica de vată,
care efectuau con
știincios
analizele,
luind probe din cana
lul ce străbate incin
ta stației orășenești,
nu au mai putut re
colta
probe.
Deci,
după ce nu are grijă
ca stafia de care răs
punde să lucreze la
cotele corecte. I. G. ii
împiedică si ne alții
să-și facă datoria.
Menaj indu-i suscep
tibilitățile (nu știm de
ce?), la 19 mai. in
spectorii Dinu Ionescu,
de la Consiliul Natio
nal al Apelor, și hi
drologul AL Ștefănescu. de la Oficiul de
gospodărire a apelor
Ilfov, l-au „anuntat"
— de ce în prealabil ?
— oe Ignat Galus Că
vin in control la Buftea.
Dar urmînd exemolul superiorului său
de la secția de gos
podărie comunală, șe
ful stației de epura
re. Irimescu C.. a in
terzis categoric in
spectorilor să pătrun
dă in incintă. „Fără

tovarășul Galus. sau
fără dispoziția luL nu
intrati
L-au căutat ne Ga
lus. dar nu ca să-i
mai ceară voie. Cores
punzător H.C.M. 2 496/
1969, art. 1. lit. X
(care se referă la „re
fuzul de a permite or
ganelor de gospodări
re a apelor, organelor
de control, accesul la
ape. in zonele din lun
gul apelor, ne terenul
și in incintele benefi
ciarilor de folosințe,
precum si in orice alt
loc unde este necesar
a efectua constatări, a
preleva probe de ană
sau a efectua lucrări
de intervenție in anlicarea
dispozițiilor
legale privind gospo
dărirea anelor"), i-au
anlicat o sancțiune
contravențională de o
mie de lei.
O sancțiune de luat
aminte pentru oricine
încearcă să pună bete-n roate organelor
de control.
Dar... cum rămîne
cu epurarea apelor re
ziduale ? (PI. Alexan
dru).

apoi, după Îmbarcare pe pontonul
dormitor, se va naviga pe brațul
Tulcea — Ceatalul Sf. Gheorghe,
canalul Sf. Gheorghe pină la
km 44. A doua zi. navigația con
tinuă pe canalul Ivancea. lacul
Roșu, lacul Roșuleț, gîrla Busurca
și pe canalul Sulina pină la Sulina.
Vizitarea orașului și citeva ore de
plajă pe malul Mării Negre vor
încheia această zi. In ziua a treia
începe navigația în amonte pe ca
nalul Sulina și Dunărea Veche. In
satul pescăresc Mila 23 se Încheie
și această etapă.
Cea de-a patra zi oferă turiștilor
posibilitatea întîlnirii cu canalele
Sontea, Olguța, Crinjală, cu lacul
Furtuna și comuna Maliuc. Ulti
ma zi este rezervată vizitării
obiectivelor turistice din munici
piul Tulcea și înapoierii la Bucu
rești. De asemenea, in aceste zile
amatorii drumețiilor montane iși
pot procura bilete pentru turele
alpine organizate de filialele de
turism in masivele : Ceahlău, Re
tezat, Apuseni și Făgăraș.
O vacanță cu numeroasa satis-;
facții poate fi realizată prin procu
rarea biletelor combinate : 6 zile la
mare în stațiunile Jupiter, Saturn
și Venus și 6 zile la munte — cu
găzduire la cabanele Arpaș. Bolboci. Padina, Muntele Roșu, Bradul
sau stațiunile Lacu Roșu, Borsec,
Cheia și Tușnad.
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producției de cărbune:

întreținerea culturilor
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EXTINDEREA MECANIZĂRII

In abataje, policalificarea
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întreprinderea minieră Paroșeni
este una dintre cele mai mecanizate
mine din Valea Jiului: peste 70 la
sută din producția de cărbune se
realizează prin sistemul de susținere
și tăiere mecanizată. Pe măsura în
zestrării abatajelor cu tehnică mo
dernă. aici s-au format, în ultimii
ani, brigăzi în care predomină mi
nerii pblicalificati. oameni care au
acumulat o experiență valoroasă în
stăpînirea și folosirea mașinilor și
instalațiilor. In brigăzile care de
servesc azi complexe mecanizate de
mare randament, cum sînt cele con
duse de Die Filiche. Titu Teacenco. Francisc Fazakas șl Gavrilă Mesaroș, peste 50 la sută dintre mineri
au și calificarea de electromecanici
sau sînt electromecanici care au de
prins și meseria de miner. De fapt,
acțiunea de policalificare se află in
plină desfășurare în toate abatajele
minei Paroșeni. De la inginerul-șef
al minei. Ion Besserman. aflăm că
atit comitetul de partid, cit și con
siliul oamenilor muncii se ocupă in
mod deosebit de policalificarea per
sonalului din subteran, de continua
perfecționare a pregătirii profesiona- ■
le. că programele stabilite sînt tra
duse punct cu punct în practică. Este
concludent în acest sens faptul că,
în ultimii doi ani, 48 de electrome
canici și-au însușit meseria de mi
ner. iar 42 de mineri au învățat-o
pe aceea de lăcătuș.
La Paroșeni se conturează o ex
periență bună în această privință,
care merită să fie generalizată și in
celelalte unități miniere. Astfel. în
afara organizării cursurilor de cali
ficare. policalificare și perfecționare,
în cadrul sectoarelor de producție și
investiții se întocmesc programe de
specializare pe tipuri de utilaje, la
a căror Înfăptuire iau parte cele mai
bune si experimentate cadre tehni-

co-inginerești. Cum se procedează în
mod concret ? în acest an au fost
realizate patru programe de specia
lizare. Unul dintre ele s-a desfășu
rat la un abataj cu susținere indi
viduală și tăiere cu combina, sub
conducerea subinginerilor Dumitru
Vierescu și Carol Vîtcă. la care au
participat peste 90 de mineri, lă
cătuși și electricieni din două aba
taje. Alte programe au urmărit in
struirea oamenilor in vederea însu
șirii modului de funcționare, exploa-

tare și Întreținere ale combinei de
înaintare, iar două programe s-au
desfășurat pentru complexele meca
nizate și au fost conduse de cei mai
buni ingineri ai minei, specialiști
preocupați de mecanizare și perma
nenta ei extindere : Ion Besserman,
Petru Voina si Zeno Bar. Fiecare
program este minuțios întocmit : pre
gătirea teoretică se face numai în
fata planșelor si. a utilajelor pentru
care este întocmit programul. Pregă
tirea teoretică se îmbină cu demon
strațiile practice, cu însușirea cunoș
tințelor prin lucru concret la mane
vrarea combinelor, a complexelor. La
desfășurarea programelor participă
întreaga brigadă, fără excepție. Și
nu se înregistrează tendințe de ocolire a acestei atractive forme de
însușire a noilor cunoștințe, de con
solidare a experienței ciștigate.
Toate aceste acțiuni de perfecțio
nare a calificării profesionale, de po
licalificare au influențat pozitiv rezultatele in producție. Colectivul minei Paroșeni și-a îndeplinit si de-

0 calitate nouă, superioară a
întregii activități economice
(Urmare din pag. I)
văda eea mal convingătoare că cla
sa noastră^ muncitoare a știut si știe
« - și.
rînduiască rosturică conducă
le tării infinit mai bine decit clasele
exploatatoare, îndeplinindu-si exemplar misiunea de răspundere pe care
si-a asumat-o fată de întregul popor.
Mari șl complexe au fost sarcinile
care au stat în fata clasei muncitoare
pînă acum și cu nimic nu sînt mai
ușoare cele cu care se va confrunta
in viitor. După oe vreme de trei
decenii a edificat o puternică econo
mie prin necontenită creștere can
titativă a forțelor de producție, a
venit vremea ca pe primul plan al
preocupărilor să se afle elementele
calitative ale utilizării acestui uriaș
potențial, proces magistral sintetizat
de Congresul al XII-lea al partidu
lui prin obiectivul de „a se realiza
trecerea la o calitate nouă, superi
oară în întreaga activitate economico-socială“.
Partidul cere clasei muncitoare,
tuturor oamenilor muncii acea mo
bilizare creatoare în măsură să de
termine ridicarea economiei pe o
nouă treaptă, în care precumpănitori
să devină factorii intensivi ai creș
terii economice — condiția esențială
indispensabilă pentru depășirea, in
cursul cincinalului viitor, a condiției
de tară in curs de dezvoltare și în
scrierea României in rîndul statelor
cu nivel mediu de dezvoltare econo
mică, pentru ca în continuare să se
apropie tot mai mult de nivelul ță
rilor avansate economic ale lumii.
Desigur, este vorba de finalizarea
unui obiectiv dintre cele mai ambi
țioase, mai dificile. Nu există însă
nici o îndoială că acesta va fi dus
Ia bun sfîrșit, ca atîtea altele in cele
peste trei decenii de cind poporul
este stăpîn pe soarta sa. Congresul
al XII-lea al partidului a adoptat
un complex program de acțiune, în
centrul căruia se află creșterea sub
stanțială a eficienței întregii activi
tăți economice, ceea ce înseamnă o
preocupare sporită pentru ca miile
de fabrici înălțate în acești ani de
neîntrerupt efort, întreaga dotare
tehnico-materială a societății să
funcționeze cu foloase maxime pen
tru prosperitatea țării, pentru creș
terea rapidă a bunăstării noastre
materiale. O asemenea performanță
impune necesitatea ca mina de gos
podar a fiecărui om al muncii să se
simtă în absolut toate aspectele ac
tivității întreprinderilor, cu deosebi
re în ce privește reducerea consu
murilor de materii prime, materia
le, energie și combustibil, folosirea
cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea calității pro
duselor,
ridicarea
productivității
muncii, promovarea largă a cuceri
rilor revoluției științifico-tehnice
contemporane — toate subsumate
sporirii producției nete, a Valorii nou
create.
Deosebit de imperioasă este in etapa actuală întărirea ordinii si dis
ciplinei în muncă, aspecte privite m
toată complexitatea lor — de la sim
pla prezență la lucru și pînă la res
pectarea disciplinei contractuale sau

pășit planul la producția fizică in
fiecare lună din acest an, extrăgînd
pină acum, peste prevederi mai mult
de 6 000 tone cărbune. Aceasta și ca
urmare a creșterii indicilor de uti
lizare. practic la toate utilajele. Ast
fel. la abatajele cu susținere meca
nizată indicele de utilizare a cres
cut cu 2,9 la sută, iar la abatajele
cu susținere individuală — cu 2,7 la
sută. Totodată, indicele de utilizare
a fondului de timp a combinelor de
înaintare a sporit cu peste 1 la sută.

iar gradul de mecanizare a lucrări
lor de pregătiri — cu 12 la sută.
Se cuvine relevat că eficienta in
traducerii masive a mecanizării se
regăsește in toate sectoarele de activitate a minei. Transportul cu vagoneti. care nu se efectua ritmic,
creînd perturbații în producție, a fost
Înlocuit complet cu transportul pe
flux continuu pe benzi cu covoare
din cauciuc. Aceasta pe traseele prin
cipale. pentru că pe cele secundare
se folosesc transportoarele cu racleti de construcție românească —
TR 3 și TR 4. De fapt, mina Pa
roșeni este o mină „fără vagoneți**.
în plus, aici a fost introdusă tele
viziunea industrială cu circuit închis,
ceea ce asigură o coordonare judi
cioasă a procesului de producție, cu
intervenții operative, prompte.
Discutînd cu mineri, șefi de bri
găzi, maiștri, cadre tehnico-ingineresti. aceștia ne-au vorbit despre
preocupările lor de a aplica stărui
tor în practică indicațiile formulate
de tovarășul Nicolae Ceausescu la
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recenta consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. in privința realizării
cu rigurozitate a planului la pro
ducția de cărbune.
— Sîntem conștienți de marea răs
pundere ce ne revine de a da pa
triei cit mai mult cărbune — ne-a
spus ing. Emeric Kovacs, directorul
minei. în acest scop, societatea noas
tră investește însemnate fonduri pen
tru dotarea minei cu utilaje și in
stalații de mare randament. Obliga
ția noastră de căpetenie este să le
folosim la întreaga capacitate, să asigurăm buna lor funcționare. Pentru
aceasta am organizat o formație spe
cială compusă din 30 de meseriași cu
o inaltă calificare, capabili să asigure buna intretinere și reparare a utilajelor, să reducă substanțial perioada de introducere si scoatere a
complexelor mecanizate, lucrări care
dealtfel sint executate în acord glo
bal. Bunăoară, in luna aprilie. 50 de
secții de la un complex, un trans
portor și o combină au fost intro
duse in subteran, la sectorul II. doar
în 12 zile, față de 40 de zile cit ne
cesitau in anii trecuti. Iar in zile
le ..ciștigate" s-au produs 8 000 tone
cărbune. în privința întreținerii în
bune condiții a utilajelor avem pro
grame concrete, cu termene si res
ponsabilități precise, de la care nu
se poate abate nimeni. Ne-am con
vins că numai așa se pot realiza in
dicii prevăzuți pentru fiecare utilaj
în parte : prin mecanizarea lucrări
lor miniere, prin folosirea la capa
citatea prevăzută a tehnicii din do
tare. Minerii din Paroșeni sint
hotăriti ca, in continuare, să răspun
dă prin noi fapte de muncă la che
marea partidului de a da patriei căr
bune mai mult șl mai bun.

Sabin CERBU
corespondentul

„Scînteii

Condițiile climatice mai puțin fa
vorabile din primăvara acestui an —
umiditate multă și temperaturi scă
zute — au determinat, in mare mă
sură. creșterea mai lentă a culturilor
agricole. în special porumbul, soia
și fasolea sînt cele mai afectate. In
aceste condiții neprielnice pentru
culturi, buruienile cresc șl se dezvol
tă foarte repede, orice intîrziere in
înlăturarea lor influențind nivelul
recoltelor acestui an. Din datele unor
cercetări recente rezultă că pagubele
ce pot fi provocate de buruieni, dacă
nu sînt combătute la timp, ajung la
peste 3 000—5 000 kg la porumb,
1 500—2 000 kg la soia și fasole, 10 000—
20 000 kg la cartofi și sfeclă la fiecare
hectar. Iată de ce este necesar ca
pretutindeni să se acționeze cu
toată stăruința, fără întirziere, pen
tru combaterea buruienilor, folosind
în acest scop toate mijloacele meca
nice și manuale,
cit și metodele
chimjce.
Intre metodele directe de distruge
re a buruienilor, un loc important ocupă erbieidarea. în primăvara aces
tui an au fost aplicate erbicide pe
mari suprafețe. Dar in culturi, după
cum s-a arătat, există multe buruieni
ce pot și trebuie să fie distruse. La
porumb se pot folosi cu succes erbicidele românești : sare de amină și
Pitezin. Erbicidul Pitezin se poate aplica în toate lanurile de porumb
abia răsărite. în doze de 2,5—6 kg la

OLT. In ultimele zile, odată cu
îmbunătățirea vremii, in unitățile agricole din județul Olt s-a intensifi
cat mult ritmul lucrărilor de între
ținere a culturilor. Zilnic se realizea
ză. in medie. 8 500 hectare la prășitul
mecanic si aproape 7 000 hectare la
prâsitul manual. Ca urmare, prima
prașilă la floarea-soarelui s-a exe
cutat pe toate suprafețele râmase in
cultură, la porumb s-a ajuns la 50
la sută, iar la sfecla de zahăr prasila a Il-a s-a realizat pe aproape
10 000 hectare din cele 13 000 hectare
existente.
Concomitent cu sporirea vitezei zil
nice la prășit, se acordă o mare aten
ție menținerii densității optime a
plantelor pe fiecare solă, la fiecare
cultură în parte. La cooperativa agricolă din Dobrosloveni se remarcă
o inițiativă demnă de generalizat. La
capetele fiecărei parcele cultivate cu
sfeclă de zahăr sau porumb se află
plăcuțe pe care sînt înscrise ferma
și echipa care au in primire suprafa-

Un angajament muncitoresc care onorează colectivul
întreprinderii „Tehnofrig" Cluj-Napoca
natele chimice din Turnu Măgurele
și Săvinești au și fost livrate 7 gru
puri frigorifice de cite 150 000 kcal/
oră, 15 pompe de diferite tipuri, du
lapurile de condiționat aer și altele.
De asemenea, încă din luna aprilie
au fost expediate și la întreprinde
rea „Vîscoza" din Lupeni pompele
dozatoare, iar in luna mai compresoarele frigorifice de mare capaci
tate pentru întreprinderea „Industria
cărnii" din lArad.
Ne oprim la cîteva dintre punctele
„fierbinți", adică în sectoarele unde
se finalizează acum utilajele pentru
diferite obiective de investiții din
acest an.
Așa cum afirma directorul între
prinderii, cum era de așteptat, greul
apasă acum pe umerii colectivului
din sectorul de montaj. La atelierul
nr. 230. formația condusă de Remus
Mocanu, nu mai prididește cu mon
tajul pompelor dozatoare. Dar se lu
crează cu spor și răspundere pen
tru calitate. în secția 210, condusă
de tînărul inginer Liviu Răcășan, au
apărut unele greutăți la mașinile de
îmbuteliat. „Am și luat măsuri de
suplimentare a forței de muncă —
ne spune el. Și pentru mai buna
aprovizionare cu scule și dispozitive.
Facem totul ca și aici lucrurile să
meargă bine. Mașinile pe care le rea
lizăm fac parte dintr-o familie foarte
complexă a unei linii de îmbuteliat
și e firesc să mai apară greutăți.
Ne-am convins însă că acestea pot
fi învinse printr-o bună organizare
a muncii și întărirea asistenței teh
nice în toate schimburile." In ate
lierul de mecanică fină, unde a fost
creată o capacitate specială, se mon
tează într-un ritm alert pompele
dozatoare reglabile, sub supraveghe
rea directă a șefului de secție, ingi
nerul Fejes Ștefan, om cu multă
experiență.

craiova

Revenim la conducerea întreprin
derii. Ne interesăm cum se mate
rializează indicația secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, privind răspunderea pen
tru calitatea produselor, răspundere
ce revine, în primul rînd, muncito
rilor, inginerilor, maiștrilor, tuturor
celor care participă la realizarea
producției.
— Pentru a preîntîmpina abaterile
de la normele de calitate — ne spune directorul întreprinderii — punem un accent deosebit pe controa
lele interfazice și finale, pe asigu
rarea unei asistențe tehnice califi
cate în toate schimburile. La cele
trei standuri de probă de care dis
punem, fiecare parte componentă a
utilajelor este supusă unor încercări
în gol și sub sarcină. In curînd, va
intra în funcțiune un alt stand de
probă. Totodată, conform clauzelor
contractuale, concomitent cu expe
diția utilajelor, pe șantiere pleacă și
echipele noastre de asistentă teh
nică.
...La „Tehnofrig" Cluj-Napoca s-a
înțeles bine sarcina formulată de
conducerea partidului și întregul co
lectiv își concentrează acum forțele
pentru a livra pină la sfîrșitul pri
mului semestru toate utilajele nece
sare obiectivelor de investiții cu ter
mene de punere în funcțiune în
acest an. Angajamentul de răspun
dere asumat, care are la bază rațiuni
economice majore, se materializează
in practică prin activitatea stărui
toare. bine organizată a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor de
aici. După cum se muncește în aces
te zile, cu siguranță că acest anga
jament va fi întocmai realizat.

Dr. inq. N. ȘARPE,
Institutul de cercetări
pentru cereale și plante tehnice
Fundulea

ța respectivă, densitatea ce trebuie
asigurată. „In acest fel — ne spune
tovarășul Ion Udu, inginerul-șef al
unității, avem posibilitatea să efec
tuăm un contrai riguros, să vedem
care dintre echipe este rămasă mai
în urmă cu lucrările de întreținere și,
în consecință, putem interveni ope
rativ". Dar, deocamdată, nu există
asemenea motive pentru că toate
culturile sînt curate de buruieni.
Prezența specialiștilor in cimp pen
tru a supraveghea calitatea lucrărilor,
pentru a interveni cu soluțiile nece
sare în vederea asigurării densității
stabilite este obligatorie. La coope
rativa agricolă din Stoienești, într
una din tarlalele cultivate cu porumb
l-am întîlnit pe Mircea Cismaru, in
ginerul-șef al unității. Se verifica
densitatea, care în general era cea
normală, cea prevăzută pentru fie
care hibrid. Pe alocuri însă, unde apa
a băltit mai mult timp și plantele au
pierit, s-a procedat ia insâmintarea
manuală cu boabe de porumb din același hibrid, dar care au stat
în
prealabil 2—3 zile în apă pentru a
forța răsărirea. Și aici culturile sînt
curate de buruieni, bine întreținute.
La cooperativa agricolă din Scorniceștl — o altă inițiativă : scoaterea cu
cazmaua a unor fire de porumb din
locurile cu densitate mai mare și
plantarea lor acolo unde răsărirea sau
vegetația sînt mai slabe. Firele plan
tate s-au prins repede și și-au reluat
vegetația. Este o bună experiență, care
a fost preluată și de alte unități din
cadrul consiliului unic agroindustrial
Scornicești. de alte cooperative agri
cole din județ.
în alte locuri — bunăoară în uni
tăți din consiliile unice agroindustria
le Vilcele, Brebeni, Recea, Drăgănești
— unde suprafețele afectate de umi
ditatea excesivă au fost mai mari,
s-a trecut operativ la reînsămințarea
culturilor. Pină acum. în unitățile agricole din județul Olt au fost reînsămînțate peste 10 000 de hectare cu
porumb — hibrizi timpurii din gru
pele 90 și 100.
Iată, așadar, preocupări și acțiuni
ale agricultorilor din județul Olt pen
tru ca și în acest an, cu condiții mai
grele pentru executarea lucrărilor
agricole, să se poată realiza produc
țiile mari prevăzute.

a favorizat înmulțirea buruienilor.
Iată de oe. mobilizați de organizații
le de partid si îndrumați direct de
specialiștii unităților agricole, meca
nizatorii si cooperatorii se străduiesc
să execute prâsitul repede si bine,
asa cum s-a indicat la recenta
consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R. Rezultatele nu întirzie să se
arate. S-a încheiat prășitul manual
și mecanic la floarea-soarelui pe cele
12 000 hectare. Totodată, s-a încheiat
prima prașilă mecanică pe cele 3 000
hectare cu cartofi, iar cea manuală a
ajuns la peste 70 la sută. Din cele
74 000 hectare cu porumb, aproape
56 000 hectare au fost prășite meca
nic, Iar 45 000 hectare — manual. Re
zultatele bune înregistrate In multe
unități agricole, cum ar fi cele din
consiliile unice agroindustriale Trlfești, Popricani, Vlădeni, Mirceștl și
altele, sint urmarea participării în
număr mare a cooperatorilor la mun
că și folosirii din plin ■ timpului bun
de lucru.
In unele cooperative agricole, In
tre care cele din Grozești, Prisăcani, t!
Tuțora, Golăeștl, Vlădeni și altele, 1
aflate în zone inundabile din luncile
Jijiei și Prutului, unde excesul de
umiditate persistă, au fost luate mă
suri pentru înlăturarea băltirilor. Iată
un exemplu. La C.A.P. Prisăcani, nu
meroși oameni execută șanțuri și
canale care să colecteze apele. Prășitorii găsesc astfel pămîntul rvîntat, dar și buruiertile crescute pe care
le distrug. Porțiunile cu goluri în
. culturi sint reinsămintate.
In unele unități agricole, datorită
slabei organizări a muncii, a lipsei de
disciplină, suprafețele prășite sint
mici. La Lespezi, Hîrlău și în alte
părți, tractoriștii ies tîrzlu la lucru
sau se retrag devreme la secțiile
S.M.A. La Rediu, Gropnița, Aroneanu și în alte unități agricole din apropierea Iașiului, la Lespezi, Valea
Seacă, Lunca, de lingă Pașcani, prea
puțini cooperatori sint mobilizați la
prăsit. Este absolut necesar ca printr-o mobilizare mai puternică a for
țelor de către organizațiile de partid
si consiliile populare, printr-o orga
nizare mai bună a muncii. în toa
te unitățile agricole să fie intensifi
cate lucrările de Întreținere a cultu-

I A Ș I. In județul Iași, vremea rece
și ploioasă din această primăvară a
întîrziat mult creșterea plantelor, dar
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Emilia» ROUĂ
Manole CORCACT
corespondenții „Scînteii*

corespondentul „Scînteii

Combinatul chimic, unitate

fruntașă, realizări deosebite

•-« -- ■ l .

Prestigioasă ctitorie
a industriei românești
de profil, Combinatul
chimic din Craiova
reunește, pe cele circa
300 hectare pe care se

batică sau cu alte specii de buruieni
sensibile la erbicidul 2.4—D. Sarea
respectivă este foarte indicată pen
tru lanurile de porumb tratate îna
inte de semănat numai cu Eradican,
precum și în orice lan de porumb
tratat cu Pitezin, singur sau asociat
cu Eradican, dacă sint prezente une
le buruieni perene cum este pălămida. Tratamentele cu sare de amină
se fac la toți hibrizii de porumb, cu
condiția, ca doza să nu depășească
1—1,5 litri la hectar, iar plantele de
porumb să aibă 3—6 frunze. Orice
depășire a dozei si a epocii de aplicare influențează negativ creșterea
plantelor de porumb.

Alexandru MUREȘAN

Noi echipamente pentru nave
Colectivul întreprinderii mecanonavale din Constanta a realizat, in
premieră pe tară, prima caldarlriă cu
combustibil lichid, cu o capacitate de
5 tone abur pe oră, destinată echi
pării noului tip de mineraliere de
65 000 tdw, care se construiesc la
Șantierul naval din Constanta. Propunîndu-și să realizeze pină la sfîrsitul anului încă patru caldarine de
acest tip. colectivul întreprinde
rii va contribui la diminuarea

Ce recomandă
specialiștii

Culturile de soia sl fasole au tos» 1
tratate înainte de semănat cu Trtfluram. După cum se știe, acest erbicid nu distruge buruienile dieotiledonate. Pentru combaterea acestora.
Ministerul Agricultura și Industriei
Alimentare a asigurat unităților agri
cole de stat și cooperatiste erbicidui
Basagran. Specialiștii trebuie să asi
gure aplicarea corectă a acestui erblcid. Doza optimă va fi de 2—4 litri
la hectar. în funcție de faza de creș
tere a buruienilor. In lanurile de
soia si fasole infestate puternic si cu
zirnă, Basagranul se va aplica la
timp, adică in faza de 1—3 frunzuli
țe. Dacă se întirzie peste această
fază, efectul lui este mai slab. Chiar
după aplicarea Basagranului. cultu
rile de soia si fasole se vor prăși de
1—2 ori mecanic între rinduri pen
tru a combate buruienile perene re
zistente la erbicide. La floareasoarelui și cartofi, după răsărire, nu
se pot aplica erbicide și de aceea
se va recurge la combaterea prin
prașile manuale și mecanice.
întrucit nu toate unitățile agricole
necesar ca
dispun de erbicide. este
__ _____
distrugerea buruienilor șă se facă
prin prașile mecanice și manuale.

Cum se acționează în aceste zile în unități
agricole din județele Olt și Iași

Utilajele pentru investițiile cu termen
de intrare în funcțiune în acest an - livrate
piuă la sfîrșitul primului semestru

îndeplinirea cu promptitudine a sar
cinilor de producție. Este lesne de
înțeles de ce partidul ridică cu atîta
acuitate această problemă. Rațiunea
este evident de natură economică,
în condițiile dotării tehnice superi
oare de azi a întreprinderilor noas
tre, incomparabilă mai mare este
„greutatea** unui minut irosit decit
în urmă cu 25 sau 30 de ani, cînd
prevala munca simplă, de scăzută
tehnicitate. Tocmai de aceea, secre
tarul general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a stă
La recenta consfătuire de lucru de
ruit atit de mult în cuvîntarea rosti
la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae
tă la recenta Consfătuire de lucru
Ceaușescu, secretarul general al
de . la C.C. al P.C.R. asupra temeini
partidului, a subliniat cerința ca in
cei organizări, atrăgînd atenția că
toate uzinele producătoare să fie
trebuie asigurată „perfecționarea
concentrate forțele în vederea reali
continuă a activității organizatorice,
zării în scurt timp a tuturor utila
de conducere a tuturor sectoarelor
jelor tehnologice necesare terminării
— aceasta constituind o cerință iunobiectivelor de investiții stabilite să
damentală a indeplinirii cu succes a
intre in funcțiune în acest an.
sarcinilor mari ce ne stau in față**.
Sarcini deosebit de importante revin
Etapa nouă pe care o parcurge eîn această privință și colectivului de
conomia noastră impune lărgirea de
la întreprinderea „Tehnofrig" din
mocrației noastre socialiste, care im
Cluj-Napoca, unitate care trebuie să
plică participarea mai susținută, mai
livreze în acest an pentru dotarea
activă a tuturor oamenilor muncii la
noilor
capacități productive peste
conducerea vieții economico-sociale.
600 tone utilaje complexe. Cum se
Măsurile adoptate în ultimii ani pri
îndeplinesc aceste sarcini ?
vind
dezvoltarea
autoconducerii
— Toate utilajele necesare obiec
muncitorești și autogestiunii, aplica
tivelor de investiții prevăzute să
rea noului mecanism economico-fiintre în funcțiune in acest an vor
nanciar asigură afirmarea și mai pu
fi livrate beneficiarilor pînă la sfîr
ternică a calității de proprietari a I șitul primului semestru al anului,
celor ce muncesc, transferarea di
indiferent de termenele contractua
rectă asupra lor a responsabilității
le — ne spune inginerul Alexandru
administrării de zi cu zi a întreprin
Cuc, directorul întreprinderii.
derilor. Or, aceasta înseamnă, cum
— Fără nici o excepție ?
sublinia secretarul general al parti
— Cu o singură excepție : insta
dului în cuvintarea la recenta con
lația de lapte praf pentru întreprin
sfătuire de lucru, manifestarea di
derea
de specialitate din Piatra
rectă a grijii și interesului fiecăruia
Neamț, contractată pentru trimes
pentru „realizarea producției, creș
trul III, la care nu putem devansa
terea producției nete, a rentabilității
prea mult termenul de livrare înși a beneficiilor**, preocuparea ca
trucît s-a întîrziat omologarea ei la
bugetele de venituri și cheltuieli să
fabrica
din Cimpulung-Moldovenesc.
nu fie ceva formal, ci un mijloc
Dar deși instalația a fost lansată în
prin care se poate acționa pentru a
fabricație abia la începutul lunii
obține maximum de eficiență econo
aprilie, totuși ea va fi livrată în
mică, ceea ce reflectă sintetic tocmai
prima jumătate a lunii iulie.
efortul pentru trecerea la o calitate
Cum. pe ce bază si-a propus conouă, superioară.
lectivul intreprinderii să-si îndepliResponsabilitățile noi care revm
nească mobilizatorul său angajaclasei muncitoare, oamenilor muncii
ment ?
în condițiile generalizării noului me
canism economic determină necesi , — Consultînd întregul colectiv de
oameni ai muncii, încă de la înce
tatea ridicării substanțiale a nivelului
putul anului ne-am propus și ne-am
pregătirii lor. Oricit de harnici și dis
concentrat eforturile asupra a două
ciplinați ar fi ei. fără o serioasă pre
obiective : îndeplinirea ritmică a pla
gătire generală si profesională, fără
nului la export și realizarea în pri
o inaltă competentă nu vor putea
ma parte a anului a utilajelor nece
răspunde exigentelor actualei etape.
sare obiectivelor de investiții cu
Este și rațiunea multiplelor măsuri
termene de punere în funcțiune.în
inițiate de partid, în anii din urmă,
1980, precizează directorul întreprin
pe linia perfecționării întregului nos
derii. Tocmai in funcție de aceste
tru invățămint, a instituirii sistemu
obiective s-a făcut și programarea
lui de ridicare continuă a nivelului
producției, încă din fazele primare.
de cunoștințe al tuturor oamenilor
Acum realizarea producției este ur
muncii.
zilnic, pe baza unui grafic
Clasa noastră muncitoare care a . mărită
special. Desigur, în unele sectoare
dovedit în acești 32 de ani că știe
a trebuit să luăm măsuri tehnice și
să edifice o economie modernă, pu
organizatorice de excepție. Mă refer
ternic diversificată, incontestabil va
la afectarea a încă unei linii tehnoști și de acum înainte să o conducă
logice pentru fabricarea agregatelor
pe calea eficienței superioare, baza
frigorifice, la mărirea capacității in
trainică și chezășia ridicării conti
sectorul de mecanică fină și la mă
nue a nivelului de trai, a făuririi
surile luate de curînd în secția mon
unei vieți tot mai prospere pentru
taj, unde in luna iunie s-a acumu
întregul popor, a înaintării ascen
lat un mare volum de lucrări. Tpcdente a României spre comunism.
mai de aceea, aici am concentrat
cele mai bune formații de lucru.
Conducerea întregii activități meni
te să asigure realizarea și livrarea
grabnică a utilajelor tehnologice
și-au asumât-o comitetul de partid
și consiliul oamenilor muncii, fie
importurilor de completare a mi
cărui tovarăș revenindu-i sarcini
neralierelor de mare tonaj cu peste
precise.
4 milioane lei valută. Recent, tot aici,
Mai intîi. iată cîteva dintre reali
a fost asimilată in producție si calzările de pină acum ale colectivului.
darina recuperatoare de gaze, care
Potrivit graficelor de producție și
folosește drept agent termic căldura
livrare, o mare parte din utilaje au
reziduală a gazelor de la motorul
luat drumul șantierelor, fiind ono
rate integral solicitările a peste 20
principal. în felul acesta, instalațiile
energetice ale navelor de 65 000 tdw
de beneficiari. De pildă, eu toate că
termenele de livrare erau în trimes
sint realizate integral de către indus
trul III, pentru întreprinderea „In
tria noastră constructoare de mașini.
dustria cărnii" din Tulcea și combi(George Mihăescu).

hectar, în funcție de tipul de sol.
Tratamentul cu Pitezin se poate face
si pe rind. concomitent cu prima
prașilă mecanică, dozele redueîndu-se
la o treime. Sarea de amină poate
„salva" culturile de porumb puter
nic infestate cu răpită si ridiche săl-

întinde, 40 de instalații
tehnologice. Intrată în
funcțiune cu prima
Capacitate in 1964, această citadelă a eco
nomiei oltenești s-a

impus viguros în Cir
cuitul economic, la ora
actuală furnizînd pes
te 21 la sută din pro
ducția națională de
îngrășăminte chimice

și participînd cu un
procent apreciabil la
volumul de export al
Doljului. Dealtfel, în
perioada care a trecut
de la intrarea in func
țiune, combinatul craiovean, prin cei aproa
pe 7 000 de lucrători ai
săi, a livrat beneficia
rilor citeva milioane
de tone de îngrășămin
te chimice calculat in
sută la sută substanță
activă. In același timp,
pe această puternică
platformă industrială
a Craiovei s-a desfășurat și se desfășoară
o intensă activitate de
asimilare in fabrica
ție a diverselor piese,
repere și subansamble
necesare întreținerii și
reparării instalațiilor,
asigurării funcționării
lor ireproșabile. Pen
tru aceasta, unitatea
dispune de un puter
nic sector, o adevăra
tă fabrică de realizat
piese de schimb, al că
rei personal contribuie
la obținerea unor sub-

stanțiale economii va
lutare, prin diminua
rea importurilor.
Valorificarea capa
cității creatoare
a
specialiștilor Centrului
de cercetări pentru în
grășăminte chimice din
cadrul
combinatului
s-a materializat, prin
tre altele, în asimila
rea întregii game de
catalizatori
solicitați
de procesele de pro
ducție. Așa a devenit
posibil ca unitatea de
la Craiova dintr-o im
portatoare de cataliza
tori pentru
care se
cheltuiau mari sume
in valută să se trans
forme într-un produ
cător care își acoperă
nu numai necesitățile
proprii,
dar
poate
oferi astfel de produ
se și altor unități si
milare. Prin seriozitate
și calitatea deosebită a
produselor,
unitatea
craioveană și-a cîștigat de-a lungul timpu
lui un bun renume
in rindul beneficiari-

lor externi, numărul
statelor în care s-au
expediat Îngrășăminte- le chimice depășind
55. Numai de la în
ceputul anului cu
rent. partenerilor co
merciali
din peste
35 de țări ale lumii
le-au fost livrate în
semnate cantități de
produse,
prevederile
planului la export fiind
depășite cu circa 7 mi
lioane lei valută.
înainte de a pune
punct acestor rinduri,
subliniem că eforturile
lucrătorilor Combina
tului chimic Craiova
au fost răsplătite de
conducerea superioară
a partidului, colecti
vul de aici fiind de
corat cu Ordinul Mun
cii clasa I și Ordinul
Muncii clasa a IlI-a
pentru rezultatele în
registrate în marea
întrecere socialistă.

Nicolae
PETOLESCU

t
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TUDOR VLADIMIRESCU
- un mare erou al națiunii noastre

AZI/ LA PIATRA NEAMȚ
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Gheorghe BUNGHEZ,

-------------------------

președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă l

Rolul animatorului cultural
în promovarea talentelor autentice
La Intîlnirea dintre artiștii amatori ai Județului Neamț șl criticii mu
zicali bucureșteni am cunoscut ansamblul coral din Podoleni
(un cor de 50 de ani, dintr-o comună care a sărbătorit 500 de ani
de atestare documentară), de asemenea, octetul vocal-instrumental și
corul de cameră — instruite de către prof. Doru Alexandru, reprezentind sindicatul învățămint Roman, orchestra de cameră a Liceului „Pe
tru Rareș" din Piatra Neamț, condusă de prof. George Grigorică. A
fost de fapt un concert, prezentat de către directorul Casei de cultură
din Piatra Neamț, Dumitru Luca, din care am putut conchide că
la Piatra Neamț, la Roman, în comune, la case de cultură, cămine
culturale, pretutindeni intilnești mari Iubitori de muzică, entuziaști ani
matori ai vieții artistice.
— Cred că artiștii amatori din
Podoleni v-au convins că avem
Intr-adevăr o bună mișcare corală :
de asemenea, cei din Piatra Neamț,
din Roman. Și v-ar fi convins si
ansamblul folcloric din Valea Sea
că. și grupul vocal al cooperativei
„Prestarea" din Piatra Neamț, și
corul din Trifești. si formația de
fluierași șl cavalisti din Tibucani.
Cine nu cunoaște activitatea profe
sorilor Doru Alexandru. George
Grigorică. Vasile Radu. Ion Macarie 7
— Au aceste formații o acti
vitate permanentă sau repeti
țiile sint legate de concursuri si
competiții 1
— Indiferent si independent de
concursuri, maioritatea sint pre
zente !n viata artistică a județului.
Dar este adevărat că dacă unele
dintre ele cresc din punct de ve
dere calitativ și numeric, altele, de
tradiție. încep să aibă din ce in ce
mai putină vlagă. De exemplu, prof.
V. Vasile din Piatra Neamț a in
tegrat, cu aplomb, în viata artistică
corul muncitoresc al întreprinderii
de turtle și celuloză ..Reconstruc
ția" ; mereu este aplaudat -în con
certele județului Neamț, in spec
tacole organizate de către județele
învecinate. în schimb, corurile din
comunele Adjudeni. Ceahlăul au
pierdut din strălucire. Sau iată o
mare Întreprindere: combinatul de
fibre sintetice unde sint mii de an
gajați, dar care nu are un cor re
prezentativ ; de asemenea. între
prinderea de țevi Roman. Aici in
tervine rolul profesorului de mu
zică. implicit al orei de muzică în
școala de cultură generală, felul în
care melomanii știu să convingă
publicul de frumusețea, de satis
facțiile pe care le poate da
muzica.
— Știu ci nu o dată ați acțio
nat drastia împotriva poluării

--------

folclorului. Care este situația
actuală in această privință 1
— în urmă cu vreo 9 ani, un
ansamblu folcloric din Județul
Neamț a luat un mare premiu la
Zakopane. Juriul a privit cu
binoclul costumele noastre si a gă
sit că nu este nici urmă de arti
zanat. că ultimul detaliu înseamnă
artă autentică. De-atunci ne stră
duim să procurăm costumele direct
din vestitele comune Pipirig, Ghindăoani, din comunele de pe văile
Bistriței si Șiretului si nu de la
cooperativele meșteșugărești cu
care sîntem lntr-o permanentă dis
cuție din acest punct de vedere.
Dar tot ne scapă de sub control
fel de fel de obiecte de artizanat,
acestea pătrunzind în rețeaua co
mercială locală pe cele mai neaș
teptate căi. Așa că problema nu-i
încheiată.
— lntelea că manifestarea nu
mită „Petrodavae musici dies"
adună de-a lungul acestui an
mii de artiști profesioniști,
amatori.
— Este marea sărbătoare a aces
tui colt de tară si am gîndit-o în
cele mai mici detalii. „Petrodavae
musici dies" tnsemnînd si Festiva
lul „Tineri dirijori" și „Vacantele
muzicale", care au ajuns la a 8-a
ediție si care sînt realizate în co
laborare cu Conservatorul ..George
Enescu" din Iași, și stagiunea per
manentă a Filarmonicii „Moldova",
și spectacolele Operei ieșene, și ci
clurile de educație muzicală orga
nizate de profesorii de muzică din
Roman si Piatra Neamț... Peste o
sută de concerte, simpozioane, au
diții. întîlniri cu formații artistice
de amatori pe consilii agroindus
triale. Nu mai vorbesc de acele lntilniri folclorice tradiționale, de Ia
Războieni. de la Ceahlău — Durău.
la care, de obicei, se adună aproape
25 000 de spectatori, aproape 1000
de artiști amatori 1

Ștefan CUCOȘ,

--------

directorul Complexului muzeal județean t

De la Petrodava la Piatra Neamț
L-am găsit pe tovarășul Ște
fan Cucoș. directorul Complexu
lui muzeal județean Neamț, la Mu
zeul de arheologie si istorie din
Piatra Neamț (muzeu ce cuprinde
cea mai mare colecție de ceramică
neolitică pictată din țară), preocu
pat de reorganizarea expoziției de
bază pe principiile prezentării is
torice ale existentei pe aceste me
leaguri din cele mai vechi timpuri.
— Ce muzee se află cuprinse
In Complexul muzeal județean
Neamț ?
— în primul rînd muzee de isto
rie, cum ar fi muzeele din Piatra
Neamț, Roman (cu cea mai mare
colecție de obiecte dacice din seco
lele ÎI—III e.n.j, Tirgu Neamț (și
un muzeu al cetății Neamț care
face parte din complexul muzeal),
Bicaz (care cuprinde Pe lingă ves
tigii ale paleoliticului si un muzeu
al energeticii)
Complexul muzeal
Neamț mai cuprinde muzee de artă,
memorialistică, etnografie, cum ar
fi Muzeul de artă din Piatra Neamț
în ale cărui colecții intră lucrări de
Lascăr Viorel. Tonitza. Aurel
Băieșu, C. Stati. Aurelia Ghiată si
alți autori contemporani, colecția
de artă din Roman. Muzeul de et
nografie și casa memorială „Calistrat Hogaș" din Piatra Neamț, mu
zeele memoriale „Ion Creangă" din
Humulești și Mihail Sadoveanu"
din Vînători. Ne mîndrim. de ase
menea. cu muzee de științele na
turii la Piatra Neamț. Roman. în
perspectivă vom realiza experi
mental un centru cultura] rural in
comuna Podoleni.
— Ce acțiuni mai importante
ati organizat pentru a face mai
bine cunoscute valorile acestor
muzee, pentru a contribui in acest fel la educația publicului
din județul dv ?
— Pe lingă acțiuni permanente
ale muzeelor, cum ar fi expoziții,
Îndrumări în muzeu, lecții susținu

te In cadrul acestor muzee, parti
cipăm la un program de activități
politico-educative la nivelul Între
gului județ. Sint activități pe care
le desfășurăm în cadrul Universi
tății cultural-știintifice în fiecare
comună. Am organizat numeroase
sesiuni științifice. De curînd a avut
loc sesiunea de comunicări intitu
lată „Petrodava 2000". Organizăm
anual o altă acțiune de răsunet —
„Sadoveniana". Contribuim substan
țial la „Sărbătoarea războienilor",
manifestare anuală care se desfă
șoară pe locul fostei bătălii con
duse de Stefan cel Mare, în jurul
monumentului care comemorează
acest moment important din istoria
noastră. Avem, de asemenea, un
larg program de activități culturaleducative în întreprinderile și insti
tuțiile județului. Am organizat ca
binete de informare Istorică si nolitico-ideologică in colaborare cu
organizațiile de partid din marile
întreprinderi.
— „Petrodava 2000“ reprezin
tă desigur un moment aniversar
de o deosebită importantă pen
tru viata întregului județ. Cum
a fost intimpinat din punctul de
vedere al activității muzeogra
fice ?
— Prin reorganizarea Muzeului
de istorie din Piatra Neamț, care
prezintă o istorie a acestor me
leaguri de la apariția primelor ma
nifestări umane pină în zilele noas
tre^ Reorganizare înnoitoare avind
în vedere faptul că, pe lîngă mij
loacele muzeotehnice importante,
sînt prezentate publicului informa
ții privind istoria patriei si a patri
moniului cultural national orin
două sisteme electronice. în cola
borare cu Televiziunea română
s-au realizat cîteva documentare
incluse sub genericul „De la Pe
trodava la Piatra Neamț". Sînt în
curs lucrările de decopertare și
dare în circuit public a cetății da
cice de la Bitca Doamnei.

TEATRUL IN CETATE
Teatrul Tineretului din Piatra
Neamț a început prin a-și face un
titlu de glorie din lansarea unor
talente din rindul actorilor si re
gizorilor aflați in pragul debutului,
a garantat pentru ei si în cele din
urmă a reușit să-i impună atenției
generale. A continuat apoi prin a
deveni o „trupă", in adevăratul
sens al cuvîntului. pe baza unui de
mocratism al rampei, conform că
ruia nu există „star“-url mai mari
sau mai mici in rindul internretilor, ci toată lumea — indiferent
de calibrul rolului — trebuie să fie
de folos ansamblului. Au apărut
astfel spectacolele sincretice — cine
nu-și mai aduce aminte de „Vră
jitorul din Oz“, „Harap Alb". „Ini
mă rece", „Zigger-Zagger". „Tine
rețe fără bătrînete". de mai re
ventul musical „Nevestele vesele
din Windsor". unele din aceste
montări fiind prezentate si in tur
neele întreprinse peste hotare,
unde verva comună si profesiona
lismul fiecăruia nu au trecut neob
servate ?
Poate — îndrăznim să spunem —
tocmai acest sentiment de colecti
vitate artistică a creat și consoli
dat acest fenomen al Teatrului Ti
neretului mult solicitat si speculat
de critica de specialitate. Sigjir, nu
i-au lipsit „căderile". stagiunile
mal puțin reușite sau experimente
le eșuate, dar spiritul de „echipă".

mereu disponibil unor forme mo
derne de teatru, a persistat neștirbit.
Momentul actual al T.T. este —
ca și la începuturile sale pline de
prospețime — unul al căutărilor. Se
va îndrepta spre comedia barocă,
încărcată de torsiuni bufe și gaguri,
gen „Slugă la doi stăpînl" sau „Cei
trei mușchetari" 7 Va continua se
ria spectacolelor grotești, gen „Cui
bul" de T. Popescu. „Răfuiala" sau
„Program special L.B." 7 Va relua,
prin alte modalități, feeria pentru
copii care i-a adus atitea succese
în rindul publicului de toate vîrstele 7 Ori poate își va aduce aminte
de profundele meditații asupra is
toriei — cum au făcut-o spectaco
lele de mare răsunet „Omul cel
bun din Sîciuan". „Woyzeck",
„Peer Gynt". iar mai recent „Mat
ca" lui Marin Sorescu si „Muntele"
de D.R. Popescu — evenimente
care au incitat, implicit, reflecții asupra propriei condiții a teatrului
in cetate, in lumea contemporană 7
Cert este că acum, cînd aceste ginduri sînt consemnate, cetatea Pie
trei. pentru care teatrul a devenit
o veritabilă conștiință si un viguros
mesager al tinereții sale perpetue,
se pregătește să găzduiască cel
de-al VI-lea Festival al spectaco
lelor pentru copii si tineret, pen
tru care tuturor invitatilor le este
pregătită o surpriză.

C. EIVESCU

„DE LA BICAZ LA ONEȘTI"
de IULIA HALAUCESCU

ISTORIE Șl PREZENT
Salonul de pictură, sculptură și
de „vitejii săi" dobîndește în In
grafică al membrilor filialei U.A.P.
terpretarea plină de fantezie a lui
din Piatra Neamț s-a deschis anul
Mircea Ciacâru sensuri contempo
acesta sub semnul împlinirii celor
rane.
două milenii de existență neîntre
în pictura actualului salon jubi
ruptă pe teritoriul care cuprindea
liar s-a putut distinge în mod egal
cetățile dacice de la Bitca Doam
o manifestă predilecție a membri
lor filialei pentru peisaj (Gheor
nei, Cozla si Piatra Șoimului. Caracteristid : o lar
ghe Iliescu. Teodor
gă gamă tematică
Varahil Moraru). O
și stilistică, tot ati
simplitate de au
Salonul
tea direcții în care
tentică sinteză apictorii, sculptorii
duce în această
de artă plastică
și graficienii și-au
privință Roman Anexerdtat demersu
dronic in „Peisaj
rile creatoare.
industrial" și ,,Norul". De mici dimensiuni, peisaIntîlnim astfel evocarea străve
chii Petrodave, a peisajului de la
jul semnat de Vasile Doru Ulian
Bitca Doamnei, dar și a modernu
este o imagine plină de lirism.
lui baraj de la Bicaz in picturile
în domeniul sculpturii, participa
și acuarelele Iuliei Hălăucescu, care,
rea s-a dovedit cu mult mai
și de această dată, se dovedește a ti
o pasionată și convingătoare infer-* restfinsH, distlngindu-se în actuala
preta a locurilor de care și-a legat
expoziție portretele viguros mode
întreaga activitate. „Ramificațiile
late de Pompiliu Clement, unul din
timpului" de Vasile Jurje reunește
cei mai cunoscuți și experimentați
Imagini cu valoare de simbol din
artiști ai acestui nucleu de crea
istoria orașului Piatra Neamț
tori, și portretul de Cronicar dăltuit
lntr-o lucrare remarcabilă prin tra
de Radu Zaharescu în volume sim
tarea sensibilă a suprafeței pictate.
Imaginea lui Burebista înconjurat
ple, armonioase.

CENACLU
Patria

*
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Ca o columnă

Citeodată nu mai pot crede
in adevărul marilor cărți
patria nu e așa cum se vede
o adunare de puncte pe hărți

patria nu e un semn intr-o lume
unde prin semne se poate trăi
patria vie crește anume
pe de-a-ntregul in oamenii vii

cită lumină adevărată
mai stăpinește sufletul meu
patria tot in adincu-i și-arată
spre primăvară mugurul greu

Emil NICOLAE
profesor

DOUĂ SECOLE DE IA NAȘTEREA CONDUCĂTORULUI REVOLUȚIEI DE LA 1821

Avem pe umeri zările albastre
Din dragoste ni-i cerul zămislit
Nici-o urgie-n veci nu ne desparte
Căliți de greu, prin veac am biruit
Sintem aici un suflet și-o ființă
Ca o columnă-i neamul românesc
Netulburați in faptă ți credință
Ne regăsim fierbinte și firesc
Și Petrodava-i hronică și semn
Din străvechime crește viitorul,
înflăcărați în crezul nostru demn I
Partidul, Ceaușescu și poporul.

J
î

Ion CÎRNU
operator chimist,
Combinatul de fibre chimice
Sâvinești

I
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ADNOTĂRI

România socialistă Își omagiază cu
venerație marii săi înaintași. Perso
nalitatea monumentală a lui Tudor
Vladimirescu impune de la sine ac
tualitatea sa perpetuă, dar mai ales
îndeamnă la adincirea permanentă a
gindirii și simțămintelor noastre pa
triotice, revoluționare. Ea a intrat in
legendă Încă din timpul vieții sale,
ca și numele atitor altor mari bărbați
din bogata noastră istorie, de la Bu
rebista și Decebal, pină la Mircea,
Ștefan, Mihai, continuind cu pleiada
glorioasă și atit de numeroasă a per
sonalităților celor mai de seamă ale
istoriei noastre moderne și contem
porane. Toți acești făuritori de tară,
mereu nouă, mereu mai dreaptă și
mai liberă, se intîlnesc in mințile și
sufletele noastre cu aceeași recunoș
tință ce le-o datorăm pentru moște
nirea transmisă urmașilor pină in zi
lele noastre.
Erou național ți social, Tudor a fost
produsul și exponentul strălucit al
epocii sale și totodată un ilustru
precursor, care a accelerat Înainta
rea timpului. Din examinarea coordo
natelor ponderabile și imponderabile
nu poate lipsi, desigur, analiza struc
turilor social-economice și politice de
la finele veacului al XVIII-lea și în
ceputul celui următor, puternic mar
cate de suflul Înnoitor al revoluției
franceze ; nu poate lipsi tabloul apă
sător al situației social-economice a
țărănimii române în condițiile des
compunerii orinduirii feudale și ale
dificultății cu care își făceau loc re
lațiile capitaliste : nici aprecierea
nuanțată, dialectică a statutului in
ternațional al țărilor române, carac
terizat de lărgirea treptată a gradu
lui de autonomie politică, dar tot
odată afectat de Importante modifi
cări și chiar amenințat direct, inte
gral, ca niciodată pină atunci, de ten
dințele expansioniste ce rezultau din
rivalitatea marilor imperii ale timpu
lui ; în fine, nici realitatea tendințe
lor de închegare unitară, pe toate
planurile, a națiunii române moderne,
sub impulsul noilor relații sociale.
Toate aceste elemente de cadru isto
ric contribuie la cursul evenimente
lor. Lor li se adaugă insă neapărat
oamenii, făuritorii efectivi al istoriei.
Cel ce avea să devină unul dintre
cei mai mari eroi naționali ai Româ
niei moderne a văzut lumina zilei în
anul 1780 în satul Vladimiri din Gorj,
într-o familie de țărani liberi — moș
neni — care i-a imprimat, de mic co
pil, o aprigă sete de libertate. înzes
trat cu o remarcabilă agerime a min
ții și alese calități de caracter, el ui
mește de timpuriu prin silința la în
vățătură și prin Însușirea unor limbi
străine, fiind sprijinit în această di
recție de boierul loan Glogoveanu,
devenind curind reprezentantul aces
tuia în unele operațiuni comerciale.
Participind la negoțul de vite, destul
de dezvoltat la începutul secolului
al XIX-lea, Tudor are prilejul de a
face mai multe călătorii in Transilva
nia și Banat, unde cunoaște pe viu
realitățile social-economice și națio
nale ce reclamau și acolo, cu strin
gență, o rezolvare revoluționară. Cu
timpul, el însuși începe să facă co
merț pe cont propriu, este numit (in
1806) vătaf al plaiului Cloșani șl se
afirmă cu deosebire ca una din cele
mai destoinice căpetenii ale oastei
pandurilor olteni, instituție tradițio
nală de autoapărare populară, care
dobindise treptat tot mai importante
funcții militare, sociale și naționale.
Cariera militară devine predominan
tă in biografia lui Tudor încă înain
tea declanșării revoluției. Este cunos
cut faptul că el s-a distins în lupte
înverșunate, in cursul războaielor
ruso-turce de la tnceputul secolului
trecut, fiind decorat cu ordinul
St. Vladimir.
Anii premergători marii Izbucniri
revoluționare din 1821 accentuaseră la
maximum toate contradicțiile sociale
și politice în țările române. Exploa
tarea boierească, dominația otomană,
expedițiile de jaf tot mai pustiitoare
pornite de trupe otomane de la su
dul Dunării, regimul fanariot tot mai
spoliator deveniseră insuportabile.
In aceste complexe împrejurări is

torice, Tudor Vladimirescu devine cel
mai autentic reprezentant al dorin
țelor arzătoare ale maselor populare
de dreptate socială și libertate națio
nală, exponentul cel mai de seamă
al forțelor progresiste, al țărănimii și
al burgheziei in formare care luptau
pentru înnoirea structurală, din te
melii, a societății românești.
Este bine cunoscută desfășurarea cu
dimensiuni de epopee națională a
evenimentelor în cursul cărora s-au
manifestat cu strălucire atributele
personalității sale și nu este cazul să
detaliem aci analiza meandrelor miș
cării pe care a condus-o. Așa cum a
remarcat Karl Marx, „Tudor Vladi
mirescu era patriot român. El nu s-a
adresat boierimii, ci țăranilor. Cum
a auzit despre cele dinții mișcări ale
Iui Ipsilanti, a și chemat la arme pe
țăranii din munții Olteniei ; coborît
cu dinșii la Craiova, adună poporul

și II făcu cunoscute planurile sale de
eliberare. în cîteva zile era stăpin
pe întreg banat al Craiovei... Țăranii
alergau in masă in jurul său, nu-I
mai numesc decît Tudor Vodă (prin
cipele Tudor)". Deasupra tuturor .ma
nifestărilor evenimențiale limitate, de
moment, se ridică figura impunătoare
a „Domnului Tudor", însăși lupta
eroică a poporului român într-o cli
pă de cotitură istorică a istoriei sale,
expresie strălucită a' legilor inexora
bile ale dezvoltării istorice, a unită
ții organice a rolului maselor și per
sonalităților in atit de frănuntata
noastră istorie națională.
După propriile sale cuvinte, Tudor
a ridicat steagul luptei revoluționare
pentru „binele și folosul a toată
țara", ca să împlinească cererile no
rodului, să smulgă puterea din mîinile jefuitorilor, să ia „averile cele rău
agonisite ale tiranilor boieri". Senti
mentele sale antiboierești erau pu
ternice, binecunoscute de contempo
rani. El însuși fusese afectat, în re
petate rînduri, de atitea și atitea în
călcări și abuzuri, iar simțul dreptății
pentru cei mulți il caracteriza și-i
călăuzea întreaga activitate. „Cel întii semn de bun patriot... cea mai de
temei hotărire a mea însoțită cu gla
sul norodului, este ca nici intr-un
chip să nu incetez din cererea drep
tăților tării pre care și de nu le voi
vedea dobindite printr-acelc destoi
nice cuvinte care s-au făcut cunoscu
te pină acum pe unde s-au cuvenit,
vă făgăduesc sufletește că se vor dobîndi negreșit prin vărsare de singe
împotriva vericăruia vrăjmaș se f’a
arăta călcătoriu acestor dreptăți de
care intîi voi aveți să vă bucurați..."
— glăsuia proclamația lui Tudor din
20 martie 1821.
Demnitatea națională era, de ase
menea, o trăsătură a caracterului și
acțiunilor sale și ea nu putea fi în
dreptată decît în scopul dobindirii li

bertății țării — ceea ce In condițiile
istorice date Însemna înlăturarea re
gimului fanariot și lărgirea treptată
a gradului de autonomie politică. Ma
rile adevăruri exprimate de Tudor
Vladimirescu in cuvintele sale de foc
sintetizau experiența multiseculară
românească, imbinarea organică a
obiectivelor sociale și naționale, atit
de caracteristică istoriei naționale :
„patria e norodul, iar nu tagma je
fuitorilor", suveranitatea aparține po
porului, „folosul de obște" trebuie să
primeze intr-o alcătuire politică nouă,
democratică, modernă, care să ridice
pe o treaptă istorică superioară so
cietatea românească. Faimoasa Pro
clamație de la Padeș, „Cererile noro
dului românesc" și celelalte docu
mente programatice atestă clar ca^cterul revoluționar, burghezo-democratic, social și național al marii În
cleștări populare pe care a condus-o.
Marșul triumfal al revoluției pină in
capitala țării, preluarea și deținerea
efectivă a puterii, caracterul organi
zat al acesteia, inclusiv din punct de
vedere programatic și militar, refor
mele fiscale, administrative, vamale
înfăptuite — glăsuiesc elocvent des
pre nivelul ridicat al gindirii socialpolitice și al acțiunii revoluționare.
Există, de asemenea, importante
indicii asupra conștiinței unității na
ționale atit în acțiunile lui Tudor, cit
și în desfășurarea revoluției conduse
de el, care vor contribui la dezvolta
rea ulterioară a procesului istoric de
închegare a unității politice româ
nești. In cunoscuta scrisoare către
moldoveni, din 5 aprilie 1821. el adre
sa un elocvent apel la luptă comună
„ca unii ce sintem de un neam, de o
lege... Urmează să știm cele ce se fao
acolo și să le vestim carte de aici ca
fiind la un gind și intr-un glas cu
Moldova să putem ciștlga deopotrivă
dreptățile acestor prințipaturi, ajutorindu-ne unii pe alții". Tendința de
extindere și de cuprindere a tuturor
ținuturilor românești în același val
revoluționar, social și național, în di
recția istorică a constituirii unei
structuri unitare, este consemnată cu
fidelitate în documentele epocii. For
ma diminutivă (Tudoraș, Tudoruț) in
care numele Vladimirescului era pe
buzele românilor transilvăneni indică
nu numai afecțiunea deosebită pentru
personalitatea acestuia, ci și aderența
lor la cauza revoluției. Era vie con
vingerea că Tudor va trece curind
munții spre a face și acolo dreptate.
Era firesc ca numele lui Tudor Vl^dimirescu să fie păstrat 1a loc de cin
ste in tradițiile bogate ale mișcării
revoluționare românești. Luptătorii
revoluționari patiioți de la 1848, In
frunte cu Nicolae Bălcescu, s-au con
siderat pe bună dreptate urmașii lui.
Bălcescu însuși a formulat ideea-pivot asupra anului 1821 ca prolog al
revoluției pașoptiste. Mișcarea revo
luționară socialistă, muncitorească,
iar apoi cea comunistă au apreciat
cu deosebire Înalta valoare a moște
nirii lui Tudor. Este meritul nepieri
tor al Partidului Comunist Român de
a fi restabilit, în documentele sala
fundamentale, îndeosebi în perioada
de după Congresul al IX-lea, în Pro
gramul partidului, in bogata și pro
funda operă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, adevărul istoric asupra
caracterului de revoluție efectivă pe
care l-a avut eroica ridicare la luptă
a poporului român din 1821, caracte
rizată ca un moment de cotitură in
lupta pentru libertate si dreptate so
cială. pentru scuturarea jugului do
minației străine și afirmarea dreptu
rilor naționale ale poporului român,
apreciindu-se astfel la justa sa va
loare și rolul personalității lui Tudor
Vladimirescu.
Toate aceste dovezi ale prețuirii de
către întregul 'popor a marelui luptă
tor revoluționar de la 1821 au fost ri
dicate pe cele mai înalte culmi in zi
lele noastre, tocmai datorită profun
delor transformări revoluționare ale
societății socialiste românești, care
soarbe mereu și mereu noi energii
morale in făurirea viitorului el liber,
independent și fericit din pilda eroi
că a marilor săi înaintași.

Dr. Alexandru PORȚEANU

LA NOUL TEATRU MUNCITORESC DE PE PLATFORMA MĂGURELE

„Către Neculai Popa"
Nu intri bine în satul Tîrpești
și vezi prima săgeată-indicator
— „Spre casa lui N. Popa", aooi
o a doua — „Spre N. Popa", a
treia „Spre" și a patra — ..Par
king" — adică pajiștea din fața
casei lui Neculai Popa.
N. P. — Eu sînt aproape tot timpul
acasă — ne spune creatorul popu
lar. Am ușile deschise pentru oas
peți. Vin să vadă muzeul oameni
de pretutindeni din țară. Nu mai
vorbesc de turiști străini : anul tre
cut am primit vreo 280 de autocare.
— Și ce obiecte au, după părerea
dumitale, cel mai mare succes : co
lecția de costume populare, suma
nele și bundițele de Ghindăoani
sau măștile sau sculpturile in pia
tră, in lemn 7
N. P. — Și măștile, și lingurile de
lemn, și colecția de monezi, dar mai
ales spectacolul nostru de teatru,
adică teatru cu măști în care apar
toate figurile, toate personajele sa
tului moldovenesc.
— Neculai Popa, la Haga, la Bra
tislava, la Milano, în U.R.S.S., Mon
golia, China ați trimis la expoziții
mal ales măști. Nu cumva este
prima și cea mai apropiată legătu
ră cu arta populară 7
N. P. — Păi, să vă spun atunci,
mai bine, cum s-au petrecut lucru
rile : La noi in sat de cînd lumea se
păstrează obiceiurile de Anul Nou,
serbările cu măști, cu mascați, cu
darabani. Aveam un unchi care se
ocupa chiar de teatru cu măști.
Mi-a plăcut și am făcut dintr-un
cojoc vechi de-al tatii, cînd aveam
9—10 ani, din tigăi bătute pe alamă
sau aramă — cîteva figuri. Am in
trat în formație, mi se dusese ves
tea că „ăla a lui Dascălu" face fel
de fel de minuni. Jucam piesele cu
arnăuți, cu căiuți, cu jiene, adică
haiduci. împlinisem 20 de ani cind
gospodarii din satele vecine au ve

nit să-mi ceară să fac măști și pen
tru spectacolele lor de iarnă. Eram
din ce în ce mai prins ; in jurul
meu. numai culori, cirpe, tigăi,
blană, lemne, scoarță de copac de
tei, cinepă sau mițe lungi de oaie
pentru bărbi... Mi-am făcut o for
mație de teatru din 15—20 de con
săteni care și astăzi, bătrîni fiind,
cu copii și nepoți, dau spectacole și
joacă, bat doba și ațîță buhaiul,
sint in „alaiul urșilor", in „alaiul
caprelor", spun cu foc urâturile.
Am una în care îi „atac" pe flăcăii
care au uitat că se trag din satele
vecine lui Creangă și nu mai
îmbracă portul popular...
Ograda casei lui N. Popa îți spu
ne singură că te afli in preajma
unui mare meșter. Iată poarta de
lemn cu cele 30 de cercevele, fie
care simbolizind o figură din spița
neamului — cum spune chiar au
torul lor : țărani, bătrîni, fete, chip
de boier. Iată : „Gînditorul", „Cei
doi piăieși" — coloși de piatră care
se odihnesc chiar la treptele cer
dacului. Iată : „Ostașul", „Româ
nul", „Femeia dacă", „Dac", „Ro
mânca" — sculpturi în lemn de ste
jar răsărite parcă
din pămint,
crescute parcă, așa cum sint, printre
caiși. printre vișini. Nu mai vorbesc
de fiecare colț al casei-muzeu,
de fiecare bundiță și sculptură in
piatră care te cheamă să-ți odih
nească ochii...
...Neculai Popa povestește despre
fiecare, deschide toate ușile ; ba e
in casă, ba-i in cerdac. N-are clipă
de astîmpăr. Acum iți spune urarea,
acum fuge să aducă dintr-o magazie
două linguri, acum este după apă,
la fîntină. acum iti dă dreptate că
drumul spre Tirpești, cu tot cu podul
ce trece apa Topolitel — e cam lmbătrînit ; acum îi critică pe flăcăii
«atului care nu știu ce-i aia
„oghială".

Panoramic realizat de Smaranda OȚEANU

Marina PREUTU

„Dorim ca teatrul mun
citoresc de ne platforma
Măgurele să rămină un
teatru nou. tinăr si mereu
in actualitate". Salutul di
rectorului general al Insti
tutului central de fizică, dr.
Marin Ivașcu. a avut în
spectacolul inaugural con
firmarea unui inceput reu
șit. unui lucru făcut cu pa
siune și seriozitate. încu
rajat de public. Îndrumat
de activiști ai Teatrului
„Lucia Sturdza Bulandra",
colectivul acum creat în
scrie pe harta culturală a
Capitalei un nou punct de
Interes.
Pentru mișcarea artistică
de amatori, stagiunea 1979—
1980 a devenit „anul de
creștere" al teatrelor mun
citorești de pe marile plat
forme industriale, expresie
a conjugării disponibilită
ților
oamenilor
muncii
pentru noi explorări pe tărim intelectual și a intere
sului instituțiilor de artă
pentru educarea permanen
tă a publicului orin acțiuni
care să le ridice nivelul de
cultură si de civilizație, ca
litatea vieții, să ii integreze
mai bine în condiția lor
prezentă, in muncă, in fa
milie. in societate. Apariția
unui teatru muncitoresc oe
platforma Măgurele pune
intr-6 lumină nouă nu nu
mai rolul prezent al unei
atari instituții a culturii de
masă, dar si statutul ei vii
tor. Pentru că platforma
Măgurele este platforma
integrării cercetării științi
fice cu producția si învătămintul, este o „platformă"
a revoluției științifice si
tehnice, o platformă cu una
dintre cele mai mari den
sități de forță de muncă
superior calificată din tară.

Un teatru muncitoresc in
acest loc este un teatru al
unui om al muncii pentru
care știinta a devenit deja
cea mai importantă forță
de producție. Căci platfor
ma Măgurele, numele geografico-economic al Centru
lui national de fizică, este
locul unde funcționează mai
multe institute specializate :
Institutul de fizică si ingi

teatrul dintr-o perspectivă
necunoscută pină atunci si
care îi face tocmai prin aceasta să se înțeleagă mai
bine. El consideră, totodată,
că si pentru publicul lor
acest act deschide o cale de
apropiere nu numai de
artă, ci mai ales de seme
nii noștri. „în piesa lui
Mircea Radu Iacoban. in
intîlnirea colegilor de fa

Un personaj de rezonanță:

ACTUALITATEA
nerie nucleară. Centrul de
cercetări aerospatiale. Cen
trul de fizică a pămintuiui.
Centrul de medicină nu
cleară. Centrul de produc
ție de radioizotoni si al
tele. In aula Facultății de
fizică am avut prileiul să
ti cunoaștem pe acești oa
meni a căror nrofesie face
visător orice adolescent, oe
acești oameni angajați în
domeniile de vîrf ale eco
nomiei
socialiste româ
nești : ei au venit șă-si
vadă colegii intr-o ipostază
nouă — interoreti in spec
tacolul „Sîmbătă la Veri
tas". piesă de Mircea Radu
Iacoban, regizată de Petre
Popescu
de la Teatrul
Bulandra. „Să-și vadă cole
gii intr-o ipostază nouă" —
pentru că toti interoreti!
erau debutanti. Satisfacția
comună a fost aceea că au
reușit un bun încenut. în
ceput prin care artiștii
amatori
au „descoperit"

cultate la zeoe ani după ab
solvire. sint multe cores
pondente cu biografia fie
căruia dintre noi. Sintem
fericiți că am găsit o ase
menea piesă de actualitate
pentru debutul nostru pe
scenă" (Marina Creci, pro
fesoară)...... Nu mi-am ima
ginat niciodată că atitu
dinile normale, firești (cum
ar fi colegialitatea) sînt
atit de greu de exprimat ca
relații de teatru. Simpli
tatea și firescul de pe sce
nă — acum știu — se ob
țin prin muncă" (Liliana
Popescu, ingineră)....... Cum
se face un spectacol de
teatru consider că este
lucrul cel mai interesant.
Repetițiile, cind veneam și
de la care plecam obsedat
de personal, căutarea celei
mal expresive alternative
m-au făcut fericit si m-au
cistigat definitiv
pentru
scenă" (Mircea Crivoi, matrițer)... „Piesa aceasta este

o piesă grea si dati-mi voie
să vă explic de ce : pentru
că este o comedie" (Corneliu Minu, inginer)... „Prin
realizarea acestui spectacol
am invătat, am cucerit
spiritul de echipă si sim
țul umorului, ceea ce ne
face să afirmăm că am reu
șit să devenim un colectiv"
(Mircea Minovici. desena
tor)......... Dacă ai putere și
chemare pentru teatru atunci ai o sansă în plus
pentru educarea emoțiilor
și a concentrării, ceea ce
iti este de folos in profe
siune : te faci mai sensibil
la ceea ce este nou" (Steliana Costache, chimistă).
Pentru a se afirma ca o
prezentă activă, eficientă,
convingătoare si in cadrul
competitional al Festiva
lului național „Cintarea
României", cel mai tinăr
teatru muncitoresc din Ca
pitală are ambiția unul
program repertorial defi
nit orin piesa de actuali
tate și comedia noastră cla
sică și contemporană, orien
tări pe care le salutăm si...
așteptăm să le aplaudăm.
Prima reprezentație a afir
mat un colectiv care are
capacitatea de a-si evalua
forțele si de a alege în
consecință un repertoriu
care să intereseze publicul
pe care îl reprezintă. La
aceste constatări si impli
cite aprecieri urarea venită
din partea teatrului Bu
landra, rostită de actorul
Ion Besoiu. se alătură în
chip firesc : „Dorim aces
tui teatru o explozie în
lanț a unor satisfacții artis
tice deosebite".

Mariana IOAN
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SOSIREA IN CAPITALA A PREȘEDINTELUI ADUNĂRII
NAȚIONALE A REPUBLICII LIBAN
La invitația Biroului Marii Adunări
Naționale, marți a sosit intr-o vizită
in tara noastră Kamel Al-Assad. pre
ședintele Adunării Naționale a Repu
blicii Liban, tnsotit de Ihsan Abou
Khalil, secretar general al Adunării
Naționale.
La sosire, pe aeroportul Otooeni.
oaspetele a fost intîmpinat de to
varășii Nicolae Giosan. președintele
Marii Adunări Nationale, Virgil Teo-

dorescu, vicepreședinte al M.A.NT„
Iuliu Fejes. secretar al Comisiei pen
tru politică externă si cooperare eco
nomică internațională a M.A.N.
Au fost prezenti Chehade Mouallem. însărcinat cu afaceri ad-interim
al Libanului in tara noastră, si mem
bri ai ambasadei.
(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei
Cu ocazia Zilei naționale a Portu
galiei, ambasadorul acestei țări la
București, Sergio Sacadura Cabrai,
* oferit, marți, o recepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
loan Ceterchi, ministrul justiției, Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afaceri-

lor externe, reprezentanți ai altor
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură șl artă, generali și
ofițeri superiori, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București,
alți membri ai corpului diplomatic.
★
Cu același prilej, ambasadorul
Portugaliei a rostit o cuvintare ia
Televiziunea română.

Simpozion consacrat aniversării a 2050 de ani
de la crearea primului stat dac centralizat și independent
Marti după-amiază s-au desfășu
rat lucrările simpozionului consacrat
aniversării a 2050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat si
independent condus de Burebista, or
ganizat de către Consiliul Politic al
Ministerului de Interne și Direcția
generală a Arhivelor Statului.
Tematica comunicărilor s-a referit
la civilizația geto-dacilor in lumina
noilor descoperiri arheologice, la Bu
rt bista. personalitate marcantă a lu
nii antice, la tradiția daco-romană și
făurirea statelor feudale românești
de sine stătătoare. Au fost abordate,
de asemenea, tema luptei Întregului
popor, la români, pentru apărarea
patriei, precum și modalitățile prin
care România contribuie, in mod ac
tiv, Ia Întărirea colaborării dintre po
poarele balcanice in lupta pentru li-

bertate și progres. în cadrul comuni
cărilor, un loc deosebit a fost acordat
relevării rolului Partidului Comunist
Român în lupta pentru dreptate so
cială și libertate națională. A fost
abordată importanța hotăririlor Con
gresului ai XII-lea in procesul fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate.
★
Cu același prilej, in holul Casei de
cultură a Ministerului de Interne a
fost inaugurată expoziția cu tema
„2050 de ani
Ia constituirea statu
lui dac centralizat și independent
condus de Burebista". Sînt prezenta
te documente care atestă permanenta
si continuitatea poporului român in
vatra strămoșească, lupta pentru
imitate, independentă si suveranitate.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Pregătiri ale

sportivilor romani pentru

Jocurile

Olimpice

HANDBAL1ȘTI1 DIN NOU
ÎNVINGĂTORI

cova, mai participă selecționata Iugo
slaviei.

în prima zi a turneului internațio
nal masculin de handbal de la Valla
dolid (Spania), selecționata Româ
niei a întilnit reprezentativa U.R.S.S.,
In fața căreia a cîștigat cu scorul de
19—17 (11—10). Golurile echipei ro
mâne au fost marcate de Măricel
Voinea, Dumitru (cîte 5), Durău, Birtalan (cite 3), Boroș, Vasilache și
Grabovschi (cîte 1). Principalul rea
lizator al formației sovietice a fost
Belov, care a înscris 4 goluri.
într-un alt joc, echipa Elveției a
învins cu scorul de 19—15 (9—8) for
mația Spaniei.
La turneu, care constituie un im
portant criteriu de verificare In ve
derea Jocurilor Olimpice de la Mos-

ATLETELE $1 ATLETIl
PARTICIPA LA BALCANIADA
Vineri, sîmbătă și duminică se vor
desfășura la Sofia campionatele bal
canice de atletism, aflate la cea de-a
39-a ediție. întrecerile, care voi- reuni
atleți și atlete din România, Bulgaria,
Iugoslavia, Turcia și Grecia se vor
disputa pe stadionul Vasil Levski. în
vederea acestei competiții majore a
atletismului balcanic, federația noas
tră a selecționat în echipă, printre
alții, pe Adrian Proteasa (înălțime),
Eva Zorgo-Raduly (suliță). Horia Toboc (400 m), Maricica Puică (1 500 m),
Vasile Bichea (3 000 m obstacole), Io
sif Nagy (disc) etc.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul unei ședințe a Fede
rației internaționale de baschet, care
a avut loc la Bad Kreuznach. au fost
alcătuite cele două grupe preliminarii
ale Campionatului european mascu
lin (Challenge round) din Turcia

A apărut:

„Revista română
de studii internaționale4*
nr. 1-2 (47-48) 1980
Din sumar : „Politica externă
a Republicii Socialiste România ;
bilanț și perspective in lu
mina Congresului al XII-lea
al P.C.R." (Ștefan A. An
drei) ; „Rolul țărilor mijlocii
în rezolvarea conflictelor inter
statale" (Mircea Malița) ; „Con
siderații asupra relației între
înarmare/dezarmare și dezvolta
re" (Gheorghe Dolgu) ; „Concep
ția României privind imperativul
elaborării unui program cuprin
zător de dezarmare" (Ion Nico
lae) ; „Pregătirea, desfășurarea
și finalizarea reuniunii de la
Madrid" (Romulus Neagu) ; „Ro
lul normelor internaționale ale
muncii în cadrul comunității
mondiale actuale" (Nicolas Valticos) ; „România — o prezență
activă în cadrul Organizației In
ternaționale a Muncii" (Andrei
Popescu) ; „Semnificații șl con
secințe interne și internaționale
ale creării statului centralizat și
independent al lui Burebista"
(Liviu Petculescu) ; „Revista Co
misiei naționale române pentru
UNESCO dedică un număr du
blu aniversării statului centrali
zat și independent al dacilor"
(Adrian Stănescu).
Revista mai cuprinde rubrici
le : Documente de politică ex
ternă românească. Note și co
mentarii. Recenzii, Jurisprudența română de drept al comerțu
lui exterior. Activitatea A.D.I.R.I.
Revista are și o ediție în limbi
străine — „Revue Roumaine
d’Etudes Internationales" — (ar
ticole în limbile franceză, en
gleză, rusă).

• COMPUTERUL IN
ZOOTEHNIE. Institutul na
țional al cercetărilor agronomice
din Franța elaborează, cu aju
torul computerelor, programe
speciale destinate optimizării ac
tivității fermelor zootehnice.
Specialiștii institutului, care dis
pun de computere mobile, se
deplasează la fata locului si sta
bilesc nrin prelucrarea datelor
concrete din fiecare fermă can
titățile de nutret necesare pen
tru fiecare vită si pentru întreg
efectivul de care dispune fer
ma respectivă, planifică fătările.
precizează datele la care să se
reînnoiască stocurile de nu
treț ș.a.

• A TRĂI IN COS
MOS. „Dacă de la începutul

(3—11 mai 1981). Echipa României va
juca la Izmir alături de formațiile
R. F. Germania, Olandei, Bulgariei și
Suediei. în grupa de la Istanbul vor
evolua Grecia, Belgia, Finlanda. Tur
cia și Ungaria. Turneul final al cam
pionatului european va avea loc la
sfirșitul lunii mai 1981 în Ceho
slovacia.
• După șase runde, în turneul in
ternațional de șah de la Smederevska
Palanka (Iugoslavia) conduc Cebalo
și Stean, cu cîte 4 puncte (1), urmați
de Jansa, Sveșnikov — cîte 4 puncte.
Victor Ciociltea, care în runda a 6-a
a Întrerupt partida cu iugoslavul Despotovici, se află pe locul 7, cu 2,5
puncte (1).
• Campionatele internaționale de
pentatlon modern ale României au
continuat ieri in Capitală cu proba
de scrimă, cîștigată de sportivul ro
mân Dumitru Spîrlea. în clasamen
tul general, după 2 probe, conduce
D. Spirlea (România) — 2 136 puncte,
urmat de P. Cristoforl (Italia) — 2 100
puncte. C. Răducanu (România) —
2 082 puncte. Pe echipe, primul loc
este ocupat de reprezentativa Româ
niei. Astăzi se desfășoară probele
de tir si inot.

în perioada 6—10 iunie. Iuri Cestnoi. secretar executiv adjunct al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru
Europa (C.E.E./O.N.U.) a efectuat o
vizită în țara noastră la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.
Oaspetele a fost primit de adjunc
tul ministrului afacerilor externe.
Constantin Oancea, președintele în
exercițiu al C.E.E./O.N U.. si a avut
convorbiri de lucru la conducerile
ministerelor comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
energiei electrice, transporturilor si
telecomunicațiilor In probleme pri
vind extinderea colaborării României
cu C.E.E./O.N.U.
I. Cestnoi a participat la o lntilnire la Asociația de drept internațio
nal si relații internaționale, unde a
vorbit despre contribuția comisiei la
promovarea conlucrării economice și
tehnico-științifice între toate țările
europene, la dezvoltarea procesului
de destindere și colaborare în Euro
pa și în lume.
★
Marți după-amiază a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
Asociația de prietenie româno-filipineză, cu prilejul Zilei naționale a
Republicii Filipine.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-filipineză, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ligii române de prietenie cu
popoarele din Asia și Africa, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, un numeros public.
Au fost prezenți Delfin R. Garcia,
ambasadorul Republicii Filipine la
București, membri ai ambasadei.
★
în cadrul „Zilelor culturii ceho
slovace". marți a avut loc. la Muzeul
de artă din Cluj-Napoca. sub egida
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, vernisajul expoziției „Pei
sajul în pictura cehă și slovacă, seco
lele XIX—XX". Sînt expuse 48 de lu
crări reprezentative aflate in colec
țiile Galeriei naționale slovace din
Bratislava si Galeriei morave din
Brno. A fost deschisă, de asemenea,
expoziția de fotografii „Cehoslovacia
’80".
★
Marți s-au încheiat lucrările simpo
zionului tehnico-stiintific organizat
de Comitetul de Stat pentru Știință
și Progres Tehnic și Camera de Co
merț și Industrie ale R-P. Bulgaria,
în cadrul Expoziției industriale bul
gare de la București.
în cursul simpozionului au fost
prezentate
comunicări
științifice,
s-au efectuat demonstrații practice
cu mașinile, instalațiile și aparatele
aflate in standurile expoziției, au fost
prezentate filme documentare cu te
matică tehnică șl științifică.
în cele șase zile de desfășurare,
specialiștii români care au luat parte
la simpozion au luat cunoștință de
noutățile prezentate, au făcut un util
schimb de experiență cu oamenii de
știință bulgari, contribuind la iden
tificarea unor noi posibilități pentru
■ dezvoltarea conlucrării dintre cele
două țări.
(Agerpres)
★
în sala „Arghezi" din Capitală a
avut loc ieri, sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. vernisajul Expoziției de carte
franceză. .Manifestarea se înscrie in.
tradiția îndelungatelor relații de
prietenie Si colaborare româno-franceze.
Reprezentînd donații ale guvernu
lui francez oferite Bibliotecii Cen
trale de Stat pentru anul în curs,
expoziția însumează aproximativ
1 400 volume selecționate din produc
ția de carte a anului 1979 și cuprin
de dicționare, lucrări care prezintă
Franța din punct de vedere peisa
gistic, geografic, etnografic, cărți de
istorie, artă, beletristică, antologii. în
standurile expoziției se remarcă stu
dii pe probleme social-politioe și economice. de matematică pură și din
domenii științifice de vîrf.
La vernisaj au rostit cuvîntări An
gela Popescu-Brâdiceni. directorul
Bibliotecii Centrale de Stat. și
Pierre Cerles. ambasadorul Franței
la București.
La festivitate au luat parte Criștea Chelaru, vicepreședinte al Con
siliului Culturii si Educației Socialis
te. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Uniunii scriitori
lor. Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, direc
tori de edituri, alti oameni de cul
tură. un numeros public.
Au fost prezenti. de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați la
București si membri ai corpului di
plomatic. (Gabriela Bondoc).

Din viața partidelor progresiste

Plecarea ministrului afacerilor externe
al Republicii Islamice Pakistan
Marți dimineață a părăsit Capitala
Agha Shahi, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Islamice Pakistan.
Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Gheorghe

din noile state independente

Dolgu. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.
A fost prezent S. Y. Naqvi, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Pa
kistanului la București.

PARTIDUL AVANGARDA REVOLUȚIEI MALGAȘE
(A.R.E.M.A.I DIN MADAGASCAR:

între 10 și 17 iunie
„Zilele

Realizări și opțiuni pe calea dezvoltării
economico-sociale

Varșoviei la București"

Ieri au fost inaugurate în Capitală
„Zilele Varșoviei la București". Această tradițională manifestare se
înscrie în mod firesc in contextul re
lațiilor de prietenie și colaborare româno-polone, constituie un răspuns
al acțiunii similare găzduite de capi
tala poloneză — „Zilele Bucureștiului la Varșovia".
Prestigioasa manifestare culturală
a fost marcată, marți, printr-un du
blu vernisaj la Muzeul colecțiilor de
artă : cel al expoziției fotodocumentare „Varșovia ieri. azi. mîine" și al
expoziției „Afișul varșovian".
Fotografii, stampe, fotocopii ale unor documente, reunite in cadrul pri
mei expoziții, înfățișează momente
semnificative ale evoluției istorice a
capitalei poloneze, ilustrează preg
nant transformările care au schimbat,
radical înfățișarea Varșoviei în cei
35 de ani de istorie nouă, precum
și perspectivele de dezvoltare a orașului, pînă la granița anului 2000.
Afișele, selecționate din cele mai
recente creații ale unor apreciati gra
ficieni. definesc preocupările si di
recțiile de dezvoltare a acestui gen
in arta poloneză contemporană. Pro
gramul oaspeților este întregit cu
spectacole date de Teatrul de păpuși
★
La Opera Română a avut loc. marți
seara, in cadrul „Zilelor Varșoviei la
București", un spectacol cu opera
„Conacul cu stafii" de St. Moniusko.
De notat că premiera bucureșteană a
acestei creații lirice poloneze a fost
realizată in cursul anului trecut de
către un colectiv artistic varșovian,
în cadrul schimburilor dintre Opera

tv
PROGRAMUL 1
16,00
16,06
16.25
16,45
17,00

Telex
Teleșooală
Curs de limba germană
Corespondenții județeni transmit...
De la Mureș pin’ la Cris Selectiunl de la cea de-a X-a ediție a
Festivalului „Primăvara arădeană"
17.25 Tragerea Pronoexpres
17,35 Atenție la... neatenție. Emisiune
de protecția muncii
18,00 Călătorie in lumea operei comice
cu Dan lordăchescu șl Constantin
Gabor
18,30 Educația sanitară. Alimentația In
timpul verii
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La ordinea zilei in economie. Din
experiența aplicării noului meca
nism economlco-llnanciar. Emisiu
ne realizată la Combinatul de pre-

„Lalka", Estrada varșovlană. concerte
simfonice etc.
Vorbind despre semnificația acestei
noi ediții a manifestării. Dumitru
Necșoiu, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului popular muni
cipal. și Jerzy Boleslawski. secretar
al Comitetului municipal Varșovia al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
au arătat în alocuțiunile rostite la
vernisaj dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie româno-noloneze. relații cărora intîlnirile si convor
birile dintre conducătorii de partid și
de stat ai celor două țări, tovarășii
Nicolae Ceaușescu si Edward Gierek,
le-au conferit, de fiecare dată, noi
dimensiuni.
La inaugurarea „Zilelor Varșoviei
la București" au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste. Comitetului de cul
tură si educație socialistă al muni
cipiului București, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au luat parte, de asemenea, Jerzy
Kusiak. ambasadorul Poloniei la
București, și membri al ambasadei,
precum și delegația orașului Varșo
via care ne vizitează tara cu acest
prilej. (Dumitru Tircob).
★
Română și Teatrul Mare din Var
șovia, pe scena căruia artiști ro
mâni au montat capodopera enesciană „Oedip".
De data aceasta, la spectacol și-au
dat concursul soliștii polonezi Urszula
Trawinska, Bogdan Paprocki și Leo
nard Mroz, precum și dirijorul An
toni Wiecherek.

La 15 iunie se împlinesc cinci ani
de la constituirea Consiliului Supe
rior al Revoluției din Republica De
mocratică Madagascar, in frunte cu
președintele Didier Ratsiraka. Mar
carea acestui eveniment, care a im
primat un curs nou societății malgașe, intensificînd procesul transfor
mărilor progresiste, revoluționare,
constituie un prilej pentru poporul
tinărului stat african de a evalua
drumul parcurs, de a face bilanțul
realizărilor obținute sub conducerea
Partidului Avangardei Revoluției
Malgașe — A.R.E.M.A.
Presa din Antananarivo, ca si o
serie de personalități politice din
Madagascar țin să sublinieze că o im
portanță deosebită pentru înaintarea
țării pe calea progresului a avut-o
Carta revoluției socialiste malgașe.
adoptată prin referendum la numai
jumătate de an după constituirea
Consiliului Superior al Revoluției.
Acest document programatic, care
conturează căile dezvoltării economi
co-sociale, subliniază că „lupta pen
tru consolidarea independenței este
indiscutabil legată de lupta pentru
triumful opțiunii socialiste". Carta
revoluției a constituit și constituie
punctul de plecare pentru adoptarea
unor ample proiecte de dezvoltare
economică și socială a Madagascaru
lui.
într-o cuvintare ținută recent,
președintele republicii și secretarul
general al partidului A.R.E.M.A.,
Didier Ratsiraka, a făcut o amplă
analiză a situației politice din țară,
arătînd că anul 1979 a marcat un pas
înainte pe calea aplicării prevederi
lor Cartei, eforturile de reînnoire
națională fiind încununate de o serie
de rezultate promițătoare. Astfel,
economia malgașă a atins anul tre
cut un ritm de creștere de 8—10
la sută. S-au obținut succese de
seamă în direcția făuririi unei in
dustrii proprii, creșterea producției
de energie electrică, dezvoltarea
transporturilor, ca și în alte sectoare
de activitate. Spre exemplu, la zece
ani de la inaugurarea sa, combinatul
textil de la Majunga, cel mai mare
din țară, a ajuns să producă 3 200 000
m de țesături pe lună, iar cifra sa de
afaceri s-a ridicat la 12.5 miliarde
de franci malgași. Tot anul trecut au
fost descoperite însemnate resurse
de petrol, gaze naturale și cărbune.
Exploatarea zăcămintului de cărbune
de la Sakoa, a zăcămintelor de șisturi
bituminoase de la Bendanga și de
uleiuri grele de la Tsimisoro — a
spus Didier Ratsiraka —- se anunță
deosebit de rentabilă. Aceste ultime
două zăcăminte sint evaluate la un

lucrare a lemnului Drobeta-Turnu
Severin
19.46 Noi, femeile 1
20,20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Mingea de foc" — Premieră
pe țară. Producție a studiourilor
americane. In distribuție : Gary
Cooper, Barbara Stanwyck, Oscar
Homolka, Dana Andrews. Dan
Duryes. Regia : Howard Hawks
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului
PROGRAMUL 3

19.00 Telejurnal
19,25 Copilărie, ani de aur. Căutătorii
de comori. Reportaj cu copii ar
heologi din Buftea
19,50 Festivalul „Tineri dirijori" — Pia
tra Neamț 1980 (I)
20.40 Studio T ’80
21,05 CIntece populare interpretate de
Mariana Drăghicescu. Polina Manoilă. Elena Rolzen, Tlta Bârbulescu și Laura Lavrlo
21.30 Teleenciclopedla
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

vremea

A apărut: „MUNCA DE PARTID" nr. 6/1980
în numărul din Iunie revista
publică Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la solemnitatea
înmînării noilor carnete de partid și
două articole închinate preschimbă
rii documentelor de partid.
La rubrica : Contribuție creatoare,
originală la tezaurul teoriei si prac
ticii construcției socialiste apar arti
colele : „Formarea revoluționară a
tinerei generații — o constantă a gîndirii si activității conducătorului
partidului si statului nostru" si „Con
gresul al IX-lea — piatră de hotar in
afirmarea și dezvoltarea democrației"
de Petru Enache. De asemenea,
in acest număr se publică : Resur
sele de autodepășire — în interio
rul colectivelor ; Letitia Ionaș: Con
siliile populare. în noua legislatură.
Grupajul „Mereu in ofensivă pen
tru folosirea chibzuită a energiei" :
Mircea Pănoiu —-Simțul gospodăresc,
prin filtrul exigenței; Octavian Ghiță
— Măsuri cuprinzătoare pentru re
ducerea consumurilor si Gheorghe
Dobrescu — O prasilă mecanică la
porumb — cu motorină economisită
Constantin I. Constantin: Rezolvarea
nină la capăt a problemelor — nor
mă de conduită ; Gh. Bozocea : Con-

România-film prezintă „BUNĂ SEARA, IRINA“
O producție a Casei de filme unu

centrarea forțelor Ia capacitățile pla
nificate să producă în acest an ; în
făptuirea unei profunde revoluții agrare. obiectivul fundamental al
muncii de partid la sate. Ancheta
redacției : Sporirea contribuției fie
cărui comunist la găsirea și aplicarea
celor mal bune soluții.

Timpul probabil pentru zilele de 12,
13 și 14 iunie. în tară : Vremea va fi
în general caldă Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi locale, mai ales
cu caracter de aversă, îndeosebi In
cursul după-amlezelor șl se vor pro
duce descărcări electrice. Vîntul va
sufla moderat, cu intensificări de

log sub genericul „Cincinalul
1981—1985, cincinalul afirmă
rii revoluției tehnico-științifice,
al eficienței și calității". (Dan
Plăeșu).

ARGEȘ • Palatul culturii
din Pitești a găzduit un con
cert susținut de corala „D.G. Kiriac“. sub bagheta lui Emanoil
Popescu. Repertoriul a cuprins
lucrări de Beethoven. Schubert.
Sabin Drăgoi. Gheorghe Danga.
Emanoil Popescu etc. • La Casa
de cultură orășenească s-a des
fășurat timp de trei zile festivalul-concurs de satiră socială
„Tudor Mușatescu". Au evoluat
pe scenă formații ale genului
din 15 județe și din Capitală.
(Gh. Cîrstea).

HUNEDOARA • La Vulcan,
Orăștie și Ghelar s-au Încheiat
festivalurile
cultural-artistice
„Nedeea vulcăneană", „Orăștie
— vatră de cultură românească",
„Festivalul cîntecului si jocului
pădurenesc". (Sabin Cerbu).
MARAMUREȘ 9 în sălile de
expoziție ale Coloniei pictorilor

BACĂU • „Carpica" este
titlul unei publicații științifice
editate de Muzeul de istorie și
artă din Bacău. Ea cuprinde un
bogat material privind geneza si
evoluția civilizației traco-getodacice. formarea poporului ro
mân. probleme de istorie medie
și modernă, de etnografie si is
torie literară. Un capitol special
este rezervat studiilor dedicate
formării statului național unitar
român. (Gh. Baltă).

din Baia Mare s-a deschis Sa
lonul județean de artă plastică
„Maramureș ’80". Expoziția în
mănunchează lucrări de pictură,
sculptură, grafică și artă decora
tivă semnate de artiști aparținînd mai multor generații de
creatori. (Gh. Susa).
MURES O In cadrul manifes
tărilor dedicate aniversării a
2 050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat con
dus de Burebista, Asociația
scriitorilor din Tg. Mureș. în co
laborare cu revistele mureșene
„Vatra". „Igaz Szâ“ și „Convor
biri literare" din Iași, a organi
zat, sub genericul .,Matinee li
terare". un ciclu de manifestări
cultural-artistice desfășurate în
localitățile Sovata, Tg. ' Mureș
și Hodac. Alături de scriitorii
Romulus Guga. Hajdu Gyozo și
Corneliu Sturzu. redactor-șef al
revistei ieșene „Convorbiri lite
rare", și-au dat concursul actori
ai Teatrului Național din Tg.
Mureș și studenti ai institutului
de teatru. (Gh. Giurgiu).

IAȘI • La Iași a avut loc
„Sărbătoarea bojdeucii lui Ion
Creangă". La această a 13-a edi
ție. numeroase grupuri de tineri
și vîrstnici au vizitat bojdeuca
din Țicău și au asistat la meda
lionul literar in cadrul căruia
criticul Virgil Cuțitaru a vorbit
despre „Ion Creangă în contem
poraneitate". precum si la un
program de cintece pe versuri
eminesciene, susținut de filar
monica „Moldova".
(Manole
Corcaci).

Scenariul: Timotei Ursu ; decoruri : Sava Cuzmin ; costume : Lidia Luludis ; muzica : Florin Bogardo • coloana
sonoră: ing. Andrei Papp ; montajul: Margareta Ane seu ; imaginea: Marian Iordache, Dumitru Mihai Truică ;
regia : Tudor Mărăscu. In rolurile principale : Stefan Iordache. Valeria Seciu. Emil Hossu Sebastian Papaiani,
Tânase Cazimir, Lucian Iancu, Brindușa Zaița Silvestru, Radu Panamarenco, Mircea Cosma. Constantin Cojocaru.
Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

punerii sale In valoare, acum
două decenii. Cosmosul a fost
vizitat doar de aproximativ 80 de
persoane, el va primi sute de
vizitatori in deceniul al treilea
și mii oină la sfirșitul secolului
XX", susține cosmonautul so
vietic Vladimir Șatalov în car
tea sa „Drumurile dure ale spa
țiului", apărută de curind. Peste
zece ani. adaugă el. stațiile or
bitale vor fi o „realitate coti
diană".

• DISPOZITIV PER
FECȚIONAT DE AVERTI
ZARE ÎMPOTRIVA PO
LEIULUI. Electronica vine In
ajutorul automobiliștilor in di
verse moduri. S-a mai relatat la
această rubrică despre dispozi
tivele de avertizare împotriva

poleiului. în prezent, specialiștii
francezi au creat un model per
fecționat. un captator electronic
care se fixează în partea de ios
a sașiului și care măsoară tem
peratura exterioară cu o precizie
de pină la o zecime de grad. în
momentul în care automobilul
străbate o zonă unde există pe
ricol de nolei. conducătorul este
imediat prevenit gratie unui beculet roșu care se aDrinde auto
mat'pe tabloul de bord si care se
stinge în momentul în care pe
ricolul dispare.

• COMBATEREA BILHARZIOZEI — boală parazi
tară. care amenință sănătatea a
circa 600 milioane de persoane
din țările in curs de dezvoltare,
constituie o preocupare de frun
te a oamenilor de stiintă din di

ferite țări. După cum arată re
vista .,Jeune Afrique", un medi
cament descoperit recent, praziquantelul. ale cărui calități
curative sint cu mult superioare
celor utilizate pină in prezent,
deschide perspective nebănuite
eradicării acestui flagel. Din pă
cate. folosirea sa pe scară largă
este incă imposibilă din cauza
prețului ridicat. Industriile far
maceutice. precizează publicația.
nu-1 pot vinde în tarile indus
trializate (neatinse de bilharzioză) si din această cauză n-au
nici un interes să-1 pună la
punct, pentru a-1 produce la pre
turi accesibile.

GALAȚI • în cadrul acțiunii
intitulate „Tribuna ideilor", ca
binetul județean pentru activi
tate ideologică si politico-educativă. Împreună cu universita
tea au realizat o dezbatere-dia-

• IN AJUTORUL TU
RIȘTILOR. Pentou a venI ,n
ajutorul turiștilor, autoritățile
franceze de resort, intenționează
să creeze un sistem inedit. In
gări, pe aeroporturi, de-a lungul
autostrăzilor urmează a fi. ast
fel. instalate/ panouri mari pe
care vor fi afișate situația ca
merelor libere la diferite hote
luri din regiunea respectivă. Tu
riștii vor putea cu aiutorul unui
terminal instalat la fiecare pa
nou să retină camera dorită.
Pină la încheierea operațiunilor
de instalare a noului sistem —
6pre sfirșitul acestui an — tu
riștii pot retine de pe acum o

cameră Ia hotel chiar din inte
riorul taxiului care-i transportă
spre oraș. A fost creat în acest
scop un serviciu special de
taxiuri, care poartă ca semn
distinctiv vigneta din imagine
și care sînt prevăzute cu un radiotelefon, permitindu-le să tină
în permanentă legătura cu un
dispecerat centrat

RADIO;TAXk \ ' ,\

x reservation
HOTEL
i
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• JUBILEUL ORAȘU
LUI BUENOS AIRES. Ca'

miliard de tone de petrol brut fle
care. Apropiata începere a exploată
rii acestor diverse zăcăminte ar tre
bui să permită Madagascarului să-și
satisfacă nevoile naționale de petrol
și chiar să obțină un surplus expor
tabil, începind din 1985.
Șeful statului malgaș a arătat, pe
de altă parte, că în anul 1979 țara sa
a fost confruntată cu o serie de difi
cultăți economice cauzate de condi
țiile atmosferice și de conjunctu
ra nefavorabilă de pe piața mondială.
Printre acestea din urmă, el a enu
merat „raporturile internaționale Ine
gale și inechitabile din domeniile
economiei, comerțului, finanțelor, im
puse țărilor în curs de dezvoltare de
către imperialism". Didier Ratsiraka
a arătat însă că Madagascarul este
hotărît să acționeze pentru depășirea
dificultăților existente, pentru dez
voltarea în ritm susținut a economiei
naționale. El a subliniat că politica
de investiții intense va fi continuată
și că in cadrul planului trienal de
dezvoltare (1978—1980) volumul total
al fondurilor destinate Investițiilor se
va ridica la 96,4 miliarde franci malfăsi. Bugetul pe anul în curs va relecta nu numai un efort real de pro
movare a producției, de încurajare a
țăranilor prin diverse operațiuni de
investiții și dezvoltare regională, ci
și dorința de a dezvolta activități
economice rentabile pentru Întreaga
națiune. El se afirmă ca un instru
ment al consolidării independenței
economice a țării.
Trăgind concluziile ce se impun din
dificultățile întimpinate, Consiliul Su
perior al Revoluției a formulat o se
rie de directive pentru cadrele
A.R.E.M.A. și din administrație care
cer „angajarea lor efectivă in revo
luție", „o mai bună reglementare a
produselor alimentare de export" și
insistă asupra necesității „unei bune
gestiuni". Organul respectiv a inițiat
de asemenea măsuri de utilizare mai
eficientă a. veniturilor bugetare,
creind în octombrie 1979 un Fond na
țional de investiții. Acest fond, arată
presa malgașă, este o instituție pu
blică, dotată cu personalitate juridică
și financiară, care are ca misiune
generală să contribuie Ia promovarea
și dezvoltarea economiei naționale, la
realizarea de proiecte de investiții
productive, la înfiriparea unei eco
nomii naționale socialiste.
Pe plan extern, Madagascarul «ste
hotărit să promoveze o politică de
largă deschidere, de nealiniere și
neutralitate pozitivă, de diversificare
a relațiilor internaționale, așa cum
prevede Carta revoluției socialiste.
scurtă durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar
cele maxime, intre 20 și 28 de grade,
mai ridicate în sud-estul țării, la În
ceputul intervalului. Izolat, condiții de
grindină. In București : Vreme schim
bătoare. Cerul va fi variabil, favorabil
ploii și descărcărilor electrice. îndeo
sebi In cursul după-amlezei. Vtntul va
sufla slab pînă la moderat Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 13 șl
16 grade, Iar maximele in scâdere de
la 31 la 25 de grade. Condiții favora
bile căderii de grindină. (Pop Corneliu).

SIBIU O La Casa de cultură
a tineretului din Sibiu a fost
inaugurată o amplă expoziție
„Tehnium". cu aproape 300 lu
crări din creația tehnică a ele
vilor de la liceele sibiene. Ma
joritatea exponatelor — aparataj și dispozitive electronice,
machete de mașini și utilaje —
se disting prin utilitatea lor.
(Nicolae Brujan).
CARAS-SEVERIN • Sub ge
nericul „Trepte ale devenirii ro
mânești. De la civilizația tracodacică la civilizația socialistă",
la Reșița a avut loc o sesiune de
comunicări științifice. Și-au dat
concursul cercetători din Bucu
rești. Cluj-Napoca. Timișoara șl
din
județul
Caras-Severln.
(Nicolae Cătană).

BUZĂU 9 în cadrul manifes
tărilor dedicate aniversării a
2 050 de ani de la constituirea
primului stat dac centralizat șl
independent, filiala din Buzău a
Uniunii artiștilor plastici a des
chis în comuna Pietroasele, cu
sprijinul muzeului județean de
istorie, o expoziție de pictură șl
grafică. Pentru a se asigura un
larg acces la lucrările realizate
de artiștii plastici buzoienl, ex
poziția va fi itinerantă în mai
multe comune ale județului.
(D. Dănăilă).
HARGHITA 9 Timp de pa
tru zile, la Lăzarea, in cadrul
cunoscutei tabere de creație
„Prietenia", sub genericul „Zi
lele traducerilor din limba ro
mână în limba maghiară și din
limba maghiară în limba româ
nă" s-au desfășurat lucrările
unei reuniuni literare la care au
luat parte 36 de scriitori ro
mâni
și maghiari din tară.
(I.D. Kiss).

fost inaugurat oficial sîmbătă la
Petit Cervin în Elveția. Este
vorba de o instalație amplasată
la o inăltime de 3 883 m. care a
intrat de fapt în funcțiune în
luna decembrie. De atunci și
pină astăzi noul teleferic a
transportat circa 300 000 de per
soane. din care 5 au fost victi
me ale unor accidente cardiace
din cauza... altitudinii.

pitala Argentinei, orașul Buenos
Aires, implinește 400 de ani de
existentă. Situat la gurile flu
viului Rio de la Plata. Buenos
Aires a beneficiat din plin de
poziția sa geografică si de bo
găția regiunilor înconiurătoare.
dezvoltindu-se rapid in ultimul
secol. Dacă in 1744 el avea doar
© PANTOFI ULTRA17 000 de locuitori, astăzi nu
mără nu mai puțin de 10 mi COMOZI. Pentru persoane
lioane. fiind al treilea oraș al le cu picioarele sensibile, o fir
Americii Latine după Mexico și
Sao Paulo. Pentru a marca mă franceză a realizat un tip de
evenimentul aniversar munici branturi cu compartimente etan
palitatea organizează în aceste șe umplute cu apă. Fiecare din
zile mari festivități.
aceste compartimente urmărește
© CEL MAI ÎNALT TE conturul unei anumite părți a
tălpii piciorului. Purtătorul are
LEFERIC DIN EUROPA a impresia că pășește pe o saltea.

BUDAPESTA

„0 contribuție importantă la dezvoltarea
prieteniei bulgaro-române44
teniei bulgaro-române în folosul și
spre binele celor două popoare.
Actuala vizită se deosebește de
cele anterioare prin aria largă a în
■iste, democratice șt antiimperialisțelegerilor la care s-a ajuns, prin
Referindu-s« la noua lntîlnire din
te să acționeze hotărit pentru apă
perspectivele clare de lungă durată
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rarea
destinderii
și
transformarea
ale
colaborării in domeniile econo
secretar general al Partidului Co
el intr-un proces neîntrerupt și
miei, științei și tehnicii.
munist Român, președintele Repu
atotcuprinzător.
Un exemplu convingător în aceas
blicii Socialiste România, si tovară
Este firesc ca Bulgaria și Româ
tă direcție îl constituie Declarația
șul Todor Jivkov, prim-secretar al
comună și Acordul-program de co
nia, ca țări europene, să acorde o
Comitetului Central al Partidului
însemnătate deosebită păcii și secu
laborare economică și tehnico-stiinComunist Bulgar, președintele Con
rității
pe
bătrinul
continent
și
toc

țifică
oină în anul 1990. în afara
siliului de Stat al Republicii Popu
mai de aceea insistă și acționează
acestor două documente de bază,
lare Bulgaria, „RABOTNICESKO
pentru transpunerea in viață ca un
stau mărturie cele 14 documente în
DELO" inserează pe prima pagină
tot unitar a Actului final al Confe
care sînt trasate căile de adîncire si
articolul „Colaborare cu perspec
rinței
general-europene
pentru
folosire tot mai eficientă a specia
tive", în care se spune : opinia pu
securitate și cooperare de la Hel
lizării si cooperării în producție —
blică bulgară a întâmpinat cu inte
sinki.
Ele
se
pronunță
pentru
pre

subliniază ziarul.
res și satisfacție Comunicatul și
gătirea temeinică a întîlnirii de la
în cuvîntările lor la mitingul prie
Declarația comună cu privire la în
Madrid, cît și pentru convocarea
teniei bulgaro-române de la Bucu
tîlnirile și convorbirile de pe păconferinței pentru dezangajare mirești — arată ..Otecestven Front" —
mîntul românesc, mărturie a rezul
tovarășii
Todor
tatelor deosebit ______________
Jivkov si Nicolae
Ceaușescu
au
sub
zitei. Conform Ample articole in presa din R.P. Bulgaria evidențiază
liniat satisfacția
cite, recentele în- rezultatele deosebit de rodnice ale convorbirilor dintre lor deplină fată
de
rezultatele
tilniri și convoras. .
/»
• T J
1- l
fructuoase
ale
bin ia cei mai
tovărășii Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov
convorbirilor pe
înalt nivel, des- ______________
care' le-au avut
într-o
fășurate
litară șl dezarmare, propusă de ță
ta aceste zile în România. Oatmosferă cordială, tovărășească,
de lucru, încheie
...............
..
.
rile
membre
ale
Tratatului
de
la
pinia
publică
bulgară
se alătu
bilanțul poziVarșovia.
ră in întregime acestor apre
tiv al colaborării din etapa ac
cieri și Iși exprimă încrederea de
tuală și deschid noi perspective sub
Și în timpul acestor convorbiri —
plină că cele două popoare ale
raport calitativ și cantitativ acestei
subliniază „Rabotnicesko Delo“ —
noastre, sub conducerea partidelor
colaborări. Pentru îndeplinirea in
înaltil conducători de partid și de
lor comuniste, iși vor aduce contri
dicațiilor tovarășilor Todor Jivkov
stat ai țărilor noastre au reafirmat
buția la deschiderea de noi ori
și Nicolae Ceaușescu s-a desfășurat
hotărîrea lor de a dezvolta și pe vii
zonturi
ale
prieteniei
frățești
o activitate pregătitoare intensă,
tor colaborarea politică, economică
bulgaro-române, de noi orizonturi
inspirată de voința comună de a
și culturală cu toate tarile balcani
ale visului măreț al omenirii ca pe
folosi toț mai deplin posibilitățile
ce, pentru transformarea Balcani
planeta noastră mică, dar neliniș
de extindere și perfecționare a co
lor într-o zonă a păcii, înțelegerii și
tită, să se construiască o lume fără
laborării reciproce pe care le oferă
colaborării reciproc avantajoase.
arme,
o lume a păcii și progresului.
apropierea geografică și potențialul
Convorbirile bulgaro-române Ia
„NARODNA MLADEJ", în ar
In continuă creștere al celor două
cel mai înalt nivel reprezintă o
țări socialiste.
ticolul „Dezvoltarea prieteniei", anouă și importantă contribuție la
Acordurile, programele. înțelege
rată. la rindul său :
întărirea și dezvoltarea pe mai de
rile semnate la București stabilesc
A fost confirmată încă o dată
parte a prieteniei și colaborării fră
modalitățile și mijloacele de valo
tradiția bună, statornicită, a intîlnițești dintre partidele, țările și po
rificare a acestor posibilități. Reali
rilor personale si a convorbirilor
poarele noastre, pe baza principiilor
zarea acestui nou program complex
dintre conducătorii de partid si de
marxism-leninismului și internațio
de colaborare în toate sferele Va
stat ai țărilor noastre, tovarășii
nalismului socialist. A fost dat un
contribui la ridicarea nivelului cali
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu.
puternic impuls în toate domeniile
tativ al relațiilor bulgaro-române,
Ca si la toate contactele de lucru
de colaborare reciprocă, ceea ce co
la cunoașterea nemijlocită și la
anterioare, tot așa și acum întîl
respunde intereselor vitale ale po
apropierea celor două popoare vepoarelor bulgar și român, servește
nirile si convorbirile au marcat noi
cine.
momente, cu un conținut bogat, care
cauzei unității și coeziunii țărilor
trasează liniile dezvoltării mereu
socialiste, contribuie la întărirea
Relevlnd apoi că
... na ordinea
______ da
...
păcii și destinderii, la înțelegere și
ascendente a relațiilor noastre re
zi a convorbirilor dintre conducăto
ciproce. constituind o nouă afirmare
rii partidelor și statelor noastre
colaborare între popoarele din Eu
și adîncire a prieteniei, colaborării
s-au aflat, în mod firesc, probleme
ropa și din lumea întreagă — arată
le actuale ale situației internațio
„Rabotnicesko Delo".
și bunei vecinătăți între Republica
nale și ale mișcării comuniste și
Populară Bulgaria si Republica So
Ziarul „OTECESTVEN FRONT'
muncitorești internaționale, ziarul
cialistă România, între cele două
publică articolul ..Dezvoltarea accen
partide si popoare. Rezultatele deo
bulgar scrie : A fost exprimată în
tuată a prieteniei", în care, după ce
sebit de fructuoase ale actualei
grijorarea profundă față de înrăută
menționează că întîlnirile. devenite
vizite oficiale de prietenie In Româ
țirea climatului politic în Europa și
tradiționale, ale conducătorilor celor
nia vecină constituie un indiciu al
In lume, față de pericolul la adresa
două țări aduc contribuția însem
dezvoltării și extinderii dinamice a
păcii și destinderii, care s-a accen
nată la extinderea si dezvoltarea
relațiilor bilaterale și a colaborării
tuat simțitor. în această situație, legăturilor bilaterale in toate dome
în toate sferele vieții politicocele două țări consideră că este im
niile,
relevă
:
întîlnirile
la
cel
mal
perios necesar ca țările socialiste,
sociale. economice, culturale, tehinalt nivel au dat de fiecare dată un
împreună cu cele nealiniate și în
nico-științifice etc., pentru înflorirea
nou impuls pentru identificarea de
curs de dezvoltare, cu toate statele
celor două țări socialiste, pentru
y din lume, cu toate forțele progrebunăstarea celor două popoare.
noi posibilități de dezvoltare a prie-

SOFIA 10 (Agerpres). •— Ziarele din R. P. Bulgaria publică ample
articole. în care sint infățișate rezultatele deosebit de rodnice ale noului
dialog româno-bulgar la cel mai inalt nivel.
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• Asociația de prietenie
„Berlioz—Enescu", din Florange (Franța), a organizat
in regiunea Lorena o „Săp
tămână culturală româneas
că". Programată in preajma
vizitei oficiale in Franța
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, președintele Ro
mâniei, și dedicată marilor
aniversări din acest an ale
poporului român, manifes
tarea va include conferințe
despre istoria, cultura și re
alizările poporului român,
proiectarea de filme docu
mentare românești, prezen

tarea unor expoziții de artă
populară și artizanat româ
nesc.
• Sărbătorirea a 2050
de ani de la constituirea

care le-a făcut in tara noas
tră i-au permis să constate
evoluția continuu ascenden
tă pe care România a cu
noscut-o in ultimii ani.

Manifestări consacrate României
primului stat dac centrali
zat fi independent a fost
marcată in orașul belgian
Wareghem prin organizarea
..Zilei României". Primarul
orașului. Marcel Coucke, a
menționat că vizitele pe

Transfarmată intr-un vast
șantier, care cuprinde toate
domeniile, România se dez
voltă pe coordonatele poli
ticii înțelepte elaborate de
președintele său. Nicolae
Ceaușescu. a spus vorbito-

rul, subliniind că politica
de pace și colaborare pe
care o promovează cu con
secvență in relațiile inter
naționale șeful statului ro. mân constituie un aport
prețios la diminuarea ten
siunii pe plan internațional,
la reluarea cursului spre
destindere.
• La Cineclubul națiuni
lor din Brasilia a fost pre
zentat, in fața unui public
numeros, filmul romanesc
de lung metraj „Dacii". Zia
rul „Correio Braziliense" a
publicat un articol consacrat
originii poporului român.

In concordantă cu cerințele colaborării
si înțelegerii internaționale

Convorbiri economice româno-ungare
BUDAPESTA 10 (Agerpfes). — La
10 iunie au început. Ia Budapesta,
tratative privind coordonarea planu
rilor economiilor naționale ale Româ
niei și Ungariei pe perioada 1981—
1985. Delegația română este condusă
de Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, iar
delegația ungară de Istvan Huszar,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Oficiului Național
al Planificării.
în aceeași zl. Nicolae Constantin a
fost primit la Gyorgy Lâzâr, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Ungare. Cu acest prilej, din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al P.C.R.. președin
tele României, a fost transmis un
cald salut tovarășului Jănos Kădâr,
prim-secretar al Comitetului Central
al P.M.S.U. Mulțumind, Gyorgy Lâ
zâr a rugat să se transmită călduroa
se salutări
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu din partea tovarășului
Jănos Kâdăr.
La primire a fost prezent Victor
Bolojan. ambasadorul României la
Budapesta.

Regele Iordaniei l-a primit pe ambasadorul României
AMMAN 10 (Agerpres). — Regele
Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei a primit pe Vasile
Gindilă, ambasadorul țării noastre la
Amman, cu ocazia încheierii misiunii
sale în această țară.
Cu acest prilej, regele Hussein a
rugat să se transmită președintelui
României, Nicolae Ceaușescu. un cald
salut, precum și cele mai bune urări
de sănătate și fericire, iar poporului
român succese și prosperitate în dez
voltarea sa liberă și independentă.
Suveranul iordanian a subliniat bu
nele relații existente intre cele două
țări, precum și posibilitățile de dez-

voltare a acestora, a scos în evidență
conlucrarea ce există între România
și Iordania pe plan internațional în
cadrul diferitelor organisme, sprijinul
reciproc in eforturile de soluționare
a problemelor contemporaneității, exprimindu-și convingerea că această
colaborare va continua să se extindă
și în viitor.
Suveranul hașemit și-a reamintit
cu plăcere de vizita făcută în țara
noastră, in luna februarie 1980, și a
exprimat aprecieri pozitive asupra
traducerii in viață a celor convenite
în cadrul întîlnirilor dintre cei doi
șefi de stat.

SOFIA

Întîinire între tovarășii T. Jivkov și H. Mies
SOFIA 10 (Agerpres). — Todor
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.
Bulgar, s-a întilnit marți la Sofia
cu Herbert Mies, președintele P.C.
German. Cu acest ryilei, Informează

agenția B.T.A.. s-a procedat la un
schimb de informații privind activi
tatea celor două partide, au fost exa
minate probleme ale mișcării comu
niste si ale situației internaționale.

AFRICA DE SUD
C.N.A. se pronunță pentru un sistem social nou,

in care să poată conviețui toate rasele
LUSAKA 10 (Agerpres). — Intr-un
Interviu acordat la Lusaka agenției
Associated Press, Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Național Afri
can - formațiune politică interzisă
in Africa de Sud - a declarat că
unitățile militare ale acestei organi
zații continuă operațiunile de luptă
împotriva autorităților rasiste din
R.S.A. Guvernul rasist de la Preto
ria - a spus el - încearcă să bla
meze pentru aceste acțiuni legitime
de luptă pe cineva din afară, dar
cel ce trebuie blamat este aparthei
dul, pentru că aceste atacuri repre
zintă o dovadă că luptătorii noștri
pot acționa oriunde în Africa de Sud.
Oliver Tambo a arătat că obiec
tivul principal al luptei organizației
sale este înlăturarea sistemului de
segregație rasială, pentru ca în țară
să fie instituit un sistem social nou,
in care să poată conviețui toți oa
menii, aparținind tuturor raselor. Con
siderăm că și albii aparțin Africii de

Sud - a spus el - iar după opinia
noastră, intr-o viitoare Africă de Sud
este loc pentru toată lumea.
Interesul nostru - a precizat el este să avem o economie puternică,
o țară puternică, dar o țară al că
rei guvern să răspundă doleanțelor
tuturor locuitorilor ei, nu numai al
bilor sau numai negrilor.
★
în Consiliul de Securitate al O.N.U.
au continuat dezbaterile asupra punc
tului intitulat „Problema Africii de
Sud", examinat la inițiativa grupului
statelor africane la O.N.U., pe baza
cererii Congresului Național African
— principala organizație de eliberare
a populației africane din R.S.A.
Vorbitorii s-au pronunțat pentru
încetarea represiunilor împotriva
populației africane din R.S.A. și abo
lirea definitivă a politicii de aparthpitj — flagel a cărui eradicare re
clamă un efort internațional, iar Con
siliul de Securitate trebuie să între
prindă măsuri concrete.
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capitaliste industrializate în direcția
folosirii la maximum a propriilor re
surse naturale și dezvoltării sectoa
relor economice cu un consum mic
de energie și materii prime.
Restructurarea economiei capita
liste ridică insă o problemă
im
portantă, și anume că pentru aceasta
țările capitaliste dezvoltate au nevoie
de noi piețe de desfacere, cît mai
largi, care nu pot fi altele decit
cele ale statelor in curs de dezvol
tare. în ultimele două decenii, expor
turile țărilor bogate către cele sărace
au sporit de peste 10 ori, Sudul de
venind astfel o importantă piață de
desfacere pentru produsele provenite
din Nord. Țările „lumii a treia"

Rezultatele alegerilor regionale

multă vreme la O.N.U., nu trebuie
deci analizate numai in termeni eco
nomici și tehnică ci și politici, deoa
rece rezultatul lor âr putea fi, și ar
trebui să fie. ceea ce raportul „fcomisiei Brandt" numește „un pact de
supraviețuire reciprocă". Dealtfel,
esența documentului amintit, care va
fi supus atenției sesiunii speciale a
O.N.U. consacrate noii ordini econo
mice internaționale, este că NORDUL
BOGAT ȘI SUDUL SĂRAC AU UN
INTERES COMUN DE A SE DEZ
VOLTA. Căci ar fi greșit să se crea
dă că numai Sudul este dependent
de Nord. Interdependenta economică,
despre care se vorbește atît de mult
la conferințele internaționale, este o

VIZITĂ IN R.P.D. COREEANA.
O delegație a guvernului Republi
cii Zimbabwe, condusă de Simon
Mzenda. viceuremier si ministru al
afacerilor externe, a efectuat o vi
zită în R.P.D. Coreeană. Delegația
a fost primită de Kim Ir Sen. pre
ședintele R.P.D. Coreene, si a con
ferit cu Hă Dam. vicepremier al
Consiliului Administrativ, ministru
al afacerilor externe, în legătură cu
dezvoltarea continuă a cooperării
și prieteniei dintre' cele două tari
și, cu privire la probleme interna
ționale de interes comun, relevă
agenția A.C.T.C.

Partidului Democrat Creștin, de guvernămint Partidul Comunist Itali
an a obținut 31.5 la sută din voturi,
Partidul Socialist — 12,7 la sută,
Partidul Socialist Democratic — 5 la
sută. Partidul Republican — 3 la su
tă, iar Partidul Liberal — 2,7
la sută.

Argumente care pledează în favoarea unei noi ordini
economice internaționale
pecte de risipă In procesul de pro
ducție. în același timp, aceste state
au abandonat sau diminuat folosirea
unor resurse proprii, a căror exploa
tare era mai puțin rentabilă decît
cele obținute cu ajutorul miinii da
lucru ieftine și la preturi .impuse,
monopoliste, din țările subdezvoltate.
Drept urmare, statele capitaliste in
dustriale tind să devină tot mai
dependente
de
sursele
externe
de materii prime. Deosebit de
concludent, în acest sens, este
exemplul S.U.A., care. împreună
cu Canada, Australia și R.S.A., con
centrează peste patru cincimi din
rezervele de materii prime ale lumii
capitaliste. Dacă în 1950 economia
americană era aprovizionată din pro
priile resurse în proporție de 92 la
sută, în 1978 procentul era de 72 la
sută, iar, potrivit estimărilor Casei
Albe, pînâ în 1985 el va fi de numai
50 la sută.
în domeniul energetic. în special
al petrolului, creșterea dependenței
țărilor capitaliste dezvoltate este și
mai evidentă. Sporirea vertiginoasă
a prețului la petrol, tendința epuiză
rii rapide a unor materii prime mi
nerale. precum și perspectiva crește
rii gradului de prelucrare pe loc a
unora din produsele de bază de care
dispun țările „lumii a treia" au de
terminat, încă de pe acum, o reorientare a politicii de investiții a țărilor

absorb, în prezent, peste o treime
din, totalul exporturilor, de produse
manufacturate ale Europei de vest,
Americii de Nord și Japoniei. Pen
tru țările capitaliste Industriale co
merțul cu statele in curs de dezvol
tare a constituit elementul cel mai
dinamic al cererii de după 1973 și
nimeni nu mai contestă faptul că
dacă, în această perioadă, Sudul ar
fi urmat exemplul Nordului, reducîndu-și importurile pentru a face
față scumpirii petrolului, actuala re
cesiune economică din Occident ar fi
fost mult mai puternică.
Dar cu ce preț și-au menținut ță
rile în curs de dezvoltare nivelul im
porturilor 7 400 miliarde de dolari —
la atita se ridică datoria externă a
țărilor „lumii a treia". Aceasta face
însă tot mai dificilă obținerea unor
noi împrumuturi. Lipsa de resurse
financiare constringe țările în curs
de dezvoltare să-și reducă importu
rile. Se riscă astfel un circuit în
„cerc vicios", un declin in con
tinuare a economiei mondiale. în
plus, datoriile „lumii a treia" au
crescut atit de mult, incit țările cre
ditoare au ajuns să depindă tot mai
mult de solvabilitatea debitorilor lor.
Orice perturbație importantă în ță
rile debitoare riscă să zdruncine sis
temul financiar international.
Negocierile globale dintre Nord și
Sud, care se vor deschide nu peste

magistrală cu ambele sensuri. Progre
sul țărilor in curs de dezvoltare in
fluențează azi. mai mult ca pricind
în trecut, creșterea economică în țările
dezvoltate. Pe bună dreptate, raportul
„Comisiei Brandt" ajunge la conclu
zia că „atunci cind țările dezvoltate
vor înțelege ponderea pe care o au
statele in curs de dezvoltare în ceea
ce privește noile resurse materiale,
noile competențe umane și deci noua
putere de cumpărare, ele vor desco
peri că îi vor ajuta să progreseze nu
numai pe săracii din -lumea a treia»,
ci se vor ajuta, in același timp, și pe
ele însele".
Iată ceea ce ar putea constitui,
după opinia a numeroși specialiști,
latura psihologică, respectiv înțelege
rea profundă a unei realități inexo
rabile a unei ordini economice mon
diale cu adevărat noi. O ordine ce
ar servi intereselor întregii comunități
internaționale și care, în nici un caz,
nu poate fi considerată ca o acțiune
de caritate din partea citorva țări
dezvoltate. Obiectivul noii ordini in
ternaționale nu este de a transfera
o parte mai mică sau mai mare din
bogățiile țărilor dezvoltate in cele in
curs de dezvoltare, ci de a extinde
aria progresului și asupra statelor
rămase în urmă, pentru ca ele însele
să poată crea bogăție, în interesul
progresului general uman — sau, în
termeni economici, al unei creșteri

continue si neîngrădite a pieței mon
diale.
Sint idei și probleme pe care
România socialistă, tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-au expus în permanen
ță. demonstrînd convingător că. în con
dițiile aocentuârii interdependențelor
dintre state, dezvoltarea, economicosocială a țărilor rămase în urmă, li
chidarea in perspectivă a decalajelor
reprezintă cerințe primordiale ale
restabilirii echilibrului economiei
mondiale, ale bunăstării și prospe
rității tuturor statelor. „Decalajele
economice — subliniază tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — Impietea
ză evoluția economică generală și re
prezintă un factor de îngustare a pie
ței mondiale, de criză economică, reducind, pină Ia urmă, înseși posibi
litățile de dezvoltare a statelor înain
tate din punct de vedere economic.
De aceea, lichidarea subdezvoltării,
apropierea și egalizarea nivelurilor
de dezvoltare a statelor constituie o
necesitate de importanță majoră
pentru asigurarea
progresului ge
neral".
Este, astfel, una din caracteristicile
teoretice și practice de bază ale con
cepției tovarășului Nicolae Ceaușescu
în domeniul noii ordini economice și
politice mondiale aceea că progresul
economic și social al umanității nu
se poate concepe în mod izolat, pe
„felii", că nu se pot contrapune in
teresele unei categorii de țări celor
lalte categorii de țări ; dimpotrivă,
economia mondială, constituind un
ansamblu unitar, pentru stabilitatea
și dezvoltarea ei echilibrată și armo
nioasă este imperios necesară conju
garea eforturilor tuturor statelor, ale
tuturor popoarelor in vederea edifi
cării, pe baza
unor raporturi de
egalitate și echitate, a unei ordini
economice și politice mondiale.
Pornind tocmai de la această con
cepție, România acordă cea mai mare
atenție sesiunii speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate pro
blemelor noii ordini economice mon
diale si cheamă insistent toate state
le sâ-si unească eforturile pentru ca
pregătirea, desfășurarea și rezultatele
acestei sesiuni să marcheze cu ade
vărat un pas înainte în direcția edi
ficării noii ordini economice mon
diale, împlinirii aspirațiilor de liber
tate, progres și pace ale tuturor po
poarelor.

Gh. CERCELESCU
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„CELE DOUA STATE YEMENITE SINT HOTARITE SA REALIZEZE UNI
TATEA ȚĂRII, in pofida obstacolelor ridicate de adversarii unității între
cele două părți ale Yemenului", a declarat președintele R.D.P. Yemen,
Aii Nasser Mohammed, aflat în vizită oficială la Sanaa, capitala R.A. Ye
men. „Vizita va permite dezvoltarea procesului de unificare intre cele două
părți ale Yemenului", a declarat, la rindul său, Aii Abdallah Saleh, pre
ședintele R. A. Yemen.

Lichidarea subdezvoltării - factor primordial al echilibrului economiei mondiale
re si a dezechilibrelor comerciale, agravarea inflației și a șomajului in ță
rile capitaliste dezvoltate, îngustarea
artificială a pieței mondiale, ca ur
mare a faptului că țările lumii a
Ill-a se văd in situația de a-și restrînge achizițiile, tot mai costisi
toare datorită inflației, din țările ca
pitaliste avansate.
dovedesc că
vechea ordine a inceput să se reper
cuteze tot mai accentuat și asupra
statelor bogate. Cum se explică acest
fenomen — aparent paradoxal 7
Atit timp cît țările capitaliste dez
voltate s-au aprovizionat cu energie
și materii prime ieftine din „lumea
a treia", ele și-au dezvoltat nelimitat
consumul, care a inclus veritabile as

U

Revista „BUSINESS AMERICA',
Dialoguri purtate în aceste zile,
editată de Ministerul Comerțului,
la Departamentul de Stat. în Con
citează cuvintele ministrului Phil
gresul S.U.A.. ca si in cadrul unor
lip Klutznick care, reliefînd progre
instituții economice din capitala
sele făcute de tara noastră Ln ul
americană, au evidențiat satisfac
ția pentru progresele înregistrate,
timul deceniu în făurirea unei economii moderne, subliniază că
în anii din urmă, in dezvoltarea
„Statele Unite doresc să continue
relațiilor pe multiple planuri dintre
Si să dezvolte relațiile cu Româ
România si Statele Unite, aprecie
nia în anii ’80". Totodată, se men
rea că aceasta reprezintă o con
ționează că firme și companii din
tribuție la cauza destinderii si co
laborării internaționale. demonS.U.A. sînt interesate să încheie noi
strind că este pe deplin posibil
acorduri de cooperare, evidentiinca între țări diferite in ce pri
du-se, în același timp, extinderea
social-politică,
vește orînduirea
și adîncirea colaborării dintre cele
mărimea și forța economică să
două țâri în domeniile tehnico-știintific, cultural, ca și in alte do
fie promovate raporturi de comenii de activitate.
laborare rodnică, atunci cind se
Din convorbirile purtate a reie
pornește de la principiile egalltășit că relațiile eții in drepturi,
conomice dintre
stimei
și rescorespondenta
țările noastre ar
pectulul reciproc.
putea
progresa și
— In dezvoltaDIN WASHINGTON
mai rapid dacă li
rea ascendentă a
s-ar asigura, pe
raporturilor americano-române — ne-a spus FRANK
plan juridic, o bază trainică și de
TUMMINIA, șeful biroului pentru
durată, prin degrevarea de măsuri
România din Departamentul de
limitative, un factor important ln
acest
sens constituindu-1 extinderea
Stat — rolul determinant l-au avut
clauzei națiunii celei mai favoriza
contactele și întîlnirile dintre pre
ședintele Jimmy Carter și președin
te pentru perioade de timp mal în
delungate — ceea ce ar conferi re
tele Nicolae Ceaușescu. înțelegerile
lațiilor un considerabil surplus de
convenite la nivel înalt atr pus
stabilitate, le-ar asigura o amplă
bazele unei colaborări fertile, con
perspectivă, aspecte în care sint,
cretizată printr-o serie de acorduri
indiscutabil, interesați ambii parte- ■
Si intelegeri bilaterale. Concludent
neri.
ț,'
este faptul că ultima sesiune a
Despre importanta pe plan gene
Comisiei economice îjiixte ameriral a dezvoltării colaborării econo
cano-române, desfășurată în apri
mice și tehnico-știintifioe intra sta
lie, s-a soldat cu încheierea unor
te cu orinduiri diferite ne-au vor
noi acțiuni de cooperare între
bit si DIANA SMITH și PHIL
firme și companii americane și în
COOKE, membri ai Comitetului se
treprinderi românești. De aseme
natorial pentru relații externe al
nea. au fost discutate noi acțiuni de
Congresului S.U.A.. care au tinut
cooperare ce urmează să fie con
să sublinieze, in acest context, ro
cretizate în perioada următoare.
lul
de primă mărime care revine
Perspectivele tot mai încu
României. președintelui Nicolae
rajatoare ale relațiilor economice
Ceaușescu în promovarea unei adintre Statele Unite și tara noas
semenea colaborări, ca o premisă
tră ne-au fost evidențiate și la
indispensabilă a destinderii, secu
Ministerul Comerțului de JAY
rității si înțelegerii internaționale.
BURGESS, șeful biroului pentru
relațiile americano-române. ca si de
în cadrul convorbirilor purtate
RICHARD SCHISSORS. director
aici. în ultimele zile, s-a desprins
adjunct al Departamentului pentru
ideea. larg împărtășită la Washing
relațiile economice Est-Vest. Schim
ton, că legăturile româno-america
burile economice — au arătat in
ne, cu vechi rădăcini istorice —
terlocutorii — au atins nivelul pro
peste puțin timp se vor implini 100
pus. existînd toate condițiile ca incă
de ani de La stabilirea relațiilor di
plomatice dintre România și Sta
din acest an să fie sensibil depâtele Unite — se vor amplifica pe
șit nivelul proiectat de un miliard
mai departe și în viitor, corespun
dolari. Se extinde, de asemenea,
zător intereselor reciproce, ale cau
numărul acordurilor de oolaborare
zei generale a păcii si colaborării.
și cooperare, inclusiv pe terte
\ piețe.
N. PLOPEANU

INTR-O LUME A INTERDEPENDENȚELOR TOT MAI STRINSE:

Mai poate încă prospera liniștit
Nordul bogat m absența progresului
economic in Sudul sărac ? Iată o în
trebare ce revine tot mai frecvent
în dezbaterile internaționale pe tema
edificării unei noi ordini economice
mondiale. Cine nu știe că, de cînd
a fost descoperit „drumul mirodeni
ilor" și pină azi. timp de citeva se
cole. se asistă la o continuă polari
zare a bogățiilor in lume, in sensul
acumulării avuțiilor in fostele me
tropole și a lipsurilor în fostele teri
torii coloniale si dependente.
De ce ar fi altfel de acum incolo 7
Sau, altfel spus, cum ar putea cei
ce nu dispun decît de 20 la sută din
produsul social mondial, chiar dacă
ei reprezintă ca număr două treimi
din omenire, să schimbe in bine si
tuația celor ce dețin 80 la sută 7
Oare nu tocmai lipsa de putere eco
nomică a „majorității uitate" explică
eșecul tuturor tentativelor de pină
acum de a se asigura un loc sub
soare și acelora care trăiesc in conul
de umbră al sărăciei și mizeriei 7 Iar
dacă piinea și cuțitul, cum se spune,
se află in mîinile celor care doresc
statu-quo-ul, ce șanse de reușită are
dezideratul noii ordini economice
mondiale, căreia Adunarea Generală
a O.N.U. li va consacra, spre sfîrșitul
verii, o sesiune specială 7
Există în rindul specialiștilor — atît
din țările dezvoltate, cît si din cele
în curs de dezvoltare — un larg cu
rent de opinie, potrivit căruia noua
ordine economică va fi instaurată
numai atunci cînd și bogății vor de
veni conștient! de necesitatea ei. Dacă
lucrurile se prezintă astfel, nu ne
aflăm in fața unei situații de-a drep
tul paradoxale 7 Cum s-ar putea con
vinge bogății lumii de avanta
jele unui nou ■ sistem de rela
ții economice internaționale, echi
tabile și democratice, care să
favorizeze prosperitatea tuturor lo
cuitorilor Terrei, cind tocmai ve
chiul sistem de relații le-a adus bo
găția și privilegiile 7 „Noi am greșit
— spunea profesorul american W. W.
Rostow — cind am considerat in min
tea noastră ca legitimă împărțirea
lumii in țări bogate și țări sărace, lăsîndu-ne astfel să credem că este fi
resc ca bogății să devină și mai bogați, iar săracii — și mai săraci. Ade
vărul s-a dovedit a fi diametral
opus."
La ce adevăr se referă Rostow 7
Prelungirea recesiunii economice,
succesiunea crizelor financiar-valuta-
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Opinti în favoarea extinderii relațiilor
româno-americane pe multiple planuri

ITALIA

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma
au fost comunicate rezultatele ofici
ale definitive ale alegerilor regiona
le desfășurate duminică și luni in
Italia.
Potrivit agenției A.N.S.A.. din nu
mărul total al voturilor exprimate
37,8 la sută au revenit candidaților
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LA BUDAPESTA a fost dat pu
blicității comunicatul privind ale
gerile în organele centrale și locale
ale puterii de stat din R. P. Ungară.
După cum relatează agenția M.T.I.,
la alegerile de deputați in Aduna
rea de Stat au luat parte 97 la sută
din persoanele cu drept de vot.
Pentru candidații de deputati in
Adunarea de Stat s-au pronunțat
99,3 Ia sută din alegători, ale căror
voturi au fost omologate. Pentru
deputății în organele locale ale pu
terii au fost depuse 96,8 la sută din
buletinele de vot omologate,

CONVORBIRI MAROCANO-TUNISIENE. La Rabat au început
convorbirile dintre primul ministru
al Marocului, Maati Bouabid, 'și
premierul tunisian, Mohamed Mzaii, aflat într-o vizită oficială în
Maroc. După cum informează agen
ția M.A.P., cei doi șefi de guvern
su examinat cooperarea bilaterală
în diverse domenii și formele de
consolidare și extindere a acesteia.
Totodată, au fost abordate proble
me internaționale actuale de inte
res comun, între care situația din
regiunea Maghrebului și din Afri
ca, ultimele evoluții din lumea arabă și relațiile cu țările Pieței co
mune.

L

CONGRESUL P.S.D. DIN R.F.G.,
desfășurat la Essen, a adoptat cu a
mare majoritate de voturi progra
mul electoral al partidului, in vede
rea alegerilor pentru Bundestag.
Președintele P.S.D., Willy Brandt,
a făcut apel la cei 400 de delegați
să nu considere încheiată campania
și a cerut ca lupta să fie continuata
pentru fiecare vot posibil. Pe pla
nul politicii externe, transmite
agenția D.P.A., Brandt s-a pronun
țat cu fermitate pentru continuarea
politicii de pace și destindere.

ORIENTUL MIJLOCIU. Primul
ministru iordanian, Al-Sharif Abdul
Hamid, a reafirmat hotărîrea tării
sale de a susține locuitorii terito
riilor ocupate de Israel și de a-și
continua acțiunea la nivel interna
tional pentru a pune capăt „politi
cii de represiune, de lichidare și de
deportare dusă de Israel în aceste
teritorii".

CREAREA UNEI AGENȚII DE
PRESĂ A O.P.E.C. In cadrul pri
mei lor ședințe de lucru, miniștrii
petrolului din țările O.P.E.C., re
uniți la Alger, au hotărit crearea
unei agenții de presă, numită
„O.P.E.C. News Agency". Agenția,
care va avea sediul la Viena si va
difuza la'inceput un volum de cir
ca 3 000 de cuvinte pe zi. cuprînzind informații referitoare la pro
blemele energiei, va deveni opera
țională în luna noiembrie.

SOSIRE LA PARIS. Ministrul
afacerilor externe al Irakului,
Saadoun Hammadi, a sosit marți la
Paris, într-o vizită oficială. El va
examina cu membri ai guvernului
francez o serie de probleme cu
caracter politic si economic. Minis
trul irakian va avea convorbiri cu
omologul său francez. Jean-Franțois Poncet. și va fi primit de pre
mierul Rp.vmond Barre si de pre
ședintele Valery Giscard d’Estâing.

Citeva mii de delegați sindicali au luat parte la Tokio la o mare
demonstrație in sprijinul ameliorării condițiilor de muncă
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