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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! LA INVIȚAȚIA C. C. AL P. C. R. Șl CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICS

SOCIALISTE ROMÂNIA, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

0 delegație de partid si de stat a Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich Honecher, 

va efectua o vizită uficială de prietenie in tara noastră
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTfDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, o dele
gație de partid si de stat a Republi
cii Democrate Germane, condusă de 
tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa

nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
va efectua o vizită oficială de priete
nie in Republica Socialistă România 
în a doua jumătate a lunii iunie 
1980.
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In fiecare întreprindere, pe primul pian: GALAȚI

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
ȘI PRODUCȚIEI NETE

Ne mai dessnart puține zile pînă 
eind vom intra in cei de-al doilea 
semestru al anului si, totodată, ulti
mul semestru al actualului cincinal. 
Este o perioadă hotăritoare pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a planului pe acest an si pe intregul 
cincinal. Cu alte cuvinte, este o pe- 
rioj ■’£ care trebuie să se caracteri
zeze p'rintr-o activitate intensă, avin- 
tată si bine organizată, o perioadă în 
care se impune cu stringentă concen
trarea eforturilor creatoare ale tutu
ror colectivelor de oameni ai muncii 
spre înfăptuirea 
in cele mai bune 
condiții a planului 
din următoarele 
luni și pe între
gul an. Arătînd că 
în actualul cinci
nal și în primele 
cinci luni ale anu
lui s-au obținut 
rezultate pozitive în îndeplinirea sar
cinilor de plan, la recenta ședință 
plenară lărgită a Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : 
„Trebuie însă să acționăm cu toată 
hotărîrea. in următoarele șapte luni, 
pentru îndeplinirea întocmai a sar
cinilor de plan, pentru realizarea 
producției industriale, incepind, în
deosebi. cu producția fizică și cu 
producția netă". De ce se pune cu 
atîta acuitate această cerință priori
tară ?

Practica atestă că. în condițiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. infăptuirea ritmică și integrală 
a sarcinilor de plan la fiecare pro
dus. la fiecare sortiment, cu consu
muri materiale cit mai reduse, in
fluențează direct îndeplinirea tuturor 
celorlalți indicatori și. in primul rînd, 
a producției nete, adică a valorii nou 
create, respectiv a venitului national 
— cerință fundamentală pentru a se 
asigura atît mijloacele de acumulare, 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, cit și resursele pentru ridica

rea bunăstării generale a întregu
lui popor. De fapt. noul mecanism 
economico-financiar presupune și. in 
același timp, impune ca mai întîi să 
fie realizate sarcinile de plan la pro
ducția netă și producția fizică, bene
ficiile planificate. Creșterea produc
ției fizice, in condițiile reducerii tot 
mai accentuate a consumurilor ma
teriale. influențează nemijlocit spo
rirea valorii nou create, a pro
ducției nete, precum și a beneficiilor. 
De asemenea, se cuvine precizat că 
de realizarea planului la producția

EXIGENȚE ACTUALE ALE APLICĂRII NOULUI 
MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR*

fizică depinde înfăptuirea sarcinilor 
deosebit de mobilizatoare din acest 
an la export. Evident, așa cum a 
subliniat conducerea partidului, tre
buie realizată întreaga producție 
prevăzută, dar pe primul plan tre
buie să se pună realizarea produc
ției pentru export. Fiecare colectiv 
de întreprindere trebuie să înțelea
gă că realizarea și livrarea ritmică 
și integrală a producției destinate 
exportului creează condiții pentru 
asigurarea resurselor valutare nece
sare importurilor solicitate de dife
rite sectoare economice.

In altă ordine de idei, trebuie re
amintit că, in mecanismul echilibrat 
al economiei noastre, fiecare produs, 
fiecare sortiment are o destinație 
precisă ; fabricarea lor, la nivelurile 
planificate, nu constituie un scop in 
sine, ci o necesitate fundamentată pe 
criterii științifice. Ca atare, oricit de 
mari ar fi depășirile realizate la 
unele produse intr-o întreprindere 
sau alta, intr-o ramură sau alta, ele 
nu pot să compenseze minusurile, 
restantele la alte sortimente. 
Chiar si în această perioadă, o

serie de noi capacități de producție 
nu pot fi puse în funcțiune la ter
menele planificate deoarece utilajele 
tehnologice nu au sosit la timp pe 
șantiere. Totodată, este evident rolul 
decisiv pe care îl are punctualitatea 
îndeplinirii planului ,1a fiecare sorti
ment pentru buna funcționare a me
canismului cooperării interuzinale.

în fine, sînt cunoscute măsurile 
adoptate de conducerea partidului în 
actualul cincinal pentru sporirea ve
niturilor directe ale oamenilor mun
cii. Adică a posibilităților financiare 

pentru a satisface 
mai bine o serie 
de cerințe mate
riale ale celor ce 
muncesc. Or. în 
asemenea condi
ții. este absolut 
necesar ca la dis
poziția cetățenilor 
să fie pusă o can

titate sporită de mărfuri de bună 
calitate. Pentru toate acestea, firește, 
este nevoie de produse concrete, de 
producție fizică, de mărfuri în can
tități sporite si de largă diversitate.

în primele cinci luni ale anului, 
în întreprinderile unde consiliile oa
menilor muncii și organizațiile de 
partid, împreună cu forurile de re
sort din centrale și ministere, au 
acționat ferm, cu spirit de răspun
dere pentru aplicarea noului meca
nism economico-financiar. pentru a- 
sigurarea tuturor condițiilor necesare 
desfășurării normale a procesului de 
fabricație, prevederile de plan la 
producția netă și la producția fizică 
au fost realizate integral, fabricîn-, 
du-se și anumite cantități suplimen
tare necesare pentru o activitate mai 
fructuoasă in diferite ramuri econo
mice. Din șirul produselor de mare 
însemnătate pentru economia națio
nală la care planul a fost depășit 
amintim : cocs metalurgic, fontă, 
oțel aliat, aparataj electric de joasă 
tensiune, aparate de măsură și con-
(Continuare in pag. a IlI-a)

„POLAR-7“

prima navă colector 
și transportor frigorific 

românesc
Un deosebit eveniment de 

producție a avut loc la Șantierul 
naval din Galați: livrarea navei 
„Po.lar-7", cel dinții colector și 
transportor frigorific românesc. 
Solicităm amănunte tovarășului 
Emil Ciuntu. secretarul comite
tului de partid al șantierului.

— Vasul este destinat colectă
rii si transportului frigorific de 
pește și alte produse din peste, 
al uneltelor si echipajelor de 
schimb pentru traulerele ce lu
crează în zonele de pescuit. 
Nava, proiectată de ICEPRONAV 
Galați, este cea dinții dintr-o 
serie de 6 vase de acest tip în 
execuție la șantierul nostru. 
Iată și cîteva caracteristici. Nava 
are capacitatea de 6 800 tdw, 
volumul magaziilor de 8 300 
metri ,cubi. puțind prelua si 
transporta circa 4 300 tone de 
pește, si alte produse. Lungimea 
navei — 129.71 metri, lățimea 
17.70 metri. înălțimea de con
strucție 10,20 metri. Este dotată 
cu motor românesc de 6 330 cai 
putere realizat la I.C.M. Reșița. 
Dealtfel, gradul de integrare cu 
utilaje de fabricație românească 
este deosebit de îniațt. peste 90 
la sută. Vasul are o autonomie 
de marș de 100 000 mile marine, 
puțind dezvolta o viteză de 16.5 
noduri. Beneficiarul este între
prinderea de pescuit oceanic 
Tulcea. La realizarea navei — 
a 7-a pe care o livrează in acest 
an șantierul . nostru — au 
concurat numeroase colective de 
constructori navali, instalatori, 
electricieni, mecanici si alții 
care au asigurat o execuție de 
înalt nivel calitativ. Și celelalte 
5 nave de același tip aflate in 
fabricație se află în stadii 
avansate de lucru : „Polar-8“ 
este lansat si se găsește in plin 
proces de armare cu instalații 
și echipamente. „Polar-9 si 10“ 
sînt gata de lansare, iar urmă
toarele doua, „Polar 11 si 12“, 
se află pe cala de montaj. (Dan 
Plăeșu).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Socialist Portughez, 

condusă de tovarășul Mario Soares, 
secretar general al partidului
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Z15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI^ 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, j 

de puternic avînt creator în construcția socialistă/

Prefaceri înnoitoare 
cum nu au mai cunoscut 

niciodată 
aceste străvechi 

meleaguri românești

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, la 
Snagov. delegația Partidului Socia
list Portughez, condusă de tovarășul 
Mario Soares, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. ai 
P.C.R., efectuează o vizită in tara 
noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Catanho Meneses, membru al Comi
siei Directive, deputat. Maria Barro
so Soares, membru al Comisiei Na
ționale, deputat. Fernando Medeiros, 
adjunctul șefului secției internațio
nale a 'parti dului.

La primire au participat tovarășa 
. Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al gu
vernului. tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
Ghizela Vass. adjunct de sef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, tovarășii 
Nioolae Ceaușescu și Mario Soares 
au procedat Ia o informare recipro
că in legătură cu activitatea si preo
cupările actuale ale celor două parti
de. Au fost evocate bunele relații de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Portu
ghez. exprimindu-se hotărîrea comu
nă de a intensifica 
de a lărgi continuu

aceste raporturi, 
conlucrarea din-

tre cele două partide, anreciindu-se 
că aceasta slujește dezvoltării rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre România si Portugalia, dintre po
poarele român și portughez, cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Secretarul general al 
Comunist Român 
ral al Partidului 
au efectuat, de 
schimb de păreri

tării si făurirea unei noi ordini .eco
nomice internaționale, pentru iristau- 
rarea in lume a unor 
nou intre state care să

o
Partidului 

și secretarul gene- 
Socialist Portughez 
asemenea, un larg 
cu privire la situa-, 

ția politică internațională. S-a expri
mat cu acest prilej îngrijorarea fată 
de deteriorarea, in ultima vreme, a 
relațiilor internaționale și s-a eviden
țiat necesitatea de a se acționa pen
tru oprirea înrăutățirii climatului po
litic mondial, pentru reluarea si con
solidarea politicii de pace si destin
dere. în acest sens a fost relevată 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea exclusiv ne cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor do 
încordare si conflict, a tuturor dife
rendelor dintre state, renunțîndu-se 
cu desăvirșire la folosirea tortei.

O atenție deosebită s-a acordat in 
cadrul convorbirii înfăptuirii secu
rității și colaborării pe continentul 
european, relevindu-se importanta 
pregătirii temeinice a reuniunii de 
la Madrid, astfel incit ea să dea un 
nou impuls realizării, ca un tot uni
tar, a Actului, final de la Helsinki, 
să ducă la măsuri eficace de dezan
gajare militară și dezarmare.

S-a evidențiat că realizarea destin
derii impune acțiuni hotărâte pentru 
dezarmare, și în primul rind dezar- 

‘rnare nucleară, lichidarea subdezvol-

relatii de tip 
asigure drep- 
dezvoltare li- 
coresnunzător

Ceaușescu, se-

tul fiecărui "popor la 
beră. independentă, 
propriei voințe.

Tovarășul Nicolae 
cretar general al Partidului Comunist
Român, și tovarășul Mario Soares, 
secretar general al Partidului Socia
list: Portughez, au reliefat, importanta 
întăririi solidarității dintre toate for
țele democratice și progresiste, an- 
tiimperialiste ■ și anticolonialiste in 
lupta pentru promovarea unei poli
tici noi. de progres, pace si destin
dere.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu sî to

varășa Elena Ceaușescu au reținut 
la dejun pe tovarășul Mario Soares, 
împreună cu soția, tovarășa Maria 
Barroso Soares.

La dejun au participat tovarășii 
Cata.nho Meneses și Fernando Me- ‘ 
deiroș.

Au luat parte tovarășii Dumitru Po- l 
pescu, Ștefan Andrei, Ghizela Vass.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o ambiantă prietenească, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Mario Soares 
au toastat pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie si 
conlucrare dintre cele două partide, 
dintre popoarele român și portughez, 
pentru pace, colaborare si înțelegere j 
internațională.

circula

— Ce au însemnat ultimii 15 ani 
pentru viata economică, politică și 
spirituală a județului Botoșani 1

— Pentru un județ. 15 ani în
seamnă o perioadă de timp relativ 
scurtă. Dar acești 15 ani la care ne 
referim se constituie pentru noi. ca 
si pentru întreaga tară. într-o ade
vărată epocă istorică. O epocă bo
gată în înfăptuiri fără precedent, in 
prefaceri înnoitoare cum n-au mai 
cunoscut aceste meleaguri. An de 
an. harta județului s-a modificat. 
Acolo unde erau locuri virane au 
apărut moderne unităti industriale. 
Sate sărace s-au transformat în lo
calități rurale înfloritoare. Nume
roase comune au devenit orașe. Oa
menii plecați prin tară să-si caute 
de lucru s-au reîntors ..la vatră". 
Ce au insemnat ultimii 15 ani pen
tru viata economica, politica si spi
rituală a județului Botoșani? Sinte- 
tizind, voi spune că ei s-au înscris 
într-o perioadă de intensă valori
ficare a resurselor materiale si 
umane de cane dispunem. Politica 
inițiată si susținută de partid, de 
secretarul său general, incenind cu 
cel de-al IX-iea Congres, a asigurat 
si județului nostru o evoluție con
tinuu ascendentă. Elocventă este, in 
acest sens, dinamica fondurilor de 
investiții ce ne-au fost alocate. De 
la 1.8 miliarde lei in cincinalul 
1966—1970 s-a ajuns la aproape 12 
miliarde lei In cincinalul actual.

— Cum au fost valorificate aceste 
investita? Ce schimbări fundamen
tale au determinat ele in viata ju
dețului ?

— Datorită aplicării consecvente a 
politicii partidului de repartizare 
rațională si armonioasă a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu al 
tării, ultimul deceniu si jumătate a 
înscris si județul Botoșani ne coor
donatele industrializării, ale progre
sului si civilizației. Dacă în cinci
nalul 1966—1970 industria ludetului 
nostru s-a dezvoltat intr-un ritm

Convorbire cu tovarășul Haralambie ALEXA, 
prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.

anual, de numai 8,9 la sută — față 
de 12 la sută, cît a fost media pe 
tară — în cincinalul ce a urmat 
ritmul de dezvoltare industrială a 
ajuns la 17.3 la suta, iar in cel pe 
care îl vom încheia curind. la 20.4 
la sută, fiind imul dintre cele mai 
ridicate ritmuri pe tară. Consecință 
directă a acestui fapt, industria ju
dețului realizează in prezent valoa
rea producției anului 1948 in numai 
3 zile, iar pe cea înregistrată in 
anul 1965 in >7 de zile. Pentru ilus
trarea transformărilor radicale ce 
au avut loc pe plaiurile botoșănene

în ultimul deceniu si jumătate 
foarte semnificativă este si evoluția 
structurii producției industriale. In
tre capacitățile ce vor asigura in 
județul nostru o producție indus
trială de peste 10 miliarde lei. in 
acest an — față de numai 1.1 mili
arde lei in anul 1965 — construcția 
de mașini si de prelucrare a meta
lelor și-a sporit ponderea de la 7.5 
la sută in 1965 la peste 30 la sută 
in 1980, in timp ce o altă ramură 
de virf a progresului tehnic, respec
tiv chimia, a înregistrat in aceeași 
perioadă o creștere de 90 de ori.

Concomitent cu ritmul tot mai 
accelerat de industrializare, județul 
Botoșani a cunoscut in ultimii 15 
ani profunde prefaceri în domeniul 
agriculturii. Fondurile de investiții 
alocate dezvoltării agriculturii ju
dețului totalizează în actualul cinci
nal aproape de trei ori mai mult 
fată de perioada 1966—1970. Gradul 
de mecanizare a agriculturii a cres
cut continuu, odată cu eforturile 
pentru perfecționarea forței de 
muncă din acest sector de activi
tate. în același timp, o permanentă

Convorbire consemnată de 
Silvestri AltENEl 
corespondentul „Scinteii"

— Pe la noi
Cîndva o vo.rbuliță — ne 
spunea zîmbind primarul 
orașului 
obîrșie
Tîrgu 
Neculai Crăcăuanu. Cică 
un hîtru pus pe glume 
s-a apucat intr-o bună zi 
să afișeze, la intrarea în 
urbe, un aviz care suna 
cam așa : „Automobiliști, 
mergeți încetișor că se 
termină orașul!". Și, dacă 
stăm să ne gîndim oleacă, 
gluma nu era chiar glu
mă sau, mai bine zis, ca 
orice glumă, conținea și 
o doză apreciabilă 
adevăr...

Da, cu adevărat, aceas
tă „glumă" exprima 
va o realitate 
prea evidentă, mult 
palpabilă pentru 
luată numai... în glumă. 
In pofida glorioaselor 
tradiții istorice ce confe
reau Tîrgului Ne-amț 
aură

de străveche 
moldovenească, 

Neamț, tovarășul

ceniu, la de peste trei 
ori pe atîta, adică la 720 
milioane, urmînd ca în 
viitorul cincinal să atingă 
cifra nevisată odinioară 
de peste două miliarde.

Oare ce se află în spa
tele acestor cifre? —• iată 
fireasca întrebare pe 
care ’ și-o pune repor
terul poposit pe aceste 
atît de ospitaliere me
leaguri. Iar răspunsul cel 
mai elocvent pe care i-1

semipieptănate 
lină sau tip lină, 
cum și o cantitate, în con
tinuă creștere, de tergal), 
a început nu de mult — 
în cadrul vastei acțiuni 
de valorificare a produ
selor secundare — să fa
brică. din resturi de fi
bre poliamidice de la Să- 
viriesti. pînză de amba
laj care înlocuiește cu 
succes pînza heșian din 
iută, care se importă (s-a

de

cind- 
mult 
prea 

a fi

o 
aproape legendară 

nu departe de aici se 
vajnic înfiptă în

T1RGU NEAMȚ
sau noua cetate

de la poalele
află.
stincă, faimoasa Cetate a 
Neamțului, amintitoare a 
faptelor de eroism ale 
plăieșilor marelui Ștefan 
al Moldovei, iar de cea
laltă parte a Ozanei, râul 
ce încinge orașul, se gă
sesc Humuleștii genialu
lui povestitor Ion Creangă 
— urbea 
decenii, 
vechile 
bucolică, 
deloc generatoare de op
timism stare de Îna
poiere.

Se poate spune, fără 
teamă de a greși, că is
toria nouă a acestui 
,.tirg“, atit de oropsit o- 
dinioară, începe de acum 
un deceniu și jumătate. 
Etalonul indispensabil al 
cifrelor ne dă și aici, din
tru început, măsura în
făptuirilor ce conturează 
noul profil, am spu
ne chiar noua statură 
industrială a Tîrgului 
Neamț. De la o producție 
de circa 220 de milioane 
lei,; în 1970, s-a ajuns, in 

^decurs de numai un de-

fusese, timp de 
menținută de 

orânduiri initr-o 
patriarhală, dar

dă prezentul acestui „tîrg“, 
însuflețit si răscolit, de 
impetuoase elanuri, se 
condensează într-o denu
mire aparent prozaică, 
dar devenită de pe-acum 
parte integrantă din noul 
blazon industrial al ora
șului. de pe malul Ozanei: 
volvatirul. E vorba de im
punătoarea întreprindere 
modernă care fabrică a- 
cest accesoriu de neîn
locuit al oricărei con
fecții.

Am străbătut halele spa
țioase ale fabricii intil- 
nind pretutindeni chipuri 
tinere, o tinerețe în de
plină consonantă cu bio
grafia colectivului. Aflăm 
că această întreprindere, 
care deține „monopolul" 
producției de volvatir pe 
țară, furnizindu-1 tuturor 
fabricilor de confecții (se 
realizează circa 7 milioa
ne de metri anual, la care 
se adaugă și 1 000 de tone

ajuns, deocamdată, la o 
producție de sase sute de 
mii metri pe an, dar în 
viitor se va realiza si 
mai mult).

Firește, asa cum au avut 
grijă să ne precizeze gos
podarii orașului, acesta e 
doar începutul. După cum 
se conturează de pe acum, 
cincinalul viitor al jude
țului de la poalele Cea
hlăului va fi. in primul 
rind și înainte de toate, 
cincinalul Tirgului Neamț. 
Dealtminteri. bazele se 
pun incă de pe acum: ia 
sfirșitul acestui an vor fi 
date în funcțiune o fa
brică de mobilă corp si- 
una de mobilă sculptată, 
urmînd ca in 1981 să intre 
în producție o fabrică de 
scaune. Tot in 1981 peste 
500 de noi muncitoare 
— pregătite acum în 
cadrul unor cursuri spe
ciale sau aflate la practi
că în unităti similare din

alte localități — vor al
cătui colectivul noii fa
brici de confecții. Toate, 
desigur, cu importante și 
benefice consecințe pen
tru traiul cotidian al oa
menilor, cărora Ii se vor 
pune la dispoziție în vii
torul cincinal, pe lîngă 
cele 1 32(1 apartamente ri
dicate pină în prezent, 
încă 2 500, precum și un 
insemnat număr de con
strucții social-culturale.

însă evenimentul cei 
mai de seamă al viitori
lor ani va fi. neîndoiel
nic, noua cale ferată de 
36 de kilometri care va 
lega Tîrgu Neamț de Paș
cani — autentic propulsor 
al înălțării străvechii 
urbe moldovenești la co
tele de lumină ale socia
lismului. „A existat tot
deauna — ne spunea pri
marul — un fel de cerc 
vicios : la Tîrgu Neamț 
nu e industrie pentru că 
nu e cale ferată si nu e 
cale ferată pentru că nu 
e industrie. Ei bine, da
torită inițiativei persona
le a secretarului general 
al partidului, care și-a a- 
rătat si cu acest prilej 
marea sa grijă pentru în
florirea tuturor plaiurilor 
tării, acestui 
i-a sunat in 
șitul".

Un gînd 
preocupă in 
edilii Tîrgului 
să readucă la viată vechi
le băi Oglinzi de la mar
ginea orașului, cu izvoare 
ale căror proprietăți cu
rative. îndeosebi in ce 
privește bolile digestive 
și reumatismale, au fost 
stabilite incă de marele 
chimist Petru Poni.

— La noi, acum — ne 
spunea tovarășul Nicolae 
Crăcăuanu la despărțire, 
ca o concluzie a tuturor 
celor văzute și trăite la 
Tirgu Neamț — esenția
lul e să ne potrivim pa
șii si năzuințele cu cerin
țele viitorului.

cerc vicios 
sfîrsit... sfir-
îndrăzneț ÎI 
prezent ne 

Neamț :

Victor 
BIRLADEANTJ
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Omul 
cu câprioarâ

„'Este pentru prima dată cind 
vă scriu si mărturisesc că nu 
fără puține emoții încerc să vă 
relatez o faptă a consăteanului 
meu Petre Bâditescu..." Despre 
ce este vorba, mai denarte, in 
scrisoarea primită de la Aurel 
Gibă din comuna Ciofringeni- 
Arges? Intr-una din nopțile tre
cute. P.B. a auzit larmă mare 
de ciini in mijlocul unei păduri 
peste care, odată cu întunericul, 
se lăsase si o ploaie vijelioasă. 
Omul si-a închipuit că e vorba 
de ceva deosebit, a dat fuga cu 
îndrăzneală si bine a făcut — 
fiindcă a salvat din colții Clini
lor furiosi un biet pui de 
căprioară. Acum. puiul — în- 
zdrăvenit — zburdă si creste în 
curtea salvatorului său. astep- 
tind ca peste citva timp să i se 
deschidă poarta si să se în
toarcă liber si voinic in lumea 
pădurii.

Sigur că nu e un fapt absolut 
senzațional, dar un asemenea 
gest care înnobilează pe om me
rită oferit ca exemplu.

I
!
I
I
I
I
I
I
I
I

1 Păstrăv și șalău 
de mare

I

prrTAn . INITIATIVE • EXPERIENȚE
FAPTE •ATITUDINI

Ce e nou pe litoral?

Știați că păstrăvul si șalăul — 
cei mai delicios! si mai preten
țioși pești de apă dulce — pot 
fi crescuți cu randament su
perior in apele Mării Negre? O 
experiență a unui colectiv de 
specialiști condus de R. loniță 
și I. Trandafirescu. din cadrul 
Institutului român de cercetări 
marine Constanta demonstrează 
că se poate. Bineînțeles, este 
vorba de specii de păstrăvi 
curcubeu si șalău adaptate la 
mediul marin, cărora li se pot 
administra ca hrană resturi de 
la fabricile de conserve si de la 
abator.

Așadar, pentru viitor, pe lito
ral, cercetătorii propun adevă
rate păstrăvării intensive. Pre- 
gătiți-vă. pescari!

La Brăila, prin 
Constanța ?

Discuție recentă în fata ohl- 
șeului de bilete din gara C.F.R. 
Doicesti (Dîmbovița):

— Vă rog. un bilet 
Il-a la trenul 1438. 
pentru Brăila.

— Vă dau pentru

de clasa a 
de ora 20,

_ . Constanta.
Plătiți 6 lei mai mult si ajun
geți la destinație, că bilete im
primate pentru Brăila 
Sau. la stati. vă dau unul 
la Craiova, că tot atîtia 
costă.

— ?!? ...Faceți-mi. mai 
un ..Bianco".

— N-am bilete ..Bianco", sint 
închise, mergeți la șeful 
ției si vă convinaeti.

Să ne convingem că aci. la 
Doicesti...? Nu mai era nevoie! 

Capoatele Măriei
Maria. Budan (din comuna 

Valea Mare — Olt) lucra ca 
muncitoare la- o fabrică de con
fecții. De la o vreme. însă, lumea 
a observat că schimba cam des 
capoatele. La o „vizită" a or
ganelor de miliție, ce credeți 
că s-a găsit la ea? Numai... 60 
de pachete eu material, textil 
croit pentru rochii si capoate. 
Le strinsese aducind — doar 
cind lucra in schimbul II. deci 
atenție paznici! — azi o minecă. 
mline un guler si. tot asa pină 
cind si-a dat seama că are ne
voie si de ată. Șt... a adunat 
vreo sută de papiote.

După cum ne informează 
procuratura județeană. Maria 
așteaptă acum ca instanța ju
decătorească să-i spună culoarea 
capotului ce-l va îmbrăca pen
tru furt din avutul obstesc.

n-am! 
vină 
bani

bine.

sta-

Unic"!
La Satu Mare s-a deschis un 

restaurant cu numele „Unic“. 
Ce-i drept, este unic prin pro
filul preparatelor sale culinare, 
care au ca ..materie primă" dc 
bază fasolea, mazărea si varza. 
Deocamdată. In meniul perma
nent al unității se află 40 de 
preparate culinare: fasole gra- 
tina-tă. mazăre înăbușită, clătite 
Si gogoși cu varză, varză sătmă- 
rcană. luscos. ..insula plutitoare" 
etc., etc. Multe din rețetele loca
lului. sută la sută originale, sini 
inspirate — ne asiqură respon
sabila Ana Tinea — direct dc la 
gospodinele sătmărene, antrena
te Intr-un concurs al preparate
lor originale. organizat de 
I.C.S.AP.

Toate bune, dar si mai bine ar 
fi dacă restaurantul „Unic" n-ar 
ram ine... unic in. județ Si ar mai 
apărea vreo cițiva frați de-ai lui.

Răpirea" 
Simonei

Liliana Vartolomei. din Piatra 
Neamț, a plecat după cumpă
rături luind-o si pe fiica 
micuța Simona, in 
S luni. A intrat in. magazinul 
..Orion". lăsind 
fetita la intrare. Cină s-a întors, 
ia căruciorul de unde nu-i. Îm
preună cu miliția si aiutată de 
cetățeni, după mai bine de 6 ore. 
mama si-a oăsit fetita pe holul 
unui bloc din celălalt, capăt al 
orașului. Ce se intimplase? Un 
băietei de 8 ani. trecind ve lingă 
cărucior și auzind-o ne Simona 
plingind. s-a gindit să o plimbe 
puțin. A luat căruciorul si a 
plimbat-o pină cind fetita a 
început să plinoi din nou. De 
data asta. băiețelul n-a mai putut 
s-o liniștească, s-a speriat si a 
fugit.

Mamelor, nu mai lăsati că
rucioarele cu copii mici fără su
praveghere!

sa.
vlrstă de

căruciorul cu

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROT 
și corespondenții „Scinteil"
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Activul de partid în acțiune
Comitetul de partid de la între

prinderea de utilaj chimic din Plo
iești atrage în mod sistematic acti
vul de partid la rezolvarea unor 
probleme privind autoutilarea și 
asimilarea de tehnologii noi. Au 
fost constituite colective de munci
tori cu experiență, ingineri si teh
nicieni care au studiat aspecte le
gate de promovarea progresului teh
nic, reducerea importului, modul 
cum acționează cadrele tehnico-ingi- 
nerești pentru realizarea de noi ma
șini și instalații, pentru îmbunătăți
rea caracteristicilor tehnice la cele 
existente.

Concluziile desprinse din investi
gațiile acestor colective au tost 
dezbătute în două plenare ale comi
tetului de partid la care a participat 
și activul. Pină acum au fost reali
zate prin autoutllare o serie de uti
laje, instalații și dispozitive de mare 
complexitate, care contribuie la creș
terea productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor și re
ducerea efortului fizic. Printre cei 
care și-au adus o contribuție remar
cabilă la aceste rezultate se află co
muniștii Constantin Enescu. George 
Drimbă, Stelian Bică. Dumitru 
Magia.

„în prezent, organizația noastră — 
ne spune secretarul comitetului de 
partid. Nicolae Boancă — are un am
plu program de autoutilare. Ne-am 
propus obiective cutezătoare, care 
vor solicita din plin capacitatea de 
creativitate a colectivului : realizarea 
unui dispozitiv de strunjire a supra
fețelor de etanșare la schimbătoarele 
de căldură, a unui cuptor de trata
mente termice, a unei mașini de con
fecționat aparaturi metaloplastice. 
Firește, pentru înfăptuirea acestui 
program, activul nostru de partid, 
care a contribuit la elaborarea lui, 
se află... în plină activitate." (Con
stantin Varvara).

„Ogorul" — ziarul comunelor 
sătmărene in campania 

agricolă
în vederea mobilizării tuturor lu

crătorilor din agricultura județului 
Satu Mare la realizarea calitativă șt 
Ia timp a lucrărilor din campania 
agricolă, secția de propagandă a co

mitetului județean de partid a editat 
un model-cadru de foaie volantă. în 
limbile română și maghiară, intitu
lată sugestiv „Ogorul" („Szănto- 
tdld“). Foaia volantă conține 13 
rubrici. In dreptul cărora sînt 'ăsate 
spatii albe spre a fi completate In fie
care comună cu date si fapte concre
te despre prioritățile lucrărilor ce se 
impun a fi executate la zi. Unele din 
rubrici vizează evidențierea frun
tașilor în muncile agricole („Urma- 
ți-Ie exemplul !“), altele critică prin 
satiră pe cei care se sustrag de la 
muncă, comit abateri de la disciplina 
de producție și tehnologică („în țepii 
urzicii"). Majoritatea consiliilor co
munale ale educației politice și cul
turii socialiste au și redactat pină 
acum mai multe ediții ale ..Ogorului"; 
(textele fiind dactilografiate direct pe 
spațiile albe din foaie). întrucît sint 
difuzate în fiecare formație de lu
cru, la locurile lor de muncă, artico
lele și chemările, ca și criticile inse
rate sînt citite și comentate cu viu 
interes. Aceste foi volante se dove
desc un prețios instrument al muncii 
de partid pentru realizarea exempla
ră a lucrărilor agricole în satele 
sătmărene. (Octav Grumeza).

O invitație a... aparatului 
de filmat

Cinecluburile din județul Suceava 
au realizat in ultimul timp pelicule 
consacrate cunoașterii și extinderii 
inițiativelor muncitorești privind 
creația științifică și tehnică. Îmbună
tățirea calității produselor, valorifi
carea superioară a materiilor prime, 
industrializarea resurselor materiale 
secundare etc. Documentarul artis
tic ..Cetățile Sucevei" realizat de ci
neclubul din Suceava surprinde pe 
peliculă preocupările oamenilor de 
pe șantiere pentru îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, ini
țiativele folosite, criticlnd totodată 
abaterile de la disciplina muncii, or
ganizarea slabă a producției, mani
festările de risipă. Același cineclub, 
cu filmul „Angajamentul", consacrat 
îndeplinirii de către forestieri a pre
vederilor actualului cincinal încă din 
decembrie anul trecut, relevă stăru
ințele colectivelor de oameni ai mun
cii pentru asimilarea unor tehnologii 
de lucru avansate. Alte filme, cum 
sint „Dăruire" (cineclubul din Vatra

Dornei) și „Știință, tehnică, creație" 
(cineclubul întreprinderii de utilaje 
și piese de schimb din Suceava), 
aduc pe ecran secvențe din viața și 
activitatea unor '.novatori, surprind 
momente semnificative ale promo
vării progresului tehnic.

Prezentate la casele de cultură șl 
cluburile muncitorești, in adunări 
generale ale oamenilor muncii și cu 
alte ocazii, noile filme constituie 
instrumente eficiente de populariza
re a experienței valoroase. (Gheor- 
ghe Parascan). .

Autocritica
Adunarea generală a organizației 

de partid, de la secția acid fosfo- 
ric a Combinatului de îngrășăminte 
chimice Năvodari. La ordinea de zi, 
pentru a doua oară in acest an, ace
eași problemă : discutarea situației 
nesatisfăcătoare la producția de acid 
fosforic. Din capul locului, directorul 
combinatului, inginerul Nicolae Po
pescu, care participă la ședință, a ce
rut cu insistență celor 56 comuniști să 
arate deschis cauzele nerealizării 
planului și să facă propuneri cit 
mai eficiente. Dar, ca de obicei, 
primii vorbitori au repetat aceleași 
aspecte pe care le-au mai discutat, 
au reluat „cauzele obiective". Ne
mulțumit de cursul discuțiilor, a luat 
cuvîntul și șeful de echipă Ștefan 
Cojocaru :

— Discutăm mult și facem puțin. 
Arătăm mereu cu degetul spre uti
laje. Dar ele sînt mînuite de oameni. 
Iar oamenii nu-și fac întotdeauna 
datoria conștiincios. Iată, lăcătușii 
din echipa de întreținere sînt la ves
tiare cu mult înainte de a se încheia 
programul. Să le mai reamintim oare 
că instalațiile, dacă nu sint bine în
treținute. se defectează, apar între
ruperi ?

Aceasta a fost seînteia care a 
„aprins" dezbaterile. Cei de la între
ținere au început să demonstreze 
că și cei care exploatează uti
lajele dovedesc superficialitate șl ne
glijentă. iar ca exemple negative 
i-au citat pe tinerii absolvenți ai 
școlii profesionale, recent încadrați 
în secție. Pentru ca drumul de la 
vorbe la fapte să fie cit mai. scurt, 
Ștefan Cojocaru a arătat că se va 
ocupa personal de îndrumarea și ri
dicarea calificării profesionale a ce
lor nou încadrați din schimbul în 
care lucrează. Pe loc. exemplul lui

a fost urmat de alți comuniști. Și 
astfel, de la o dezbatere in organiza
ția de partid s-a ajuns la un adevă
rat program de mtjnca al comuniști
lor in rîndul tineretului. Rezultatul 
s-a făcut simțit cînd secția acid fos
foric și-a realizat și depășit pentru 
prima dată în acest an sarcinile de 
producție, ceea ce a însemnat și o 
importantă recuperare a restanțelor. 
Cu aceleași utilaje... „îmbătrînite" 
cu încă o lună și cu aceeași materie 
primă. (George Mihăescu).

Eroarea aroganței
Ora matinală la care comunistul 

C. Stanca, directorul Combinatului 
de celuloză și hîrtie Drobeta Turnu- 
Severin, fusese rugat de o munci
toare să intervină pentru rezolvarea 
unul caz urgent, ar fi trebuit să-1 
atragă atenția că oamenii nu se 
scoală tn zorii zilei pentru a-și în- 
tîlni directorul să-i ceară ajutorul 
decît cînd se consideră îndreptățiți 
să-l primească. Cum s-a desfășurat 
dialogul ? Pentru că am asistat la el, 
îl reproducem întocmai. „Tovarășe 
director — i s-a adresat mun
citoarea — vă rog să mă scu
zați că vă caut atît de dimi
neață (era ora 6,45). Dar, fără 
nici o explicație, nu am fost trecută 
pe statul de retribuție", „Foarte 
bine — răspunde tăios directorul. 
Să știi și dumneata că piinea se 
cîștigă prin muncă". „Verificați — a 
răspuns demn femeia — și dacă 
n-am muncit. așa să procedați." 
„Ți-am spus clar și nu mai discut 1“ 
— a dat verdictul directorul. Și n-a 
mai discutat.

Peste o oră, secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Anghel Bărbuț, 
avea să cerceteze cazul și să se con
vingă că femeia avea dreptate. Un 
funcționar grăbit și neatent omisese 
să-i înscrie numele si drepturile 
bănești pe statul de retribuție. Eroa
re pe care funcționarul a corectat-o. 
Ia solicitarea secretarului comitetu
lui de partid. în 24 de ore. Nu putea 
oare să facă același lucru si to
varășul director ? în locul unei 
verificări atente, fie și prin telefon, 
tovarășul director nu numai că n-a 
dovedit solicitudine, dar a și jignit 
pe nedrept un om. Și dacă la noi nu 
se poate admite piine fără muncă, 
nu se poate admite nici aroganță 
fără... replica cuvenită. (P. Constan
tin).

— Care sînt noutăți
le de ultimă oră pe li
toral ?

— Sînt multe — ne 
spune tovarășul Vasile 
Trandafir. directorul 
general al Centralei de 
turism O.N.T. „Lito
ral". Nici nu știu la 
care să mă opresc mai 
întii. Cea mai impor
tantă se referă la fap
tul că soarele — spre 
bucuria celor peste 
70 000 de turist! aflati 
in cele 12 stațiuni de 
pe coasta noastră ma
ritimă — s-a „stabilit" 
cu toată dărnicia, de 
dimineața si oină sea
ra. pe plajele litoralu
lui. O altă noutate : 
ana mării s-a încălzit 
si. ca de obicei, oferă 
amatorilor de baie atît 
valuri înspumate, cît si 
oglinzi limpezi si li
niștite. Ultimele bule
tine meteorologice in
dică: temperatura apei 
mării oscilează între 
20 și 24 de grade.

— Vesti bune din 
partea primei „gazde" 
— soarele. Dar al gaz
delor adevărate?

— La fel de bune. 
Cei aproape 30 000 de 
oameni ai muncii, cîți 
activează în aceste zile 
pe litoral, sînt de di
mineața pină noaptea 
tîrziu la datorie pen
tru a veghea la reușita 
vacantelor. Toate ca

pacitățile de cazare — 
insumînd peste 120 000 
de locuri ne zi — sînt 
pregătite să lucreze cu 
„foc continuu". Noi aș
teptăm insă oasneti. 
Iar dacă numărul lor 
va denăsi intr-un mo
ment sau altul capaci
tatea noastră do găz
duire. avem pregătit, sl 
al doilea „litoral". 
Pentru a oferi posibi
litatea unui număr cit 
mai mare de oameni 
ai muncii să vină în 
această perioadă la 
mare, am contractat 
alte 26 000 de locuri de 
cazare in case Particu
lare. Agențiile noastre 
de turism din Con
stanta. Eforie Nord. 
Eforie Sud si Mangalia 
asigură turiștilor care 
vin pe litoral fără 
bilete cazare în casele 
contractate.

— Agrementul ne 
mare, — care reprezin
tă visul fiecărui turist 
venit aici — va fi si 
el la mare înălțime ?

— Răspunsul este — 
spre bucuria oaspeților 
noștri — pozitiv. Pe 
toate cele 10 lacuri din 
jurul stațiunilor se 
află ambarcațiuni — 
vase. iole. bărci — 
caro oferă zilnic posi
bilități de... plimbare. 
Două nave maritime 
costiere, cu o capaci
tate de 90 locuri fie

care. au îndenut să 
facă legătura între 
porturile Constanta si 
Mangalia. Motonavele 
fluviale „Oltenița" si 
„Carpati". ce fac curse 
regulate cu turiști 
străini ne traseul Cer
navoda — Viena. au 
fost si ele renovate 
și modernizate pentru 
actualul sezon. De 
asemenea. motonava 
de pasageri asigură 
plăcute croaziere ne 
Marea Neagră ne ruta 
Constanta — Istanbul.

— Ultima noutate?
— Se află In plină 

desfășurare concursul 
„Copilul soarelui , — 
1980“. aflat la a V,„<-a 
ediție si care este 
deschis tuturor copiilor 
intre 3 șj 6 ani aflati 
ne litoral. Concursul 
este dotat cu uremii si 
cu invitații adresate 
de ne acum celor mai 
mici vilegiaturist! de 
a deveni oaspeți per
manent! ai litoralului 
pină la... adinei bă- 
trînete.

— Deci. în luna Iu
nie. astentati si nuteti 
primi cît mai multi 
oasneti.

— Da — si comuni
căm permanent oficii
lor județene de turism 
locurile incă libere.

Constantin 
PRIESCU

VRANCEA:

Atrăgătoare unități turistice
Cooperația de consum din jude

țul Vrancea dispune de mai multe 
unităti turistice atrăgătoare. Iată, 
citeva dintre ele. în stațiunea bal- 
neo-climaterică Soveja, intr-o pito
rească zonă montană. ..Hanul Sove
ja" asigură în tot timpul anului 
condiții de cazare bune. în camere 
cu încălzire centrală și confort mo
dern. Hanul Soveja dispune și de 
un restaurant care oferă o mare 
varietate de preparate culinare. în 
orașul Panclu, cooperația de oon- 
sum a dat în folosință un complex

de alimentație publică si cazare cu 
restaurant, braserie, cofetărie și 
camere cu încălzire centrală. în 
orașul Mărășești. in apropierea sta
ției C.F.R.. poposiți la „Hanul 
Parc" care pune la dispoziție ca
mere cu confort de categoria I și 
un restaurant. Cabana „Căprioara" 
oferă de asemenea un agreabil loc 
de popas si recreere la numai patru 
km de orașul Focșani, intr-un ca
dru natural pitoresc.

în fotografie : cabana „Că
prioara".

Noi trageri Loto 
cu cîștiguri suplimentare

La. tragerile Loto din 20 și 27 
iunie 1980. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport oferă participan- 
tilor posibilitatea de a obține 
excursii la apropiatele Jocuri 
Olimpice de la Moscova. în afară 
de câștigurile obișnuite in autotu
risme „Dacia 1300" și importante 
sume de bani. Pentrji atribuirea 
excursiilor se va efectua cite o 
extragere suplimentară de două 
numere din 90 : la aceste extrageri 
suplimentare participă numai bi
letele completate cu variante sim
ple de 15 lei. achitate sută la sută.

care au drept de cîștiguri sl la cele 
două extrageri obișnuite. Condiția 
de a obține o astfel de excursie 
este ca. printre cele trei numere 
iucate. varianta respectivă să le 
cuprindă si ne cele două ale extra
gerii suplimentare. indiferent de 
ordinea ieșirii din urnă ! Dacă, din 
diferite motive, câștigătorul nu 
poate efectua excursia, aceasta 
poate fi transmisă altei persoane, 
încercați si dv. sansa de a vă nu
măra printre cîștlgătorll. acestor 
avantajoase trageri 1 •

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Din cele ce urmează, cititorul nu va afla aici 

fapte senzaționale, palpitante. Nici n-a fost in 
intefiția noastră așa ceva.

Intenția declarată este de a înfățișa lucruri cu 
care, uneori, ne putem confrunta flecare. 
Secvențe de viață petrecute nu o dată «ub ochii

noștri. Intenția declarată a faptelor pe care le 
supunem dezbaterii publice este aceea de a de
termina refuzul hotărit al compromisului moral 
la fiecare membru oi colectivității noastre, de a 
avertiza șl preveni asupra pașilor greșiți In

viață, de a educa și forma prin actul eivie și 
decis al opiniei publice.

O Intenție, deci, de profilaxie morală, in nu
mele încrederii ferme in omul nou - armonioa
sa și impresionantă construcție in opera parti
dului de edificare a noii societăți. * c

Se numește Mușat Nelu. Vîrsta : 
23 de ani. De profesie — strungar la 
I.O.R. II. Adresa: pină de curînd. 
căminul de nefamilisti al întreprinde
rii — București, aleea Perișori nr. 
8--10. Drumul lui de viată ? Normal, 
asa cum și-l croiesc azi. prin muncă 
demnă, mii sl milioane de tineri. 
Drum normal, pină într-o seară cind 
ia parte la săvîrsirea unui act de 
violentă si...

Stăm de vorbă cu el. Tine miinile 
la spate. Miini de strungar care «tiu 
sa manevreze cu dexteritate manete 
și butoane. De ce le ascunde atunci ? 
E un gest reflex deprins aici, in 
arestul miliției.

— Cum s-a intimplat ?
Privește in-lături.
— Ceasul rău...
— De ce a venit ceasul ăsta, rău, 

tocmai în seara eu pricina ?
întrebarea nu-1 găsește nepregătit, 

în ultimele săptămîni. desigur, l-a 
hărțuit și pe el. de nenumărate ori. 
în viata oamenilor, insă, sint multe 
întrebări care se cuvin puse mai de
vreme decît mai tîrziu...
- De ' “ •

raiul.
Parcă 

dar se __
derută, ci mai degrabă de un val de 
rușine, după cum citim din culoarea 
obrajilor. Adaugă. în sfîrsit :

— Anturajul si... în oarecare mă
sură... alcoolul...

Să le luăm pe rînd. Adică, antura
jul si alcoolul.

Cine-1 antura pe Musat Nelu la 
fabrică, la căminul de nefamilisti. în 
orele libere ? întrebarea este departe 
de ceea ce se cheamă. îndeobște. în
cuietoare. Nici nu are cum să fie. 
Strungarul amintit muncea alături de 
alti'oameni mai vîrstnici ori de-o 
seamă cu el. Oameni venitf aici să-si 
dureze un rost a) lor. ^sa cum dealt
fel a gindit și dinsul cînd a făcut 
primul pas în întreprindere. Unii 
si-au întemeiat familii, alții le în
cheagă acum, cu totii sint ceea 
cheamă aici o mare familie. A 
cii. în nrlmul rînd.

Șerban 
de vîrsta 
prindere 
altfel :

— Muncim, unii dau 
urcă in categorii profesionale, ne fa
cem prieteni, discutăm...

— Despre ce discutați ?
— Despre ce-o să facem mal de

parte. cum să ne îmbrăcăm, cum gîn- 
dim cutare lucru despre viată, mă 
rog. treburi din astea...

Treburile astea sînt Intr-adevăr 
viață-viață. Așezată temeinic, cu 
privirea spre viitor.

Nu intlmplător ne-am adresat lu! 
Șerban Alexandru. El este strungar 
ca și Mușat. locuiește la căminul la 
care a locuit si Mușat șl... Dar vom 
mai avea prilejul să reînnodăm discu-

ția cu Șerban Alexandru. Pînă atunci, 
o primă constatare. Mai exact, o ne
dumerire : un asemenea anturaj pu
tea să-l împingă pe. Musat 
un act nesăbuit ? Inutilă

Atunci ?
Cu strungarul Musat 

petrecut un lucru ce duce,
la experiențe dramatice de viată. O 
clipă, doar o singură clină a cedat

pentru puțin \timp. 
asupra ta decît7 tovar

fapt, am vrut să zic antu-
ar dori să mai spună ceva, 

oprește. Nu. nu-i vorba de

Alexandru. strungar 
lui Musat. la 
cu Musat, o

ce se 
mun-
sl el. 
între-aceeași 

și spune, de-
llceul. alții

Nelu spre 
întrebare.
Nelu s-a 
de regulă.

pentru puțin \tlmp. mal Influent! 
asupra ta decît7 tovarășii de muncă ?

— M-am gindit șl eu la acest lucru. 
Și cred că totul se trage de la ziua 
cînd m-au luat cu ei la un pahar, 
zicîndu-mi : „Hai mă. să ne distrăm 
și noi". Ca după aceea să se intîmple 
ceea ce s-a intimplat...

N-a fost doar un pahar, ci chiar si 
unu! în plus. Paharul in plus, care nu

iau, li stimai — pentru indivizii 
căpătii care te-au adus aici ?

— N-am crezut că prietenul 
copilărie mă va împinge spre 
îmi vine greu să cred si acum...

„N-am
Scuză

Tocmai 
ascunde 
Poziție

fără
din 

rău.
trezut!"...

tardivă, greu de acceptat, 
oentru că îndărătul ei se 
o poziție șubredă de viată, 
care. în asemenea impreiu-

pilărie". Individului cu o existentă 
precară, aflată sub incidența legii. 
Parazitului sadea. Da, are dreptate 
strungarul : și-a făcut-o cu mina lui).

— Și pe i-ai spus lui Crăciun Nică?
— Că ce facem nu-i bine, să ne 

lăsăm de rele și să ne vedem cinstit 
dă treabă.

ȘI care a fost părerea lui ?
— Că nu e cazul să intru la idet. 

Dar dacă totuși se va afla ceva, lui 
o să i se piardă urma, că va pleca 
in armată.

— Mă rog. asemenea urme nu se 
pierd nicăieri. Mai ales in armată. 
Totuși, spuneai, parcă, despre omul 
acesta, că ți-e prieten din copilărie ?

— Da.
— Bun. Deci, dacă se afla că să- 

virșiți fapte pedepsite de lege, el „nu 
știu, n-am văzut, eu sint in armată".

DOAR O CUPĂ DE RĂTĂCIRE"
IN LABIRINTUL VIEȚII... U)

tentației unui alt „anturaj" si deriva 
s-a produs. (Pe scurt, „anturajul" cu 
pricina l-a făcut oârtas la atacarea și 
jefuirea unor oameni, la comiterea 
cîtorva spargeri de autoturisme).

— Cum i-ai cunoscut ne ceilalți 
făntuitori la actul de violentă ?

— Prin Crăciun Nică. Am copilărit 
cu el pe aceeași uliță, in Mărtinesti. 
județul Vrancea...

Aruncăm o privire în fișele „bio
grafice" ale anturajului în care... 
prietenul din copilărie îsi introduce 
prietenul. Costică Jiteanu. Condam
nat de trei ori pină acum. Deci 
ceea ce se cheamă un recidivist. 
Profesia? Fără, declară dinsul. De 
aici si traiul pe apucate, mai mult 
din furt.

Crăciun Nică. Da citeva luni, fără 
serviciu. „întrucît eram în așteptarea 
chemării să-mi satisfac stagiul mili
tar". Ocupațiile în acest timp liber In 
așteptarea... milităriei ? Circiumlle. 
furtul, amicițiile dubioase.

T. Maria. Fugită de la părinți. Stă 
o vreme la sora ei. din București, de 
unde pleacă si de aici „cu un șofer 
pe care l-am cunoscut intlmplător". 
Pleacă si de la cunoștința lntîmplă- 
toare si intră in grupul de naraziti 
Jiteanu. Crăciun si mai marele lor. 
Stoica Stanciu. individ, de asemenea, 
fără nici un căpătii. cu o existentă 
precară, aflată mereu sub incidența 
legii.

„Cărțile de vizită" ale celor care 
formau anturajul amintit nu mai au 
nevoie de adăugiri, de comentarii. Si 
totuși...

— Totuși, cum se face. Musat Nelu. 
că oamenii aceștia, despre ale căror 
rosturi, singur spui, nu prea aveai 
habar, ș-au dovedit, fie si numai

de puține ori se răzbună drastic, iar 
cînd fumurile alcoolului se risipesc, 
încep regretele.

Să revenim însă la fante.
Abia ce au ieșit din restaurant, 

cu un surplus de „curai", si iată că 
cei amintiți se trezesc fală in fată 
cu viitoarele victime care...

Dar mai bine să reținem din de
clarațiile acestora din urmă :

I.M. : „Am mers în seara aceea la 
restaurantul ..Crama domnească". Am 
consumat citeva pahare cu vin si de 
aici am plecat sore restaurantul 
„Bumbești" Pe stradă m-a acostat o 
tînără. mi-a cerut un chibrit, după 
care... ce mai... m-am trezit la spital, 
fără haina de piele, fără căciulă, fără 
bani..."

P.C. : „în seara aceea, am partici
pat în cadrul unității (subl. ns.) la 
sărbătorirea președintelui de sin
dicat. cu care ocazie am consumat 
aproximativ 100 grame coniac si o 
sticlă de bere. în drum spre casă, o 
persoană îmi propune „să ne încăl
zim la o cafea". La restaurant am 
consumat două baterii de vin si..."

Si „piesa" s-a repetat întocmai, de 
data aceasta figurind în plus. în „dis
tribuție". numai P.C.. care din „ser
viabil" devine bătut, dezbrăcat, ușu
rat de bani...

Anturajul și alcoolul...
Da. Și nu-i de mirare că asemenea 

„anturaje" iși aleg dreot victime tot 
client! de pahar. Este un adevăr- 
avertisment. de care se cuvine să »e 
tină seama.

— Totuși. Musat Nelu. cum de ti-ai 
lăsat prietenii-prieteni, cu care mun
ceai cot Ia cot — despre care știai că 
duc o viată corectă, cu unii locuiai 
la cămin, 11 cunoștea! bine, te pretu-

rări, echivalează cu o nedorită punte 
de trecere de la starea de om cinstit 
la cea de vinovăție, de la prietenie 
la postura de infractor.

Ne reîntoarcem la discuția cu Mu- 
șaf Nelu.

— Cît cîșttgai pe lună la I.O.R. II?
— în jur de 2 400.
— Deși mai și lipseai...
Cată cu privirea în pămînt. Ne-am 

interesat : pentru lipsurile nemotivate 
a fost disputat în grupa de sindicat. 
Organizația U.T.C. de la locul lui de 
muncă n-a stat nici ea cu brațele în
crucișate : l-a pus in dezbatere pen
tru abaterile sale, iar opiniile expri
mate cu acest prilej au fost destul 
de aspre. Maistrul, după nenumărate 
încercări de îndreptare, ca primă 
sancțiune, l-a mutat pa o altă mași
nă. Doar, doar l-o trezi la realitate. 
Acum, Mușat Nelu, trecind în re
vistă această etapă din viața lui. re
cunoaște deschis :

— Ce mai, mi-am făcut-o cu mina 
mea..,

— Totuși, de ce lipseai frecvent de 
la lucru în ultima vreme ?

Tace. La urma urmei ce ar avea 
de spus ? Nu-i cituși de puțin un 
secret faptul că noul „anturaj" îi 
mînca mult timp cu... distracțiile.

încercăm o altă cale de a ajunge 
Ia inima acestui tînăr.

— Ți-a trecut așa, măcar o dată, 
prin minte că faptele reprobabile pe 
care le săvîrșeați nu pot rămîne ne
pedepsite ?

— Da, m-am gîndit.
- Și.
— Și î-am spus lui Crăciun Nîcă...
(în clipa Iui de impas. Mușat Nelu 

ee adresează exact celui mai rău 
sfătuitor. Așa-zisul „prieten din co

Dar cu tine, cu tine. Mușat Nelu, ce 
zicea că o să se intîmple ?

— La asta nu s-a gindit...
-- ...pentru că „prietenul" din co

pilărie se gindea numai la ei. Nu 
crezi ?

Mușat Nelu cade pe gînduri.
Reluăm " "

xandru. tovarășul de muncă, de că
min al lui Mușat Nelu.

— Șerban Alexandru, ești chemat 
ca martor in această nedorită întîm- 
plare. Pentru ce ?

— L-am împrumutat pe un coleg 
de-al meu — Alecu C. — cu niște 
bani, iar acesta. în schimb, mi-a dat 
un cojoc. Cojoc cumpărat de la Mu
șat și prietenii lui...

— ...și care era de furat._  7
— Observ că nu răspunzi.
— Ce aș putea să mai spun ?
— De pildă: dacă știai că este un 

lucru de furat ? Dar, sincer, sincer...
— Ca să fiu sincer, pe tema asta 

am avut o discuție cu Alecu.
— Adică ?
— Dacă nu cumva lucrurile cu care 

au venii la cămin Mușat și prietenii 
nu sint de furat.

— Și ?
Tînărul tresare, se precipită In ex

plicații :
— La urma urmei. Alecu avea o 

datorie față de mine ? Avea. Trebuia 
să și-o plătească ? Trebuia. Dacă 
cojocul era de furat, să se descurce 
Alecu. în fond, era numai o presupu
nere că e lucru de furat. Eu puteam 
crede că bănuielile mele sînt ne
drepte, nu ?

Puteam crede !...
E ușor să „crezi" numai ceea ce 

este convenabil. După cum greu, mult

discuția cu Șerban Ale- 
arășul ’

prea greu, unii oameni ajung să dis
tingă huna credință de reaua credin
ță, Și astfel credulitatea costă nu o 
dată scump, mult prea scump. Colo
nelul de miliție Vasile Palcu deschi
de aici o paranteză :

— Pentru indivizii fără scrupuiă, 
credulitatea aceasta nemăsurată re
prezintă o „mină de aur", ea să spu
nem așa. Sună cite un fieșteefne la 
ușă șl zice că-1 de la gaze, de la ca
nal, I.D.E.B. sau I.C.R.A.L., nu mai 
știu eu de unde ? Poftiți, poftiți. îl 
îmbie deseori gazda primitoare, fără 
să-1 legitimeze, fără să vadă cu aten
ție ce hram poartă, dacă nu prezintă 
hirtii contrafăcute.

Semnificativ din acest punct de 
vedere este și un fapt aflat de la 
It. col. de milltie KoVaci Arpad: 
prin unul din nenumăratele telefoane 
ce se primesc necontenit aici, un ce
tățean informa că un individ vinde 
in piața „Sfintu Gheqrghe" niște lu
cruri care, parcă, nu prea ar fi ale 
lui. Oamenii ordinii publice sosesc la 
locul cu pricina și constată că sem
nalul, venit din rîndul opiniei pu
blice. era întemeiat. Se derulează fi
rele intimplării, care avea ca punct 
de plecare Sinaia. Aici, la munte, in 
concediu, două fete din Sibiu cunosc, 
se-nțelege„ <joi tineri. veniți, o să ve
dem curînd, in ce fel de... concediu. 
Doi tineri, la care se va adăuga la 
București un al treilea. Numele lor : 
Eduard Bădoiu, Emil Pirvu, Tranda
fir Mihai Cristian. „Ce mai faceți fe
telor, nu vreți sa pornim intr-o plim
bare pin’la București, uite, mergem 
cu mașina noastră, bira, bira..." Fe
tele ? „Da, mergem, dar pe încrede
re ..Vai de capul nostru, cum alt
fel Călătoresc fetele cu încrede
rea asta în suflet, la București sint 
rugate să lase cu încredere hainele 
de blană in mașină „cit mincăm la 
restaurant", unul din cei trei dispare 
și „sparge" mașina, ia' hainele sibien- 
celor si cu ele în piața. „Sfîntu 
Gheorghe"... Totul este dat în vileag, 
înainte ca fetele din restaurant și 
compania să fi terminat masa. „Vai, 
se miră fetele, cind află că era cit 
pe-aci să se întoarcă la Sibiu. în 
plină iarnă, doar în rochii. Noi am 
avut încredere in băieți!..."

Ba, față in față cu asemenea „bă
ieți" se cuvine întotdeauna să fii mai 
cu băgare de seamă !

Ne întoarcem Ia discuția cu Mușat 
Nelu :

— Cum găseați oameni dispuși «ă 
cumpere lucruri furate ?

— Ei, nu era așa de greu...
— Bine, bine, dar cum ?
— Cînd vinzi ieftin... Cum a fost 

cazul și cu Alecu...
— Mă rog, vă dădea mina să nu 

țineți la preț, pentru că nu erau 
lucruri din muncă cinstită, nu erau 
ale voastre...

— ...iar lor. completează fostul 
strungar, le dădea mina să cum
pere, că era un chilipir...

Da, așa e : Mușat Nelu a pus punc
tul pe i.

Chilipirgii ! Faună aparte, de care 
merită să ne ocupăm intr-un articol 
viitor.

Iile TANASACHE
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ZÎ5 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI ■ 
( ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
\ _ de puternic avînt creator in construcția socialistă^

JUDEȚUL BOTOȘANI• s
(Urmare din pag. I)
îmbunătățire a cunoscut-o structura 
culturilor, ceea ce ne-a Dermis ca 
în prezent să ne situăm. între ju
dețele tării, pe locul al cincilea la 
culturile de sfeclă de zahăr si car
tofă pe locul al zecelea Ia cea de 
griu si pe locul al unsprezecelea la 
cultura de porumb. Noua primăvară 
a agriculturii românești, ne care 
secretarul general ai partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, ne-a 
chemat s-o înfăptuim în această 
etapă, se face simțită si ne melea
gurile noastre. Avem sarcini deo
sebit de mari privind creșterea pro
ducțiilor. perfectionarea muncii, mai 
buna gospodărire si valorificare a 
fondului funciar, consolidarea eco- 
nomico-orsanizatorică a tuturor 
unităților agricole. Organizațiile de 
partid si-au sporit strădaniile pen
tru a antrena în îndeplinirea aces
tor obiective ne toti locuitorii 
satelor.

— Cu-m se reflectă toate aceste 
prefaceri înnoitoare despre care 
ne-ați vorbit pe planul calității 
vieții, al bunăstării oamenilor de pe 
aceste meleaguri ?

— Progresele cantitative sl ca
litative înregistrate in sfera vie
ții economice au determinat 
profunde schimbări sî în creste
le nivelului de trai al populației 
județului nostru Mari si importante 
prefaceri s-au înregistrat în toate 
orașele si satele botosănene. Dacă 
in cincinalul 1961—1965 numărul to
tal al apartamentelor construite in 
județ abia s-a ridicat la 1 062. aces
ta a crescut la 2 562 intre anii 
1966—1970. la 4 398 în cincinalul 
precedent si la peste 14 000 in cinci
nalul actual. Potrivit orientărilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului si apoi de Congresele al 
X-lea, al XI-lea si al XII-Iea. pre
cum si transpunlnd în viată indica
țiile date personal de tovarășul 
Nicolae Ceausescu în timpul vizite
lor de lucru efectuate in județul 
nostru, atît obiectivele industriale, 
cît si cele social-culturale au cu
noscut o echitabilă repartizare în 
teritoriu. Pe lingă dezvoltarea ver
tiginoasă a municipiului Botoșani, 
in acești 15 ani un ritm accelerat de 
industrializare si urbanizare l-au 
înregistrat «rasele Dorohoi. Dara
bani si Săveni. comunele Bucecea, 
Flămînzi si Ștefănești. ce întrunesc 
deja condiții pentru a deveni centre 
urbane pînă la sfîrșitul anului 
curent. în toate localitățile rtu-ale 
au fast ridicate noi cămine cultu
rale. dispensare umane si case 
de nașteri, localuri corespunzătoare 
pentru desfășurarea în bune condi
ții a învătămintului preșcolar si ge
neral. Cit privește viata spirituală, 
precizez că, urmare a dotărilor 
acordate, a sprijinirii cu noi promo
ții de specialiști. Teatrul de stat 
.,Mihai Emlnescu". Orchestra sim
fonică și Teatrul de păpuși sînt 
prezente bine cunoscute în întreaga 
tară, iar Festivalul national ..Cîn- 
tarea României" a declanșat o ade
vărată efervescentă creatoare în 
rindul maselor largi de oameni ai 
muncii.

Iată, așadar. într-o redare succin
tă. profundele transformări ce au 
avut Ioc în județul Botoșani in ulti
mul deceniu si jumătate si care 
au fost posibile prin politica cu 
adevărat umanitară și echilibrată 
a partidului nostru, prin grija

- prioritate obiectivelor oi termen de intrare in funcțiune in acest an 1
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Șantierul Combinatului siderurgic 
din Călărași constituie in momentul 
de fată un larg perimetru în care se 
desfășoară ample lucrări de investiții, 
menite să dea contur noii vetre de 
otel a tării. Constructorii si montorii 
au predat beneficiarului prima capa
citate productivă de la otelăria elec
trică — cuptorul nr. 1. marcind ast
fel nu numai debutul industrial al 
siderurgiei în economia județului Ia
lomița. dar și un record de timp in 
realizarea unui asemenea gen de 
construcții. Colectivul întreprinderii 
de construcții si montaje siderurgice 
din Călărași, căruia îi revine prin
cipala răspundere în ridicarea com
binatului, a dovedit astfel că poate 
lucra și repede și bine, apreciere 
probată de miile de tone de otel ela
borate în cursul 
probelor tehnolo
gice la cuptorul 
nr. 1. Punctele 
..fierbinți" ale 
marelui șantier le 
constituie acum 
otelăria electrică 
si laminorul de profile mijlocii. 
Aici sînt concentrate importan
te forte tehnice si umane, aici 
se simte cel mai exact ..pulsul" 
activității constructorilor si montori- 
lor. Este firesc. Termenul de intrare 
in funcțiune a liniilor de turnare con
tinuă de la otelăria electrică și a 
laminorului de profile mijlocii este 
planificat pentru luna septembrie. In- 
cepînd cu acea dată. Combinatul si
derurgic de la Călărași trebuie să 
conteze, anual. In balanța de metal 
a tării, cu 400 mii tone otel, cantitate 
ce ilustrează de la sine însemnătatea 
noilor capacități de producție atit 
pentru realizarea planului în profil 
teritorial, cît si Pe ansamblul eco
nomiei naționale.

Stadiul lucrărilor de construcții la 
aceste noi capacități de producție 
permite respectarea termenului de 
punere în funcțiune. Halele de fabri
cație sînt închise, fundațiile utilaje
lor sînt executate, ceea ce asigură 
condiții pentru desfășurarea monta
jului si a lucrărilor de instalații 
electrice și de automatizare pe fron
turi largi. Trebuie însă spus limpede 
că aceste condiții favorabile pentru 
realizarea la termen a lucrărilor la 
care ne referim nu vor putea fi fruc
tificate decît cu o singură condiție : 
respectarea obligațiilor contractuale 
de către furnizorii de utilaje. Toate 
măsurile tehnice si organizatorice sta
bilite pe șantier, programele detaliate 
de execuție, tehnologiile de montai 
elaborate de specialiști se sprijină pe 
un element-cheie : livrarea neîntâr
ziată a utilajelor tehnologice. în 

statornică acordată tuturor cetățe
nilor patriei de cel mai iubit 
și de seamă conducător. to
varășul Nicolae Ceaiușescu Si toc
mai acestea ne dau garanția unui 
viitor tot mai luminos, asa cum îl 
prefigurează cu deplină claritate is
toricele documente ale celui de-al 
XII-Iea Congres al partidului.

— Dacă ar fi să alegeți esențialul 
din multitudinea realizărilor, fapte
lor, marilor sarcini pe care le-a

Volumul investițiilor 
județului

— in milioane lei —

avut*  de soluționat organizația ju
dețeană de partid si care au confi
gurat geografia dinamică a acestei 
perioade, viata si activitatea oame
nilor, la ce idei, la ce momente de 
semnificații deosebite v-ali referi cu 
precădere ?

— Desigur, momentele. faptele 
bogate în semnificații deosebite sînt 
numeroase. Este si firesc să fie asa 
într-o etapă atit de dinamică, atît 
de plină de înfăptuiri remarcabile, 
de proiecte cutezătoare. Aș vrea 
ca. jn mod deosebit, să evoc citeva 
dintre vizitele de lucru ale tovară
șului Nicolae Ceausescu in județul 
nostru. Flecare dintre întilnirile 
secretarului general al partidului 
cu locuitorii județului nostru s-a 
constituit într-o nouă si durabilă 
temelie pentru înfăptuirile ce au 
urmat. Adresîndu-se succesiv oa
menilor muncii din Flămînzi, mu
nicipiul Botoșani și orașul Dorohoi. 
la marile adunări populare ce au

momentul de fată, la numeroase 
puncte de lucru, deoarece furnizorii 
nu și-au respectat obligațiile asumate 
prin contracte, activitatea a intrat 
într-un punct mort. Implicațiile sînt 
evidente. •

— Degeaba ne-am mobilizat forțele 
să terminăm montajul la mașina de 
turnare continuă. Planurile noastre de 
lucru au devenit simple petice de 
hîrtie pentru că n-au sosit la termen 
o serie de utilaje, ne spune cu amă
răciune maistrul Vasile Agachi.

— De unde trebuia să le primiți 1
— Batiul și turnul roților de la în

treprinderea de mașini grele Bucu
rești. caja de tragere de la .,1 Mai" 
din Ploiești. Au promis si răspromis 
că le vor livra, dar ne-au purtat cu 
vorba pînă acum.

Trimisul nostru pe marele șantier transmite 
apelul constructorilor adresat colectivelor din 
cinci întreprinderi constructoare de mașini

— în flecare săptămînă stabilim un 
grafic de lucru pe cave îl discut în 
amănunt cu oamenii mei, intervine 
în discuție Petra Voicu, șeful unei 
echipe de montori. Cînd au sosit uti
lajele de la firul curb al mașinii de 
turnare continuă am găsit soluția de 
a scurta la jumătate perioada de 
montaj. Ne-am gindit că vom recu
pera astfel din timpul irosit de furni
zor. Dar utilajele au sosit incomplete 
de la „1 Mai", așa că a trebuit să 
trecem la alte lucrări.

Fundații goale, utilaje care nu pot 
fi montate, deoarece sînt livrate in
complet sau cu defecte, săli de co
mandă in care practic nu se lucrează 
— iată aspecte ce decurg din lipsa 
de punctualitate a unor furnizori.

Faptul că utilajele și instalațiile nu 
sînt livrate la termen determină dis
persarea forțelor constructorilor și 
montorilor. îi obligă la improvizații 
sau. ceea ce este și mai grav, la exe
cuția unor lucrări care vor necesita 
în mod sigur remedieri.

în sala de comandă a laminorului 
de profile mijlocii se execută finisa
jele. se toarnă sapa.

— Normal ar fi să facem aceste 
lucrări după ce vor fi Instalate pa
nourile de comandă, ne spune șeful 
de echipă, Berei Atila. încă de la 
sfîrșitul lunii martie trebuiau să fie 
pe șantier, dar „Automatica" nu și-a 
respectat contractul.

— De ce executați lucrarea, dacă 
vor fi necesare remedieri ?

— Vom pierde citeva zile cu reme
dierile, dar nu putem aștepta la in

avut loc cu prilejul vizitei de lu
cru din toamna anului 1968. to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a refe
rit nu numai la faptul că in aten
ția conducerii de partid si de stat 
se află mereu alocarea de noi fon
duri pentru creșterea standardului 
de viată material si spiritual sî al 
locuitorilor din această zonă a tă
rii. dar- si la modalitățile concrete 
de lucru pe care organele si orga
nizațiile de partid trebuie să le

Dinamica producției 
industriale

1965 1980

adopte în scopul împlinirii .impera
tivului amintit. Fonduri de investi
ții s-au alocat, asa cum am men
ționat anterior. în sume tot mai 
mari. Dar pentru realizarea obiec
tivelor stabilite a fost nevoie să în
tărim continuu rolul si răspunderea 
organelor de partid, să ne perfec
ționăm mereu stilul si metodele de 
muncă. In municipiul Botoșani au 
apărut numeroase cartiere noi. S-a 
configurat, de asemenea, o platfor
mă industrială modernă. La Doro
hoi s-a construit întreprinderea de 
sticlărie si porțelan, unde lucrează 
peste 3 000 de oameni ai muncii, 
s-a dezvoltat întreprinderea de con
fecții. s-au dat in folosință peste 
2 500 de apartamente. Tot aici s-a 
deschis șantierul întreprinderii de 
masini-uneite grele pentru defor
mare plastică — o mare unitate 
constructoare de mașini. Noi plat
forme industriale se configurează 
la Darabani si Săveni. in alte loca- 

finit să figurăm noi cu o lucrare 
neterminatâ 1

Iată citeva din greutățile cu care 
se confruntă constructorii Combina
tului siderurgic de la Călărași din 
aceeași si aceeași cauză : neonorarea 
contractelor de către uzinele furni
zoare de utilaje șl instalații. Sl 
este vorba de întreprinderi construc
toare de mașini ce dispun de condiții 
și dotări tehnice de înalt nivel.

— La începutul lunii iunie. în spi
ritul sarcinilor subliniate la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. s-au stabilit, de comun acord 
cu uzinele constructoare, noi termene 
de livrare a utilajelor restante pentru 
capacitățile prevăzute a intra în func
țiune in acest an — ne spune to
varășul Andrei Georgescu, director 

adjunct al Com
binatului siderur
gic de la Călă
rași. Am expli
cat clar fiecărui 
furnizor că nu 
mai poate fi ad
misă nici o aba

tere de Ia noile termene.
Iată lista utilajelor-cheie ce sînt 

așteptate să sosească la Călărași si 
a unităților furnizoare, asupra cărora 
ne vom opri în zilele următoare :

• ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI : batiu si pivot 
aferent turnului rotitor de la mașina 
de turnare continuă nr. 1 ; grinzile 
port electrod și rețeaua scurtă pentru 
trafo 50 MVA de la cuptorul electric 
nr. 1 ; turn rotitor de la mașina de 
turnare continuă nr. 2 : motor sincron 
6 MW ; manipulator cu răsturnător 
în fața și spatele cajei degrosisoare : 
placa de bază pentru motor 5 MW.
• ÎNTREPRINDEREA „1 MAI*  

PLOIEȘTI : caja de tragere la mașina 
de turnare nr. 1 : ghidaj fir zona I ; 
stafia de ungere cristalizator ; caia 
de tragere.
• ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI 

NOI" — BUCUREȘTI : mecanisme de 
acționare cristalizator pentru mașinile 
de turnare continuă.
• ÎNTREPRINDEREA CONSTRUC

TOARE DE MAȘINI REȘIȚA : caia 
fini soaie.
• ÎNTREPRINDEREA „AUTOMA

TICA" BUCUREȘTI : panouri distri- 
bloc — 49 de bucăți.

în numerele viitoare, „Scînteia" va 
prezenta la rubrica „Comanda Călă
rași — sub semnul urgenței" situația 
realizării utilajelor tehnologice res
tante, problemele ce trebuie soluțio
nate in uzinele ce le poduc pentru 
livrarea neîntirziată a acestora, spre 
șantier.

Dan CONSTANTIN

lităti. La Bucecea. ca urmare a 
transpunerii în viată a indicațiilor 
secretarului venerai al partidului în 
timpul vizitei de lucru întreprinse 
în primăvara anului 1970. producția 
de lapte a cooperativei agricole din 
localitate s-a dublat în numai trei 
ani. De asemenea, vizita din vara 
anului 1975 la întreprinderea „Elec- 
trocontact" s-a soldat cu restructu
rarea spatiilor de fabricație, obti- 
nîndu-se pe aceleași capacități o 
producție industrială in valoare de 
100 milioane de Iei. Discutarea schi
telor de sistematizare în prezenta 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
dus la găsirea celor mai fericite 
soluții pentru urbanizarea localită
ților județului nostru însuflețiți de 
spiritul ' revoluționar, de aleasa 
omenie a secretarului general al 
partidului, fiecare dintre locuitorii 
județului Botoșani au găsit in indi
cațiile sale noi căi. noi soluții de 
muncă. Fiecare vizită a secretarului 
general a fost ca o dimineață fru
moasă de primăvară pentru boto- 
Săneni. Iar roadele acestor vizite 
nu s-au resimțit numai în unită
țile sau localitățile vizitate, ci si in 
îmbunătățirea stilului si metodelor 
de muncă ale întregii organizații 
județene de partid. în creșterea 
răspunderii tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru.

Problema problemelor pentru 
noi este acum pregătirea corespun
zătoare a cadrelor din toate sec
toarele de activitate in vederea 
trecerii la o nouă calitate in fie
care domeniu. Din această perspec
tivă. introducerea noului mecanism 
economico-financiar. cunoașterea 
aprofundată și aplicarea acestuia 
pînă la nivelul fiecărui loc de mun
că constituie pentru organizația 
județeană de partid Botoșani 6 pre
ocupare căreia trebuie să-i acordăm 
maximă atentie. Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
29—30 mai. ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c„ indicațiile 
și orientările cuprinse in cuvintârile 
rostite cu aceste prilejuri de to
varășul Nicolae Ceaușescu consti
tuie si pentru noi un important 
subiect de gîndire creatoare, de ac
țiune. După părerea mea. aceste 
cuvîntări se constituie într-un mo- 
ment-cheie si pentru organizația 
noastră județeană de partid, pentru 
toți oamenii muncii din județul 
Botoșani. Iar cînd fac această afir
mație am in vedere, in primul rind. 
faptul că îndreptâtitele critici aduse 
de tovarășul Nicolae Ceausescu vi
zează si activitatea noastră. Toc
mai de aceea, imediat dună ■ Con
sfătuirea de lucru, comitetul jude
țean de partid a analizat. în. spiri
tul orientărilor si indicațiilor pri
mite. fiecare unitate in parte pri
vind' stadiul realizării producției fi
zice si nete — si în special al. celei, 
pentrii export — al consumurilor 
de materii prime, materiale, ener
gie electrică si combustibil, inter
venind cu măsuri dintre cele mai 
energice acolo unde a fast cazul. 
Totodată, am revăzut cu cea mai 
mare, atentie fiecare investiție, con- 
centrîndu-ne atenția în primul rind 
asupra acelora ce urmează să intre 
în funcțiune în acest an. Dealtfel, 
țin să precizez că sub raportul fi
nalizării investițiilor și intrării 
acestora în circuitul productiv, ulti
ma parte a actualului semestru va 
fi o perioadă plină de premiere in
dustriale in județul Botoșani, toc
mai datorită măsurilor la care 
m-am referit.

Sigur, ideile, momentele si fap
tele semnificative asupra cărora 
ne-am putea opri sînt foarte multe. 
Ceea ce însă cred că trebuie să se re
tină este hotârirea noastră fermă de 
a ne organiza întreaga activitate în 
spiritul cerințelor și exigentelor tot 
mai mari ale epocii in care trăim, 
ale societății pe care o făurim. Sin- 
tem datori ca prin munca noastră, 
prin realizările noastre, să fim me
reu la înălțimea acestor grandioase 
înfăptuiri care marchează anii cei 
mai glorioși ai patriei. !

La 30 septembrie

Fiecare om din echipa condusă de Nicolae Constantinescu știe cu pre
cizie că la 30 septembrie laminorul trebuie să intre in funcțiune. Hărnicie, 
bună organizare, competentă — iată argumentele forte prin care montorii 
susțin că este pe deplin posibilă respectarea acestui termen. în fotografie : 
se montează calea cu role in zona paturilor de răcire, lucrare ce se află 
intr-un stadiu avansat.

O „barieră**  închisă de 15 luni

Traversa brațului rotitor, o piesă de citeva zeci de tone, a fost depo
zitată in fata oțelăriei. Ea nu poate fi montată, pentru că de la I.M.G. Bucu
rești nu a sosit batiul sl pivotul turnului rotitor. Termenul de livrare este 
depășit cu... ÎS luni. Foto : C. Dan

- 1N ACESTE ZILE, PE OGOARELE ILFOVULUI 

Spiritul de echipă întărește 
răspunderea la întreținerea culturilor

în județul Ilfov, în actualul an agri
col. 63 la sută din suprafețele 
cultivate sînt erbicidate. O pondere 
însemnată o reprezintă plantele pră
sitoare. Astfel, au fost erbicidate in 
întregime culturile de floarea-soare- 
lui, soia, fasole și sfeclă de zahăr 
însumînd 125 726 de hectare, iar cele 
de porumb — în proporție de 59 la 
sută. Așa cum arată acum lanurile 
multor unități, se poate aprecia că 
s-a lucrat bine la erbicidări, dar și 
la prășitul mecanic și manual pen
tru știrbirea buruienilor ce au apărut 
fie în urma unor greșuri, datorate 
condițiilor grele de lucru, fie acolo 
unde nu s-a erbicidat. Ne-am oprit, 
pentru a examina cum se acționează 
în aceste zile la întreținerea culturi
lor, în consiliul agroindustrial Vedea.

Experiența demonstrează că orga
nizarea muncii in acord global, pe 
echipe mari, întărește spiritul de or
dine, disciplină și răspundere al în
tregii formații și al fiecărui membru 
în parte pentru realizarea produc
ției prevăzute. Ce arată experiența 
cooperativelor agricole din acest con
siliu agroindustrial ?

— Principiul de la care am pornit 
la alcătuirea formațiilor este munca 
in comun pe echipe mari și răspun
derea tot în comun a tuturor mem
brilor acestora pentru rezultatele ob
ținute — ne-a spus tovarășul Ion 
Glăvan, vicepreședintele consiliului, 
în toate unitățile au fost organizate 
echipe mari de cooperatori. în ve
derea efectuării la timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor pe toate su
prafețele, am repartizat terenuri pen
tru prășit, recoltat și eliberat și altor 
categorii de cetățeni din comună : 
lucrători de la secțiile industriale, 
din cooperația de consum, consiliul 
popular, cadre didactice, pensionari, 
sub conducerea și controlul direct al 
unor șefi de ferme sau tehnicieni. 
Mecanizatorii cu cele 60 de cultiva
toare din dotare au fost repartizați 
pe cooperative.

O astfel de organizare a muncii a 
permis, deopotrivă, efectuarea în 
timpul optim a lucrărilor și mai buna 
folosire a utilajelor. Ca urmare, 
culturile sînt. bine dezvoltate, fără 
buruieni.. S-au aplicat două prașile 
manuale și una mecanică pe cele 
840 de hectare cu sfeclă de zahăr, 
două prașile mecanice și una ma
nuală pe întreaga suprafață de 1080 
hectare cu fioarea-soarelui, la po
rumb, pe cele 5 500 hectare s-a efec
tuat prima prașilă mecanică și pe 
jumătate din această suprafață pri
ma sapă, iar pe 2 000 de hectare — a 
doua prașilă mecanică.

C.A.P. Vedea are trei ferme de 
cîmp. întreaga suprafață a fost re
partizată pe formații care cuprind, 
in medie, 20 de cooperatori. Ne-am 
oprit mai întîi la ferma nr. 3 con
dusă de cooperatorul Ștefan Șanț- 
mare. Aici lucrau în acord global 
4 echipe formate din 56 de oameni. 
..Oamenii muncesc cu tragere de ini
mă — ne-a spus președintele coope
rativei. tovarășul Nicolae Bădoi — 
se străduiesc să execute lucrări de 
bună calitate. Necazul e că nu mai 
avem.... agronomi. Nici inginer-șef, 
nici șefi de fermă. Sînt doar doi spe
cialiști in zootehnie. Ultimii au ple
cat de vreo săptămînă cu transfer, 
dar direcția agricolă nu ne-a trimis 
înlocuitori".

Arătam la început că numărul coo
peratorilor care lucrează in acord 
global nu poate acoperi întreaga su
prafață cu culturi prăsitoare si. ca 
urmare, s-a recurs și la ailți cetă
țeni din sat. Tovarășa Elena Vasi- 
lescu. vicepreședintă a consiliului 
popular comunal, ne-a prezentat for

țele suplimentare : 33 de oameni ai 
muncii de la consiliul popular. 18 ti
nere de la secția unei cooperative de 
covoare, 28 de la cooperativa de 
consum. 7 de la sistemul de iriga
ții ; fiecare lucrează în mod orga
nizat. pe bază de contract, cite un 
hectar de porumb, sub conducerea 
brigadierului Traian Căpitarțu. Ală

turi de aceștia, în formație compac
tă. mai participă la lucru si 40 de 
pensionari, fiecare după puteri. în
fățișarea lanurilor confirmă justețea 
măsurii stabilite de consiliul unic a- 
groindustirial : întreaga suflare a sa
tului să participe la întreținerea cul
turilor. Merită retinut. de asemenea, 
faptul că toti cei ce acționează î.n 
alte sectoare participă la muncă în 
C.A.P.. fără să-și neglijeze proprii
le sarcini de producție din unitatea 
unde sînt angajați

— Experiența noastră arată că ran
damentul la prășit e mai mare a- 
tunci cînd cultivatoarele repartizate 
pe cooperative sînt la dispoziția in- 
ginerului-șef, care le împarte pe gru
pe. pe solele ce reclamă prezenta a-

OLT: A început secerișul orzului
Ieri. 17 iunie, la cooperativele 

agricole Gircov și Celeiu din con
siliul agroindustrial Corabia și la 
I.A.S. Deveselu din județul Olt a 
început secerișul orzului. Toate 
combinele și presele de balotat 
paie au fost pregătite și probate 
din vreme. Avind in vedere că in 
sudul județului Olt păroasele ajung 
la maturitate cu circa o săptămînă 
mai devreme fată de mijlocul și 
nordul județului, biroul comitetului

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE 
ȘI PRODUCȚIEI NETE

(Urmare <lin pag. I)
trol, mijloace de automatizare elec
tronice, excavatoare, fibre polinitril- 
acrilice. medicamente, mobilier, au
toturisme de oraș, țesături din fire 
de lină și mătase, Încălțăminte ș.a. 
Totuși, in perioada amintită, in
tr-un șir de unități nu s-a realizat 
producția netă planificată, in princi
pal datorită faptului că la anumite 
produse și sortimente planul nu a fost 
îndeplinit integral, iar cheltuielile 
materiale nu au fost reduse potrivit 
prevederilor planului. Este vorba, în
deosebi. de nerealizări înregistrate la 
unele produse din industria extrac
tivă, metalurgie, construcții de ma
șini și chimie. Printre cauzele prin
cipale notăm : deficiențe în coope
rarea interuzinală ce au creat greu
tăți anumitor unități care trebuie să 
realizeze produsele finale, lipsuri în 
organizarea muncii și a producției, in 
urmărirea acesteia, intrarea cu intîr- 
ziere în funcțiune a unor capacități, 
neajunsuri în utilizarea mijloacelor 
tehnice.

Iată de ce. pomindu-se de la 
această situație, se impune să se ac
ționeze hotărît pentru realizarea zi 
de zi a unui ritm inalt de producție 
în vederea îndeplinirii integrale, la 
toate sortimentele, a planului pe 
acest an și recuperarea grabnică a 
rămînerilor in urmă în unitățile 
aflate în postura de restantiere. Nu
mai si numai realizînd integral pro
ducția fizică prevăzută, la un inalt 
nivel tehnic si calitativ și cu chel
tuieli materiale cît mai reduse, se 
vor asigura realizarea producției 
nete planificate pentru acest an, 
satisfacerea in bune condiții a cerin
țelor economiei naționale, creșterea 
beneficiilor si constituirea, pe această 
bază, a fondului de participare a 
personalului muncitor la beneficii.

Care sînt principalele direcții de 
acțiune pentru creșterea mai accen
tuată a producției fizice, iar acolo 
unde este cazuL pentru recupe
rarea grabnică a restanțelor ? In
discutabil, asa cum s-a subliniat la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 29--30 mai a.c. și la re
centa ședință plenară lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, o maximă atenție trebuie acor
dată în aceste zile și în lunile 
care urmează concentrării forțe
lor spre înfăptuirea obiectivelor 
de investiții principale, cu ter
mene de intrare în funcțiune in 
acest an, care au fast luate 
în calcul la fundamentarea sarci
nii®: de producție pe 1980. Desi
gur. oricît de mari ar fi depășirile 
la un produs sau altul in întreprin
derile existente, acestea nu pot su
plini decit în mică măsură pierde
rile datorate nerespectării termenelor 
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție. Mai mult, in 
unele dintre aceste capacități ur
mează să se realizeze o serie de pro
duse care se vor fabrica pentru pri
ma dată în țară. în acest caz, este 
limpede că orice întîrziere duce la 
creșterea importurilor, a efortului 
valutar al economiei naționale.

Cu o deosebită stăruință și înaltă 
răspundere trebuie să se acționeze 
pentru funcționarea cu înalt randa
ment a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor. Practica atestă că asigurind 
zi de zi, în fiecare întreprindere, 

cestora — ne-a spus tovarășul Ion 
Glăvan. Motivăm această măsură 
prin faptul că la aceeași cultură, pe 
aceeași solă apar situații diferite care 
trebuie tratate diferit. Bunăoară, la 
Vedea, pe o parcelă de fioarea-soa
relui s-a efectuat numai o prașilă 
mecanică. Atit a fost nevoie. în a- 
ceeasi solă insă, pe locul unde anul 
trecut a fost porumb, cultura a fost 
mai îmburuienată și de aceea am e- 
fectuat-o și pe a doua. în alte si
tuații e necesară o singură prașilă 
manuală de corecție.

La C.A.P. Găujani. cele 10 cul
tivatoare — organizate in două gru
pe la fermele 2 și 3 — se află sub 
conducerea directă a șefilor acestor 
ferme, inginerii Maria și Cosma Mâ- 
roiu. Este unul din motivele pentru 
care in această unitate indicele de 
folosire a mașinilor este mai mare. 
Bunăoară, ascuțirea cuțitelor, opera
ție care la alte unităti înseamnă 
scoaterea unui tractor din cîmp și 
ore întregi pierdute ia secție, aici se 
faoe în mod organizat. O grupă de 
cinci cultivatoare schimbă cutiteie (la 
cîmp) înto-o zi, alta a doua zi. o- 
perație care durează citeva minute, 
cutiteie de rezervă fiind aduse la 
capul locului. în plus, zilnic, la blo
carea din secție, inginerul-șef loan 
Ni,ca controlează starea cultivatoare
lor. Asistăm împreună la recepția li
nei lucrări executate mecanic pe sola 
de porumb de 104 hectare din tar
laua 34. Cei trei tractoriști Ion Voi
cu, FUarea Remuș si Dumitru Vă- 
căroiu, au primit calificativul „foar
te bine", deși au lucrat pe un te
ren greu, bătătorit. Și aici toți lo
cuitorii satului participă la Întreți
nerea culturilor, cu respectarea stric
tă a calității lucrărilor. 140 de coope
ratori de la cele 3 ferme de cimp au, 
in afară de celelalte culturi, dte 1.9 
hectare cu porumb, 130 de coope
ratori de la grădină — dte un hec
tar de porumb, iar lucrătorii de la 
primărie, de la sistemul de Irigații 
si pensionarii muncesc laolaltă 140 
de hectare.

Oamenii muncii de pe ogoarele Il
fovului. cel mai mare județ agricol 
al tării, zoresc întreținerea culturi
lor. astfel îneît secerișul să-i gă
sească cu culturi bine puse la punct. 
Constatările noastre în cursul unui 
raid de două zile dovedesc cu pri
sosință acest lucru.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scinteii*

județean de partid a stabilit con
centrarea forței mecanice in aceas
tă zonă, astfel îneît recoltarea șl 
inmagazinarea reooltei să se tacă 
cît mai repede. De astăzi, alte uni
tăți agricole din cadrul consiliilor 
unice agroindustriale Ștefan oel 
Mare. Vișina, Vlădila. Bucinișu și 
Stoenesti voir trece la secerișul 
orzului. cultură care. în județul 
Olt. ocupă peste 33 000 de hectare. (Emllian Rouă).

folosirea rațională a mijloacelor teh
nice existente, încărcarea optimă a 
acestora, utilizarea deplină a timpu
lui productiv, putem obține, făta un 
efort suplimentar de investiții. în
semnate sporuri de producție. In 
această ordine de idei, o atenție deo
sebită trebuie acordată întreținerii 
mijloacelor fixe, realizării la timp 
și de calitate a lucrărilor de repa
rații planificate. In mod hotărît tre
buie să se pună capăt practicilor 
neeconomice ale unor conduceri de 
întreprinderi care, pentru a suplini 
unele lipsuri organizatorice sau de 
altă natură, recurg la alternativa pă
gubitoare de a renunța la efectuarea 
reparațiilor planificate sau de a le 
amina. în spiritul indicațiilor date 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 29—30 mai a.c. și la 
recenta ședință plenară lărgită a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, în toate întreprinderile 
trebuie să se asigure o bună or
ganizare a lucrărilor de întreținere și 
reparații, pregătindu-se din timp pie
sele și subansamblurile necesare, asi- 
gurîndu-se verificarea lor, pentru a 
Scurta cit mai mult durata acestor 
lucrări. Se impune, deci, luarea unor 
măsuri energice — in primul rind de 
către întreprinderi, centrale și mi
nistere — dar, totodată, și de că
tre organizațiile de partid pentru res
pectarea riguroasă a normelor teh
nice de exploatare, pentru întărirea 
spiritului gospodăresc in folosirea și 
întreținerea mașinilor și utilajelor, 
urmărindu-se permanent sporirea 
randamentului lor productiv spre a 
se recupera neîntirziat orice restan
ță la produsele ce se realizează pe 
capacitățile respective.

Actualitatea și importanța deose
bită pe care o are îndeplinirea inte
grală a producției fizice impune, 
totodată, ca in fiecare întreprindere 
să se asigure o organizare rațională, 
științifică a producției. Acțiunile în
treprinse în această direcție trebuie 
să vizeze, deopotrivă, programarea 
judicioasă a fabricației pe zile, deca
de si luni, organizării mai bune a 
schimburilor de lucru, concomitent 
cu asigurarea unei asistente tehnice 
corespunzătoare, repartizarea rigu
roasă și precisă a sarcinilor pe 
formații de lucru și pe mem
brii acestora, urmărirea perma
nentă. zi de zi. a realizării lor, 
aprovizionarea la timp și cu can
titățile necesare de materii pri
me a locurilor de muncă, perfec
ționarea fluxurilor tehnologice, asi- 
gurindu-se fabricarea si livrarea fie
cărui produs sau lot de produse 
conform termenelor contractuale.

Fie că este vorba de intrarea în 
funcțiune Ia termen a noilor obiecti
ve de investiții, de folosirea raționa
lă a mijloacelor tehnice sau de or
ganizarea mai bună a activității pro
ductive, centrul dc greutate al ac
țiunilor ce se întreprind de ministe
re. de centrale industriale, de orga
nele de partid județene si orășe
nești, trebuie mutat in unitățile di
rect productive, adică acolo unde se 
hotărăște îndeplinirea exemplară a 
planului in acest an la producția fi
zică și netă, la toti indicatorii, spri
jinind colectivele de întreprinderi 
în soluționarea eficientă si cît mai 
rapidă a problemelor.
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„Burebista
și cel mai mare

S SB AB

- cel din tu

O MARE PERSONALITATE A LU
MII ANTICE. Este mai presus de ori
ce îndoială că in multimilenara is
torie a strămoșilor noștri daco-geți 
un moment de importanță deosebită 
îl reprezintă situarea în fruntea lor 
a lui Burebista — „cel dinții și cel 
mai mare rege din Tracia" — cum 
este intitulat intr-un document con
temporan.

Cei care s-au ocupat cu personali
tatea marelui rege — invătatii români 
sau străini — s-au plins. cu îndreptă
țit temei, de vitregia sortii care a 
făcut ca pină Ia nbi să răzbată ex
trem de puține documente scrise in 
care să fie povestite realizările de 
excepție ale lui Burebista. Cele care 
s-au păstrat, deși zgircitc in amă
nunte. sint totuși în măsură să di
mensioneze atit porsonalitatea. cit și 
momentul, cu implicații multiple și 
majore in desfășurarea istoriei daco- 
getilor. a urmașilor direcți ai aces
tora. românii de azi. precum și a 
întregii părți din Europa, pe care îl 
reprezintă crearea statului dac cen
tralizat și independent în jurul anului 
70 i.e.n.

Lipsa izvoarelor literare nu trebuie 
să ne surprindă, fenomenul nu este 
specific doar pentru prima jumătate 
a secolului I i.e.n. și nici măcar nu
mai pentru strămoșii noștri. Este 
știut că daco-getii n-au avut istorici, 
iar faptele lor de vitejie cintate în 
balade se transmiteau prin viu grai 
și nu in scris. Istoricii romani. în co- 
virșitoare majoritate, s-au ocupat 
doar cu istoria lor, iar pe celelalte 
popoare le amintesc in măsura în care 
au tangentă cu preocuparea lor de 
căpătîi — aceea de a proslăvi gloria 
Romei și a împăraților ci. „

Spre deosebire de ei. istoricii greci, 
începind chiar cu părintele istoriei, 
cu Herodot. vor alcătui sinteze cu
prinzătoare avind ca subiect predi
lect istoria intregii lumi sau a unor 
vaste zone. Firește, in asemenea sin
teze iși găsesc locul mult mai multe 
popoare. Numai că asemenea opere 
nu prezentau prea mare interes pen
tru călugării de la începutul evului 
de mijloc — datorită cărora ni s-au 
transmis în cea mai mare parte ope
rele autorilor antici — preocupați de 
dogma creștină si de aceea ele n-au 
mai fost copiate. S-au pierdut astfel 
inestimabile documente cu privire la 
istoria veche a numeroase popoare 
europene, printre care se înscriu și 
Strămoșii noștri, autohtonii spațiului 
carpato-balcano-pontic. Puține au fost 
excepțiile cind părți din asemenea 
opere au fost copiate sau rezumate. 
Așa s-a intimplat in secolul VI e.n. 
cind Iordan'es. got de origine, a vrut 
să întocmească o istorie a neamului 
său și profitind de asemănarea intre 
numele geților și al goților a transpus 
pe seama celor din urmă întreaga 
istorie glorioasă a strămoșilor noștri 
pe care o găsea scrisă în numeroase 
lucrări ce mai tirziu s-au pierdut.

Printre acestea se înșiruie cea a 
retorului și filozofului grec Dio Chry- 
sostomos (circa 40—120 e.n.) ce cu
noștea bine realitățile din Dacia, ca 
unul care se pare că a fost la curtea 
lui Decebal și l-a însoțit pe Traian 
în cele două războaie de supunere a 
dacilor. Evenimentele petrecute pe 
vremea lui Burebista erau deci încă 
bine cunoscute la curtea regilor daci 
atunci cind Dio Chrysostomos a fost 
la noi. Din puținul păstrat in rezu
matul lui lordanes aflăm cea mai 
veche dată istorică cu privire la Bu
rebista. El ne spune că peste geti 
„domnea Burebista atunci cind la 
Roma Sylla a pus mina pe putere", 
eveniment petrecut la anul 82 i.e.n. 
De la un alt istoric grec, unul din
tre cei mai de seamă, de la Strabon 
(circa 63 î.e.n — 21 e.n.), aflăm că 
Burebista „a sfirțit prin a ti răstur
nat de niște răsculați, inainte ca ro
manii să fi pornit o armată împotriva 
lui". Cercetătorii moderni au stabilit 
că Strabon se referă la anul 44 i.e.n., 
cind cele două mari genii ale lumii 
antice, cei doi mari rivali — Cezar 
și Burebista — au căzut răpuși în 
același mod înainte de a-și măsura 
forțele in războiul ce era gata să 
înceapă.

,.O ÎNTINSA ÎMPĂRĂȚIE" prin 
UNIFICAREA ÎNTREGULUI NEAM 
DACO-GETIC. De la același Strabon 
aflăm citeva dintre realizările capitale 
ale lui Burebista, și anume că „in 
citiva ani a intemeiat o mare împă
răție si a supus pețitor cea mai mare 
parte dintre populațiile vecine ; ba 
a ajuns să fie temut chiar si de ro
mani... iar pe celți. cei ce se ameste
caseră cu tracii și cu ilirii. i-a pus
tiit cu totul, iar pe boii de sub con
ducerea lui Critasiros, precum și pe 
taurisci i-a nimicit cu desăvirșire".

Avind în vedere segmentul activ al 
unei vieți omenești este de presupus 
Că Burebista „a luat conducerea nea
mului său" — folosind chiar cuvintele 
lui Strabon — la o dată apropiată 
de anul 82 î.e.n. cînd il avem men
ționat ca domnind deja. O domnie 
atit de îndelungată nu este un fapt 
ieșit din comun nici chiar în antichi
tate. Ea se intîlnește mai tirziu Ia 
unul dintre urmașii săi, la Corylus, 
despre care ni se spune că a domnit 
40 de ani. Cifre asemănătoare se în- 
tițnesc la unii regi traci ori ai altor 
popoare din antichitate. Și nu în 
puține cazuri domnia lor a repre
zentat epoca de cea mai mare în
florire a acelor neamuri, după cum 
și domnia lui Burebista a fost pe

rege din
O oarecare unificare a realizat doar 
Vercingetorix (unul dintre venerații 
eroi ai francezilor, urmașii galilor) 
atunci cînd o parte a Galliei a fost 
supusă de Cezar El. in cunoscuta-i 
operă cu privire la râzboiu1 gallic, 
ne relatează modalitatea în care frun
tașii celti se impuneau in fruntea 
unui trib sau încercau s-o facă pen
tru întregul lor neam.

Din analiza operei lui Cezar reiese 
limpede că toti aceia dintre nobilii 
celti ce au încercat acțiuni de unifi
care se bucurau, in primul rind. de 
o largă popularitate in rindul mase
lor și posedau o armată personală. 
Toti fruntașii celtilor se bizuiau pe 
mase, pe care încercau să le con
vingă. să le atragă de partea lor in

rioada cea mai strălucită pentru 
Dacia.

Realizarea cea mai de seamă a lui 
Burebista a fost, fără îndoială. UNI
FICAREA ÎNTREGULUI NEAM 
DACO-GETIC. A TUTUROR TRACI
LOR DE NORD, de ne vasta lor arie 
de locuire ce se înscrie între coamele 
munților Balcani și Carpatii Nordici, 
intre Dunărea Mijlocie și litoralul de 
vest al Mării Negre. Documente li
terare și epigrafice ne arată limpede 
că întreaga coastă de apus a Pontu
lui Euxin. de la Olbia (azi Porutino 
in U.R.S.S.) și pină la Apollonia (So- 
zopol în Bulgaria) a fost integrată 
in regatul lui Burebista. Cuprinderea 
laolaltă a întregului neam daco-getic 
explică marea forță militară de care 
dispunea Burebista. Aceasta se cifra
— după mărturia aceluiași Strabon — 
la 200 000 de oameni pe care putea 
să-i mobilizeze la nevoie. în fruntea 
acestora va reuși Burebista să-i su
pună pe celtii ce pătrunseseră in 
spațiul de vest al Daciei, să-l în- 
frîngă pe Critasiros ce conducea ar
mata triburilor boilor și tauriscilor
— de origine celtică — să-i în
vingă pe scordiscii ce-și aveau cen
trul pe locul de azi al Belgradului 
sau pe bastamii de neam germanic 
ce se făcuseră stăpini pe o parte a 
teritoriilor de răsărit. Așa se poate 
explica o altă realizare de seamă a 
lui Burebista : construirea formidabi
lului sistem de fortificații cu ziduri 
de piatră cioplită de tip grecesc din 
Munții Sebeșului ce avea in centru 
cetatea cea mare de pe Dealul-Gră
diștii de azi și incinta sacră, acel 
munte sfint al geto-dacilor. cu mo
numentalele lui temple durate și ele 
în piatra albă de calcar.

Cetățile dacice de care vorbeam au 
foșt comparate — cu îndreptățit te
mei — cu alte minuni ale antichității, 
cu piramidele faraonilor egipteni. 
Comparația se referă nu atit la in
geniozitate și spectacular, cit, mai cu 
seamă, la cantitatea de energie umană 
investită -intru realizarea monumen
telor din Egipt si a celor din inima 
Daciei.

Nici unul dintre documentele scrise 
ajunse pină la noi nu ne relatează 
modul concret in care a reușit Bu
rebista să-si înfăptuiască opera capi
tală : unificarea întregului său neam. 
Strabon ne vorbește doar de curmarea 
luptelor dintre semințiile daco-getice. 
de abstinență și sobrietate, la care 
adaugă ascultarea de legi. Izvoarele 
arheologice sau numismatice care 
stau la indemina istoricului din zilele 
noastre nu sint nici ele in măsură 
să ne lămurească. Iată de ce s-a 
apelat la analogii luate din istoria 
altor popoare contemporane din Eu
ropa ce se găseau pe aceeași treaptă 
de dezvoltare. Tendința de unificare 
nu era proprie doar daco-geților. O 
intilnim la suebii de neam germanic, 
încercată fără izbindă de regele Ario- 
vist. O întilnim la celtii care trecu
seră de multă vreme la cea de-a 
doua vîrstă a fierului, civilizație pc 
care o răspîndiseră pe largi spatii 
din Europa. La ei tendințele de uni
ficare. încercările de a supune cit 
mai multe triburi sau chiar intreaga 
Gallic se întilnesc la numeroși regi 
sau fruntași. Dar nici unul 'dintre 
aceștia n-a reușit in încercarea lor, 
din cauza .învră jbirii necontenite din
tre diferitele seminții celtice cărora 
n-au fost capabili a le pune capăt.

lupta pe care o intreprindeau în ve
derea cuceririi domniei peste'tribul 
lor sau peste întreaga Gallie. De 
fiecare dată, acțiunii de unificare i 
se opunea insă cu multă îndirjire 
nobilimea tribală, ce-și vedea ame
nințate privilegiile. In același mod 
credem că se vor fi petrecut lucrurile 
și in Dacia.

O OPERA DURABILA. La «firsitul 
secolului al II-lea i.e.n. și la începutul 
celui următor, civilizația dacică intră 
în faza sa de maximă înflorire, in 
dublul său aspect : material si spiri
tual. ce va fi curmată de cucerirea 
romană. Se generalizase fierul, me
talul ce a revoluționat antichitatea. 
Meșteșugurile au luat și ele o mare 
dezvoltare, la l'el ca și comerțul. 
Toate acestea ne sint cu prisosință 
dovedite de numeroasele descoperiri 
făcute în centrele pe care dacii ie 
numesc in limba lor ..dava". iar gre
cii le spun ..polis" (oraș) .si care se 
cunosc astăzi in număr mare pe 
tot cuprinsul Daciei. Dezvoltarea 
deosebită pe care o cunosc forțele de 
producție — producția de mărfuri, 
schimbul — vă aduce cu sine. în 
același ritm, modificări subtantiale în

Tracia"
domeniul relațiilor de producție, o 
divizare din ce în ce mai accentuată 
a. societății in nobili bogați. pe de o 
parte, și oameni de rind, săraci, pe 
de altă parte. Dezvoltarea pe toate 
coordonatele impunea trecerea la o 
formă politică superioară : cea sta
tală. Orinduielile comunei primitive 
nu mai erau capabile să asigure ca
drul necesar pentru dezvoltarea pe 
mai departe a societății dacice. înlo
cuirea vechilor forme de organizare 
constituia o necesitate istorică obiec- 
tivă și Burebista a știut să fie pro
motorul acestei necesități, a fost per
sonalitatea ce reprezenta noul, pro
gresul. El a fost, fără indoială. dotat 
cu calități ieșite din comun, insă 
acestea nu s-ar fi putut materializa 
dacă n-ar fi existat condițiile istorice 
ce reclamau trecerea la o nouă formă 
politică, superioară, de organizare.

Și. ca de fiecare dată, noul va 
avea de luptat cu vechiul, in cazul 
nostru Burebista va avea de luptat 
cu virfurile aristocrației tribale, cu 
unii dintre acei ce se numeau tara- 
bostes sau pileați ce aveau dreptul 
să poarte pileus (un fel de căciulă 
ca semn ai rangului lor), care s-au 
opus acțiunii, de unificare și carepînă 
la urmă l-au răpus pe marele rege. 
Ei sint acei răsculați despre care ne 
vorbește Strabon. Dar mersul istoriei 
nu poate fi dus înapoi. Moartea lui 
Burebista n-a însemnat și dispariția 
uheia dintre operele sale capitale : 
statul. S-a dezmembrat doar marea 
lui impărătie care a durat atît cît 
a fost in viață făuritorul ei. S-au 
desprins teritoriile mărginașe, dar 
nucleul statului dac se va menține 
și va cunoaște o nouă fază de Înflo
rire și de centralizare sub ultimul 
rege. Decebal. care cu intreaga sa 
energie, cu intreaga lui ființă se va 
opune supunerii tării sale de către 
romani. Și atunci cind a văzut că 
totul este pierdut, a inteles să treacă 
liber in eternitate, curmindu-si sin
gur zilele.

Organizarea politică superioară, cea 
statală, apărută in secolul I i.e.n. va 
suferi nenumărate transformări, va 
înfrunta vicisitudini de tot felul și 
după zămislirea poporului român, 
dar se va menține de-a lungul 
a peste două milenii, ajungînd astăzi 
la cea mai înaltă formă pe care a 
cunoscut-o vreodată : statul socialist.

Prof. dr.
Ion Horațiu CR1ȘAN

STAGIUNEA 
ESTIVALĂ

Prin tradiție, de la 15 iunie la 15 
septembrie se derulează stagiunea 
estivală. Ediția 1980 a stagiunii pro
gramează. cu precădere. îh stațiuni 
balneoclimaterice si ne litoral, spec
tacole de teatru, muzicale si de es
tradă. spectacole de sunet și lumină 
cu profund mesaj patriotic, realizate 
cu participarea unor colective artis
tice din intreaga tară. Astfel, teatre
le din Pitești si Sibiu vor prezenta, 
în toată această perioadă, spectacole 
în stațiunile de pe Valea Oltului, iar 
cele din Ploiești si Brașov vor avea 
stagiune permanentă in localitățile 
de pe Valea Prahovei. Pentru oarne- 

. nii muncii aflați la odihnă în nordul 
Moldovei, teatrele ..George Bacovia" 
din Bacău. ..Mihai Eminescu" din 
Botoșani. Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț, precum și Naționalul 
ieșean au pregătit spectacole de poe
zie si muzică, de sunet sl lumină, 
precum și piese de teatru scurt din 
dramaturgia națională și universală, 
clasică și contemporană. Teatrele din 
Oradea vor avea si în această vară 
stagiune permanentă in stațiunea 
Băile Felix, iar cele din Brasov. Sf. 
Gheorghe și Tg. Mureș vor. susține 
spectacole în aer liber, pe estrade 
special amenajate sau la monumente 
istorice din stațiunile turistice ale 
județelor Mureș. Covasna si Harghi
ta. în Capitală, gazda stagiunii esti
vale va fi sala Majestic a Teatrului 
Ciulești, numeroase spectacole ur- 
mind ,a fi prezentate, de asemenea, 
pe scenele teatrelor de vară din ma
rile parcuri si grădini bucurestene. 
Un program estival dens, reunind 
spectacole si concerte, se va desfășu
ra și pe litoral, cu concursul teatre
lor lirice si dramatice din Constan
ta și Bacău, al celor de estradă din 
Ploiești și Pitești si al teatrului „Va
lea Jiului" din Petroșani.

Pe afișul actualei stagiuni estivale 
se află înscrise, totodată, un festival 
al teatrului istoric în Valea Jiului, 
organizat în luna august si dedicat 
aniversării a 2 050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat si 
independent condus de Burebista. 
precum și un festival al spectacole
lor pentru tineret la Costinești (8— 
13 iulie).

(Agerpres)

JL B. C."-ul meseriei trebuie 
insusit in anii de scoală!

De ce totuși unii elevi nu trec de „A “ ?

ION GRIGORE : „Strămoșii"

Din expoziția „2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent", deschisă 
în sala Dalles din Capitală

Ing. Dumitru Bcjenaru. directorul 
întreprinderii „Integrata" din Pașcani, 
ne relata intr-o discuție că. din cei 
600 de tineri muncitori — absolvenți 
ai unităților de invătămînt ale Minis
terului Industriei Ușoare — recent 
angajați în producție, cei mai bine 
pregătiți se dovedesc a fi absolvenții 
liceului industrial de nrofil si ai 
școlii profesionale din Iași.

— Au nu numai o solidă pregătire 
profesională, dar si nivel cultural si 
tehnic larg, sint disciplinați si con
știincioși. De aceea. îi solicităm de 
fiecare dată cind avem de realizat un 
reper mai dificil, o sarcină mai ope
rativă — menționa interlocutorul 
nostru. f

Lăudabilă carte de vizită pentru 
niște tineri absolvenți, pentru școala 
care i-a pregătit I „Secretele" reuși
tei ? Să Ie descifrăm la fata locului.

Liceul
Iași... 27 de cabinete 
modern utilate — prin masive inves
tiții de inteligentă.
prafesională 
colectivului 
dactic — permit 
elevilor însușirea 
meseriei în para
metrii 
derni : înaltă teh
nicitate. eficientă, 
calitate. De la 
mecanismul su
gestiv intitulat 
..Ariadna" — o in
venție brevetată, 
care indică automat Cauzele de
fectelor țesăturilor in procesul 
de producție — la ..studioul" de 
teie-radio si complexul sistem de 
realizare a lecțiilor 'audio-vizua
le (creator — tehnicianul Aurel Atu- 
dorei) — totul este conceput si exe
cutat de inginerii și maiștrii școlii, 
împreună cu elevii. In acest adevărat 
proces de creație se Însușesc si apro
fundează noțiuni si principii stiin- 
tifico-tehnice. se Îmbogățește orizon
tul de cunoaștere al viitorilor munci
tori. Concomitent, un grup de ate
liere de producție, adevărată între
prindere de profil, asigură elevilor nu 
numai cadrul de însușire a deprinde
rilor manuale, ci și de stăpinire a 
mașinilor, a procesului de producție 
in toată complexitatea lor. După nu
mai citeva săptămini de practică, 
elevii din clasa a IX-a (cei mai multi 
proveniți din mediul rural, fără 
deprinderi practice deosebite) înceo 
să lucreze „normal", fără dificultăți 
de adaptare, la mașinile de tesut. de 
tricotat, in atelierele de preparatie 
sau finisare etc.

— Ne străduim să înlesnim elevilor 
noștri o „învățare fără efort" — ne 
spune ing. Maria Andrieș, directoarea 
liceului. Adică o învățare bazată pe 
înțelegerea noțiunilor si principiilor, 
nu pe memorarea lor mecanică, pe 
însușirea și exercitarea meseriei in 
condițiile unei reale tehnicități, nu a 
simplelor indemînări manuale (ade
seori lipsite de 
susținute doar 
notei).

Tot despre însușirea 
unei meserii moderne in condiții mo
derne ne-a vorbit prin fapte si co
lectivul didactic al liceului 
Liceul industrial nr. 3. cu 
chimie. Și aici, o susținută 
de inteligentă, competentă 
gospodăresc a determinat organizarea 
unor cabinete și laboratoare pe care 
„și le-ar dori și facultățile de profil" 
— spun gazdele cu îndreptățită min- 
drie. O stație-pilot de producție 
deservită de elevi realizează contracte 
cu unităti economice de profil (Com
binatul de fibre sintetice-Iasi, în
treprinderea ..Mira.i“-Bueurești etc.).

• Eficiența ? Absolvenții clasei a XlI-a 
B de anul trecut, de exemplu. înca
drați în producție,. au reușit integral 
la concursul de laboranti. Premiul I 
Ia concursul pe meserii — profilul 
tehnologia chimică anorganică — a 
fost cucerit de eleva Mariana Bogdan, 
din clasa a Xl-a.

— In anii de scoală încercăm să 
dăm elevilor noștri o pregătire prac
tică anticipativă — ne spune ing. Vic
toria Scarlat, directoarea liceului. 
Adică ii îndrumăm spre însușirea 
meseriei nu numai așa cum se exer
cită în prezent. în întreprinderile de 
virf ale ramurii, ci și așa cum se va 
exercita în deceniile următoare.

— Mai lipsesc nemotivat unii colegi 
de la orele de practică ? — am între
bat-o. printre altele, pe Mariana 
Bogdan.

— Absente nemotivate, la noi 1 — 
s-a mirat sincer eleva. Dimpotrivă, 
nu știm cum să prelungim timpul de 
practică. Rezolvăm probleme cu ade
vărat pasionante.

Așadar, după cum o dovedește ex
periența 
liceele 
unități 
dețele 
poate 
școală.

industrial ..Victoria" din 
si laboratoare.

ale 
di-

ei mo-

pasiune si dăruire

colectivelor didactice din 
amintite, ca și a altor multor 
de invățămint din toate ju- 
țării, „a.b.c.“-ui meseriei 

și trebuie însușit in anii de 
Ciuli se face, atunci, că unii 

dintre absolvenții ciclului gimnazial, 
ai treptei I (și chiar ai treptei a II-a) 
de liceu nu Teusesc să treacă de... 
,.a“ ? Un răspuns — mai mult sau mai 
puțin direct — la această întrebare îl 
pot constitui asemenea imagini (no
tate succint) :

...Atelierul interșcolar nr. 1 din Iași. 
Grupuri de elevi oilesc. taie, găuresc 
bare metalice ce vor deveni, se nare, 
rafturi pentru cărți. Intre timp, afară, 
citiva elevi joacă fotbal pe terenul 
vecin, fetele stau la soare — sint in 
„pauză", ni se spune. Elevul Daniel 
Grecu, din clasa a X-a. Liceul națio
nal. se descurcă ..mulțumitor" la ma
șina de găurit, are insă o justificată 
nemulțumire :

— Mi-ar plăcea

- Opinii ale cadrelor 
didactice și elevilor 
privind organizarea 

șl desfășurarea 
practicii -

i să lucrez într-o în
treprindere ade
vărată. ne lingă 
muncitori, 
lizez ceva 
sânt...

...Liceul 
trial nr. 
Buzău. In 
rul de lăcătușerie 
se află la practi
că clasa a IX-a 
D, grupa IL' Toa
tă lumea... pitește, 

clasele ciclului gim
nazial nu toti elevii au făcut opera
țiile de inițiere în meserie (tăiat, 
pilit, găurit etc., etc.), in clasa a IX-a 
începem de la „a" — ne spune mais
trul instructor Constantin Jitaru.

— Concret, această operație, pilirea. 
ea și celelalte, nu s-ar putea învăța 
în condiții mai... moderne, mai apro
piate de modul cum se execută, de 
regulă. în întreprinderi ?

— Ba da. avem si polizoare me
canice. cu care, după o prealabilă 
pregătire, toată munca a 5 ore da 
practică s-ar putea realiza In citeva 
minute, dar programa prevede atitea 
ore...

în cele mai multe scoli generale si 
licee, atelierele-școalâ sint dotate cu 
mașini electrice de 
zoare mecanice, cu 
laje, folosite curent 
tie, cu care elevii 
lucreze, pe care ar

Deoarece în

orice 
de

atractivitate. 
„stimulentul"

,.a.b.c.“*ului

vecin — 
profil de 
investiție 
și spirit

să rea-
intere-
indus-
2 din 
atelie-

găurit, cu poli- 
alte scule si uti- 
in marea oroduc- 
ar fi dornici să 
trebui să învețe 

să lucreze pentru ca. la absolvirea 
școlii, să se poată încadra rapid si 
eficient in producția modernă. ..Sti
mulați" insă de programa școlară, de 
rutina propriei pregătiri, unii maistri- 
instructori continuă sâ-i invete me
serie ca în... secolul trecut : cu pila, 
dalta si ciocanul. De aici si lipsa d<s 
entuziasm, insuficientul 
nifestat de elevi fată de 
gătire, slaba eficientă 
lecțiilor și activităților 
ductive.

în această ordine de 
ca deosebit de actuală . ___
punerea ing. Ștefan Radoveanu, 
Iași : revederea atentă, de către fo
rurile centrale de invătămînt, a pro
gramei pregătirii practice a elevilor, 
pe toate ciclurile școlare, pentru a se 
realiza corelarea reală, efectivă, de la 
o clasă la alta, ca și modernizarea 
procesului instructiv-educativ de edu
care prin munca, pentru muncă a 
elevilor.

interes ma- 
propria pre- 
educativă a 
tehnico-pro-

idei. reținem 
și utilă pro- 

din

Florica DINUEESCU 
M a tide CORCACI 
corespondentul „Scinteii

TOAMNA PĂTIMIRII 
NOASTRE — de VARTAN 
ARACHELIAN — este o 
foarte bună carte-docu- 
ment despre participa
rea României la primul 
război mondial, o evocare 
a unui moment de răscru
ce din istoria dobindirii u- 
nității noastre naționale. în 
cele cinci sute de pagini 
ale acestui prim volum, au
torul înfățișează cronica 
„pătimirii noastre", mai 
precis primele o sută pa
truzeci de zile de partici
pare eroică și tragică la 
război. Teatrul disputelor, 
al pregătirilor și apoi al 
luptelor aflat sub ochii re
porterului este deosebit de 
vast, autorul năzuind ca in 
cronica sa — veritabil jur
nal de front pe mari por
țiuni — să încapă toate 
straturile societății, toți 
exponenții, mai mari sau 
mai mici, ai intereselor na
ționale, precum și un ne- 
sfirșit număr de combatanți, 
eroi care au lăsat ca măr
turie jurnale, memorii, în
semnări ori numai o scri
soare de citeva rînduri tri
misă de pe linia întii ce
lor de acasă. Și sint ase
menea scrisori trimise ori 
primite de cei din tranșe
ele luptei pentru înfăptui
rea unui mare ideal ale 
căror rinduri simple, stîn- 
gace și sincere sint nepre
țuite pentru că ne ajută să 
descifrăm adevărata stare 
de spirit a celor simpli și 
multi în marile conflagra
ții : nimic din ele nu în
dreptățește exaltarea pate
tică ori neagra disperare 
retorică, grandilocvența 
marilor discursuri ce se 
înaltă totuși pe umerii lor 
sau plîngerea jelalnică a 
bătrînilor cronicari. Ele 
depun mărturie asupra

unui inalterabil bun simț 
popular, manifestat, în e- 
sență, prin refuzul potolit 
și îndărătnic de a înfru
museța în vreun fel eve
nimentul sîngeros la care 
participă, da a privi o 
cruntă realitate cu ochi re
torici. Ei au știut să des
partă scopul, măreț, de 
mijloacele sîngeroase și 
tragice prin care au fost 
siliți să acționeze spre a-și 
afirma drepturile. Această 
nesmintire a cugetului in 
fața anomaliei — căci războ
iul rămine o tragică anoma
lie— se găsește, toată, in 
tendința de a reface satul, 
casa, comunitatea lor fa
miliară și pașnică oriunde 
și oricind, oricît de dra
matice ar fi împrejurările 
in care se află prinși. Spre 
deosebire de ceea ce știm 
despre atîția și atitia răz
boinici ai tuturor timpu
rilor ce au trăit în propria 
casă ca intr-un bivuac de 
campanie, țăranul român 
din oastea lui Ștefan cel 
Mare ca și acela din răz
boiul de la 1916—1918 și-a 
puriat casa cu sine pe 
buza tranșeelor sau a re
dutelor înălțate in calea 
dușmanilor nesățioși, măr- 
turisindu-și astfel o fun
ciară neaderență la spiritul 
războinic, înțelegînd și 
simțind cu totul altfel des
tinul omului, dragostea lui 
de viață (Marin Preda ob
serva o dată că poporul 
român n-ar fi putut naște 
o capodoperă de felul căr
ții lui Cervantes, sublimă 
fantezie „gratuită", dar pre
cipitată de substratul pu
ternic al exaltatei cavale
rii eroice...). El a trimis ori 
a primit de la ai săi ase
menea scrisori emblemati
ce : „Dragă Mărine, doresc

ca această carte a mea să 
te găsească sănătoșel și 
voinic. Vei ști că despre 
partea noastră sintem să
nătoși și te dorim tare. 
Vaca a fătat duminica asta 
o juncuță de-am botezat-o 
Dumana. Marițica. de um- 
blai tu după ea în țivilita- 
te, întreabă de tine, că 
vrea să se logodească cînd 
vei veni în permisie, c-a

tărească ziața răpită altu
ia. Această .moșie" mate
rială ?i spirituală a țăra
nului român jste niza tăz- 
boaielor și jertfelor pe care 
el a fost nevoit tă le dea 
și din care .,1916—1918“ nu 
este decît o pagină, o glo
rioasă filă precum au re
cunoscut și au fost obligați 
să recunoască atit priete
nii, pe care nu i-am lingu-

mai sles lipsei de coeziune 
a viitorilor iliati. Intențiilor 
neconeordante :u privire a 
poziția noastră in -âzboi. 
?agini Jesprinse lin miise- 
le iiplomaciei iliatilor le- 
pun .nărturie asupra endin- 
telor de minimalizare a 
participării noastre la 
război sau de folosire a 
capacității de jertfă a po
porului român în interese

„uitate" de puternicii noș
tri iliati I — cartea iceasta 
au-și -efuză m mume pa
tetism. De pună factură 
itunci cînd el este spon
tan, cînd iemonul „literar" 
n-are imp să ;e manifeste 
zgindărind ’anitatea „scrii
turii" ce pindește vicleană 
demersul oricărui -eporter 
care se respectă... Din fe
ricire, paginile jertfite a-

„Toamna pătimirii noastre"
O caite-document

auzit că ești viteaz. Vezi, 
băiete dragă, de luptă pen
tru moșia noastră, chiar 
de-o fi să mori, că-i 
moarte de flăcău și-i fru
moasă și să nu dai de ru
șine pe tat-tu, care s-a bă
tut ca un leu la ’77. Al tău 
tată, Vasile Gheorghe". 
„Moșia noastră" pentru 
care s-au bătut ca niște 
„lei" fiul Marin și tatăl 
său Vasile (sau Gheorghe) 
este nu numai pămîntul 
strămoșilor, dar. în aceeași 
măsură, dreptul la liniște, 
dreptul la dragoste și la 
viață, dreptul de a fi stă- 
pîn acasă. în vatra și in 
țara lui întreagă, dreptul, 
în fine, la o libertate ne
îndatorată și la o fericire 
în al cărei preț să nu cîn-

șit. cit și dușmanii, pe care 
nu noi ni i-am făcut.

Martorii convocați în 
paginile cărții lui Vartan 
Arachelian, de la oameni 
politici de prim rang, ofi
țeri superiori, comandanți 
de armate și fronturi pină 
Ia soldatul din tranșeele 
Carpaților înzăpeziți, alcă
tuiesc o impresionantă 
imagine a umanității româ
nești, reconstituită dinamic, 
din multitudinea straturilor 
sale diverse. Reacțiile, con
vingerile au fost diferite. 
Destui oameni politici ai 
momentului sau ofițeri su
periori erau conștienți de 
greutățile ce ne așteptau, 
nu puține datorate dotării 
armatei, caracterului în
vechit al armamentului, dar

străine de idealul său. Nu 
atit idealul unității noas
tre naționale, cit griul 
și petrolul românesc atră
geau ca un magnet. Războ
iul nostru era străin de o- 
biectivele imperialiste ale 
conflagrației.

Cartea lui V. Arachelian 
este alcătuită în spiritul, 
obiectiv al cercetării isto
rice, dar scrisă cu însufle
țirea reporterului care nu 
poate rămine rece in fața 
materialului încă viu cu 
care lucrează. Obiectivă, 
dreaptă în arhitectura ei, 
amară printre rînduri —și 
cite rinduri de amărăciuni 
n-au ieșit la iveală : de la 
incompetența ori chiar 
trădarea unor comandanți 
pină la cite promisiuni

cestei vanități sint puține. 
In cele mai multe, autorul 
lucrează la masa de mon
taj și proiectează pe ecra
nul actualității memoria 
documentelor. Foarte nu
meroase. acestea il încol
țesc din toate părțile 
ținindu-1 treaz. pagină 
după pagină. Autorul iși 
subordonează mișcările rit
mului natural al împreju
rărilor, respiră odată cu 
respirația lor. Se „ascunde" 
în ele știind că rolul său 
nu este de a vorbi in locul 
lor. ci de a le încadra ln- 
tr-un scenariu elocvent. 
Este aici o virtute adec
vată exigențelor unei 
astfel de cărți. Virtute 
adesea „trădată" de am
biția unor autori mai

preocupați de a face com
poziție, ie a scrie eu stil, 
de i ie eleva ei șe lea- 
supra ori nai presus de 
valul evenimentelor ce le 
Stau In față. Dar autorul 
care nu face să -ăsune în 
el ecoul inui timp, al mui 
eveniment prin Intermediul 
vocilor lutentice ale acelui 
eveniment, străduindu-se 
să se facă auzit, să recon
stituie prin stil ceea ce 
n-a trăit în viață, rămine 
o ființă hibridă, nici re
porter, nici literat, ci doar 
un... autor. Vartan Arache
lian rămine un reporter in 
timp ce scrie paginile tulbu
rătoarei lui cărți după ce, 
desigur, a fost mai întii... 
istoric, strateg, om politic 
și comandant de armate. 
Mulți reporteri confundă 
insă planurile și se uită 
intr-unui din rolurile ce 
preced scrierea cărții : un 
comandant de armate de 
hirtie ce se căznește să 
„coboare" penibil la modes
tia anonimului reporter. Cel 
care a scris Toamna pătimi
rii noastre evită în cea 
mai mare măsură această 
postură ridicolă a auto
rului călare pe fapte : el 
rămine reporterul cu ure
che larg deschisă spre șoap
ta eroului din tranșee, 
străbătind pe hartă și cu 
ochiul minții dispunerea 
marilor eșaloane in munții 
înzăpeziți și acordîndu-și 
mereu sufletul la ritmul 
viu al unei țări Întregi ră
vășite într-unul din mo
mentele tragice ale istoriei 
sale. Și dacă izbutește să 
țină în mină atitea fire și 
așa de complicate ițe ale 
marii conflagrații este și 
pentru că deține o reală 
știință de a plasa docu
mentul omenesc pe care-1 
folosește în cadrul său fi

resc : niciodată, de pildă, 
nu va uimite un discurs 
parlamentar ih tranșeele 
de 'a Turtucaia și aici nu 
va citi scrisoarea lui Va
sile către fiul său Marin 
altminteri decit acolo unde 
îi este locul, „pe paiele 
ude îngrămădite pe fundul 
șanțului, unde luptătorii se 
trîntesc, obosiți de chinui
toarea așteptare a luptei" 
și în ceasul cel mai nime
rit cînd poate fi citită o 
asemenea scrisoare... Par 
amănunte, dar sint esen
țiale, pentru că de intuiția 
unor asemenea adecvări 
depinde natura verosimilă 
a unei astfel de cârti. 
Căci sint. slavă domnu
lui. destule cărți nevero
simile despre mari adevă
ruri și nu pentru că docu
mentele lor n-ar fi auten
tice, dar fiindcă spiritul ce 
le regizează este fals, li
vresc, neautentic. „Toamna 
pătimirii noastre" conține 
pagini tulburătoare. Le-am 
citit ca pe un preludiu du
reros ce a pregătit Mărăștii. 
Mărășeștii și Oituzul. Aces
ta va fi. probabil, conținu
tul celei de a doua cărți 
a epopeii războiului pentru 
desăvirșirea unității națio
nale. în acea toamnă a 
„pătimirii", poporul nostru 
simțea și gindea cu cuvin
tele lui Nicolae Iorga : ..as
tăzi cei vii aduc cu dînșii 
moștenirea sufletească a ce
lor ce au murit pe cîmpul 
de Înotă. Precum noi lăsăm 
la alții averea și numele 
nostru, aceia care cad pen
tru tară și viitorul neamu
lui iși lasă sufletul intreg, 
atit de mare cum era în
momentul sacrificiului lor, 
acelora în mijlocul cărora
cad".

C. STANESCU /

înscrieri 
în prima treaptă 
a învățămîntului 

liceal
Au Început înscrierile In prima 

treaptă a înv&tăminitului liceal. Po
trivit prevederilor Legii educației și 
invătămintului. in clasa a IX-a sint 
admiși — fără concurs — toti cei 
peste 315 000 de promovați ai învăța- 
mintului gimnazial.

La orice profil de liceu. înscrierea 
se face pe bază de opțiune. în limi
tele planului de școlarizare stabilit 
pe baza necesarului de pregătire a 
forței de muncă. In cazul în care nu
mărul elevilor care optează pentru un 
profil depășește numărul locurilor 
planificate, înscrierile in clasa a 
IX-a se fac în baza verificării cunoș
tințelor și a aptitudinilor acestora. 
Cei care nu sint admiși vor fi îndru
mați să se înscrie în unităti de invă- 
tămînt cu alte profiluri care au locuri 
libere.

Ministerul Educației si Invătămin- 
tului precizează că promovatii clasei 
a VIII-a pot depune fisele de în
scriere pină la 25 iunie, inclusiv.

(Agerpres)

Tineri, 
meserii interesante 

vă așteaptă !
Liceul industrial nr. 12. str. 

Butuceni nr. 10, sectorul 1, 
București, primește înscrieri 
pentru anul școlar 1980—1981 la 
următoarele forme de școlari
zare :

a) Liceu curs de zi : 1) Treap
ta I — profil electrotehnic ; pro
fil mecanic ; profil construcții. 
2) Treapta a II-a — a) Profil 
electrotehnic : în meseria elec
tronist transporturi ; electronist 
telecomunicații ; electromecanic 
(locomotive), electrician 1FTE ; 
b) Profil mecanic : meseria me
canic mașini si utilaie (vagoa
ne) ; c) Profil construcții : me
seria mecanic mașini si utilaje 
terasamente si constructor căi 
de comunicație.

Școala profesională pregătește 
muncitori calificați in meseriile 
de electromecanic (locomotive) 
— transporturi, mecanic mașini 
Si utilaie (vagoane), mecanic 
mașini și utilate (terasamente).

Condițiile de înscriere sint cele 
prevăzute in broșura editată de 
revista ..Tnvătămintul Hceal sl 
tehnic". Școala asigură caparea șl 
servirea mesei contra cart tutu
ror elevilor care le solicită. 
Relații suplimentare se cot ob
ține la secretariatul scolii. la te
lefonul 17 59 81. sau prin centra
la C.F.R. 17 20 60. 17 18 80. 17 21 «0. 
interior 3067. 3108. 3430. zilnic 
intre orele 7,30—19.00.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim- mulțumirile mele sincere pentru felicitările dum
neavoastră cordiale transmise cu ocazia realegerii mele ca președinte federal, 
îmi exprim convingerea că bunele relații austro-romăne de colaborare priete
nească se ypr dezvolta și adinei și in viitor, spre binele popoarelor noastre 
și in interesul păcii și securității in Europa și în Întreaga lume,

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președinte federal 

al Republicii Austria BACĂU : Materii prime din ape reziduale

VIATA ECONOMICĂ SI SOCIALĂ 
Ă LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

O larga acțiune cetățenească:

Revalorificarea materialelor secundare

Cronica
La Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale au avut ioc. marți dimineața, 
convorbiri intre Ion Stanciu. adjunct 
al ministrului, si K. J. Wootton, di-

„Săptămîna filmului francez"
încenind de marți în Capitală se 

desfășoară ..Săptămina filmului fran
cez", manifestare ce se înscrie in 
cadrul larg al colaborării culturale 
existente intre cele două țări. Spec
tacolul de gală, desfășurat la cine
matograful ..Studio'* *, a programat 
lung-metrajul artistic „Moliăre" (re
gia Ariane Mnouchkine). consacrat 
epocii si vieții marelui scriitor fran
cez.

PROGRAMUL 1
16,0*0 Telex
16,05 TeJeșcoală
16.25 Volei feminin: România — Cuba
17.25 Ecran de vacanță
18.15 Tragerea pronoexpres
18.25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18,50 îooi de seri
19,00 Telejurnal

• 15 ani de istorie nouă a patriei
— împliniri ale prezentului

19.20 La ordinea zilei în economie.
19,35 Noi, femeile!
20.15 Telecinemateca. Ciclul .JMari ac

Cu un an în urmă, intr-o zi de iu
nie, am trecut pe la complexul spor
tiv al binecunoscutei întreprinderi 
„1 Mai" din Ploiești. Și am găsit 
atunci neorinduială. un slab spirit 
gospodăresc in întreținerea terenu
rilor de tenis și baschet, a frumoa
sei piscine, dar mai ales a sălii spa
țioase și bine amenajate (pentru an
trenamente și competiții de box. 
lupte, handbal, baschet, ping-pong). 
Dăm un singur exemplu : am gă
sit atunci sala plină cu sticle goale, 
cu resturi de mincare aruncate pe 
jos, geamuri sparte — exact cum o 
lăsaseră participanții voioși la o nun
tă care ținuse pînă a doua zi la 10 
dimineața. în acest timp, gimnaștii, 
luptătorii stăteau afară așteptind să 
plece ultimii cheflii, să se curețe 
parchetul de resturile de mincare. 
Atunci, responsabilii de la A.S. Pra
hova ne-au rugat să nu publicăm ni
mic și s-au angajat să ia măsuri că 
niciodată să nu se mai lntîmple ce 
s-a intîmplat. „E onoarea în joc a 
miilor de muncitori, tehnicieni, tnxi- 
neri. a acestui colectiv fruntaș pe 
țară** — ne-au spus ei. Și am înțeles.

țață însă că după un an, tot în- 
tuo zi de iunie, am făcut altă vizită 
și am găsit aceeași dezordine, ace
eași lipsă de gospodărire a comple
xului !

...De la intrare, te înttmplnă bălă
rii înalte cit omul, de-o parte și de 
alta a aleii; gropi, noroaie, gunoaie 
peste tot locul ; sala e iarăși intr-o 
stare de plîns. Cîțiva tineri jucau 
fotbal pe parchet trăgînd fără milă 
șuturi în geamurile devenite opace 
de cînd n-au mai fost șterse. In hol, 
am dat de o cadă cu apă murdară 
plină cu capace de la berea servită 
la ultima nuntă. Multă mizerie și la 
vestiare, la dușurile de spălat. Tere
nul de tenis era plin de băltoace, de 
gropi. L* intrare — panouri uitate, 
rupte, înnegrite de vreme. Garduri

Tradiționala competiție de oină 
„Cupa U.G.S.R.**. care se desfășoară 
sub egida „Daciadei", s-a apropiat de 
faza finală. Actuala ediție, a 12-a, a 
reunit mai multe formații consacra
te, dintre care notăm : Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", multiplă 
campioană republicană. Torpedo Bra- 
gov. Celuloza Călărași. Metalul Tîr- 
goviște, C.F.R. Sibiu. Laminorul Ro
man, precum și tinerele echipe Me

• în cadrul concursului interna
tional de natatie de la Bratislava, 
campioana noastră Carmen Bunaciu 
a terminat învingătoare în proba de 
200 m spate, cu 2’15”55/100. Proba 
feminină de 200 m mixt a fost cîști- 
gată de B. Meinecke (R.D. Germană) 
— 2’21"01/100. urmată de înotătoarele 
românce Irinel Pănulescu (2’24”35/100) 
si Mariana Paraschiv — 2’24”36/100. 
Clasat pe locul 4 in finala probei 
masculine de 100 m spate. Mihai 
Mandache a stabilit un nou record 
național, cu timpul de 59”78/100.,

® Partidele disputate în cea de-a 
treia zi a turneului internațional fe

Tn deschidere, au rostit alocuțiuni 
criticul Ecaterina Oproiu. redactor- 
șef al revistei ^.Cinema", si regizorul 
Pierre Kast. care s-au referit la u- 
nele aspecte ale dezvoltării cinema
tografiei franceze, ale colaborării în 
domeniul celei de-a 7-a arte între 
România și Franța.

La spectacolul de gală au partici
pat Cristea Chelaru. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii si Educației 

C X *

t V

SPORTUL... VORBELOR
La Complexul sportiv „1 Mai“ Ploiești, după un an de zile 

s-au înmulțit „performanțele dezordinii"

Finala „Cupei U.G.S.R." la oină

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

zilei
rector general la compania ..Nei Par
sons Ltd.“. din Anglia. Au fost abor
date aspecte ale extinderii cooperă
rii în domeniul energetic,

(Agerpres)

Socialiste, reprezentant! ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Asociației 
de prietenie România — Franța, oa
meni de cultură si artă, un numeros 
public, precum si delegația de cine
aști francezi aflată cu acest nrilei tn 
tara noastră.

Au luat parte Pierre Cerles. amba
sadorul Franței la București, si mem
bri ai ambasadei, precum si șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in tara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic.

★
In programul manifestării se află 

înscrisă, de asemenea, o retrospecti
vă a filmului francez, organizată de 
Arhiva națională de filme, la Cine
mateca bucureșteană. ■

..Săptămîna filmului francez**  va 
avea loc si tn orașele Iași. Clui-Na- 
poca si Timișoara. (Agerpres)

tori". „Cit de mult te-am Iubit". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor italiene.

22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal

• 15 ani de istorie nouă a patriei 
— împliniri ale prezentului

19.20 Album coral
19.35 De la Cumidava la Cetatea Rîșno- 

vului O producție a Studioului 
de film TV

19.50 Festivalul ..Tineri dirijori" — Pia
tra Neamț 1980 (II)

20.50 Studio T ’80. „Spirit tînăr, no
vator".

21.15 Teleenciclopedia (reluare)
22,00 Moment folcloric
22.15 Telejurnal

le — răsturnate, distruse. Ceva mai 
îngrijită este piscina. Dar și aici (la 
data vizitei noastre) iarba nu era 
cosită, bazinele de înot erau încă în 
curs de igienizare, gardurile nu erau 
încă reparate.Secretarul asociației sportive Pra
hova — Mihai Matache —. cit și se
cretarul comitetului sindicatului, 
care ne-au însoțit și-au văzut toată 
dezordinea, n-au rostit tot timpul o 
vorbă. De fapt, ce ar fi putut spune ? 
Pînă la urmă și tăcerea vorbește. 
Ne-a contrariat insă mai mult fap
tul că atît președintele sindicatului
— Vasile Erhan — cit și secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii — Toma Oprea — n-au vrut să 
dea curs invitației noastre de a mer
ge Împreună la complex („Noi am 
fost, știm ce este acolo. Ce rost mai 
are să repetăm plimbarea" ?). Rost 
avea. Ar fi văzut că situația de ne
glijență persistă. Că indicațiile date
— dacă s-au dat — nu au fost res
pectate.

La plecarea de la complex. îngri
jitorul bazei, Romieă Giroveanu, a 
încercat aceeași stratagemă de anul 
trecut : „Vă rugăm să nu scrieți. E 
onoarea colectivului in joc. Vă pro
mitem...**  „Da, vă promitem..." A 
înginat și secretarul asociației.

De data asta nu am mai crezut în 
sportul... vorbelor. E mai bine ca res
ponsabilii de la A.S. Prahova si cei de 
la sindicatul întreprinderii să se an
gajeze față de colectiv, nu cu vorba, 
ci cu fapta, să aducă in sfîrșit com
plexul sportiv la situația de bună 
gospodărire, de bună întreținere. 
Fiindcă, neîndoios, sportivii între
prinderii vor să facă o oră. două de 
mișcare în aer liber pe teren, la Pis
cină sau. în zilele mai ploioase, în 
sala de sport.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scintfeii**

talul Vaslui. C.F.R. Iași, Celuloza- 
Drobeta Tr. Severin, Comerțul Galați, 
înființate de scurt timp. în etapa fi
nală a acestei competiții, organizată 
de Comisia de sport și turism a 
U.G.S.R., alături de formațiile amin
tite vor mai evolua Universitatea 
București și A.S.A. Constanța. Me
ciurile se dispută pe stadionul „Ce
luloza" din Călărași, in zilele de 
28—29 iunie.

minin de volei de la Iași s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
R.D. Germană — Cehoslovacia 3—0 ; 
Polonia — Ungaria 3yl ; U.R.S.S. — 
România 3—1.
• în primul tur al turneului in

ternational de tenis de la Eastbourne 
(Anglia), contînd pentru „Marele Pre
miu — F.I.L.T.", jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a invins-o cu 6—7, 
6—3, 6—1 pe Mary Carillo (S.U.A.).
• Ieri la Milano. în campionatul 

european de fotbal, selecționatele 
Cehoslovaciei și Olandei au făcut joc 
egal : 1—1 (1—0). Au marcat Nehoda 
(min. 15). respectiv. Kist (min. 58).

Odată cu intrarea tn funcțiune a 
noii stații de epurare mecanică si 
biologică, la Combinatul de celuloză 
și hîrtie Letea din Bacău se recu
perează din anele reziduale o mare 
cantitate de fibre. Reintroducerea 
acesteia in circuitul economic a 
preocupat multă vreme ne specia
liștii de aici Inginerii Costin Do- 
bre si Constantin Filip. împreună 
cu un colectiv de muncitori, au 
conceput si realizat, prin adaptarea 
unor mașini devenite disponibile o 
instalație originală de valorificare 
a fibrei de celuloză recuperate.

ARGEȘ : Bîrla în
Comuna Bîrla din județul Argeș 

este cunoscută în istorie prin ri
posta dată de obiditii de aici ex
ploatării moșierilor în timpul răs
coalei de la 1907. Birla este o co
mună agricolă, a doua ca suprafa
ță și a treia ca populație în rîndul 
localităților rurale argeșene si este 
propusă să devină oraș. începînd 
din 1972 comuna Bîrla s-a făcut cu
noscută și ca stațiune balneară, 
pentru tratarea îndeosebi a bolilor 
reumatismale. Peste 25 000 de pa-

HUNEDOARA:
Materiale de construcții 

peste prevederi
Pentru a veni In sprijinul con

structorilor de la obiectivele ln-
dustriale si de locuințe din țară, 
unitățile producătoare de materia
le de construcții din județul Hune
doara depun eforturi stăruitoare 
pentru a realiza suplimentar dife
rite materiale de construcții de 
bună calitate. în primele cinci luni 
din acest an s-au trimis construc
torilor peste plan : 2 700 mp pla
caje din marmură, 13 300 mp dale 
mozaicate. 1.8 km tuburi PREMO. 
407 mc stilpi pentru liniile electri
ce. 690 mc beton celular autoclavi- 
zat si 84 000 bucăți cărămizi dialit. 
(Sabin Ccrbu).

PENTRU 
SI PENTRU 3

...cîteva învățăminte 
consacrată „Promovării
Peste â00 le persoane — specia

liști in transporturi auto, reprezen
tanți ai unor ministere economice și 
altor unități deținătoare de autove
hicule. ofițeri lin formațiunile de 
circulație ale organelor le miliție — 
au participat la 'ucrările consfătui
rii consacrate „Promovării conduitei 
preventive în rîndul șoferilor profe
sioniști".

Din comunicarea prezentată des
pre probleme acțuale ale siguranței 
traficului rutier, ,-ezultate din ana
liza dinamicii accidentelor pe anii 
1979—1980. reiese că în prezent fie
care al șaptelea cetățean adult din 
țara noastră «ste deținător al permi
sului de conducere, că numărul șo
ferilor amatori aste azi mai mare 
declt al celor profesioniști, că valo
rile traficului greu au sporit in ul
timii zece ani de aproape cinci ori. 
Deși circulația s-a intensificat mult, 
anul trecut numărul accidentelor ru
tiere. al persoanelor care și-au pier
dut viața, al celor răniți în aseme
nea evenimente a scăzut (cu va
lori intre 8.3 și 9,4 la sută) în ra
port cu anul precedent. Și în acest 
an se înregistrează o scădere a ac
cidentelor. Deci, tn ansamblu, o evo
luție pozitivă. Dar este prea devre
me să fim mulțumiți. Numărul pier
derilor de vieți se situează încă în 
jurul cifrei de două mii anual, al 
celor răniți care necesită îngrijiri 
medicale, spitalizări etc. este de două 
ori mai mare, iar pagubele materi
ale stnt încă de ordinul multor zeci 
de milioane lei.

Fără a minimaliza ceea ce s-a ob
ținut în ridicarea gradului de disci
plină rutieră a șoferilor profesioniști 
(in rîndul acestora numărul acciden
telor a scăzut cu 14 la sută, dar in 
rîndul șoferilor amatori scăderea este 
de numai 6 la sută), trebuie subliniat 
că există încă rezerve mari pentru 
combaterea fenomenului accident ru
tier prin generalizarea aplicării con
duitei preventive.

Fie că a fost vorba de cauzele unor 
accidente de muncă produse în cir
culație de șoferii din cadrul Centra
lei de transporturi auto (referat pre
zentat de ing. Mateevici Victor, di
rector general al Centralei de trans
porturi auto), de experiența bună in 
combaterea alcoolismului în rîndul 
șoferilor profesioniști din Maramureș 
(maior Pop Vasile). de experiența 
unui conducător auto, de importanța 
pe care o prezintă cunoașterea capa
cităților psiho-fizice ale omului de la 
volan ca element al creșterii secu
rității rutiere (de dr. Constantin 
Blaj), de unele probleme actuale ale 
primului ajutor medical (dr. Andrei 
Firică), de recuperarea șoferilor „pro
blemă" (lt. col. Petre Moraru). de 
aspecte inedite ale promovării con
duitei preventive (col. Gheorghe 
Ene), de pregătirea sau examinarea 
viitorilor conducători auto sau de ori
care din celelalte teme tratate tn ca
drul consfătuirii, in total optsprezece, 
sau chiar de filmele de specialitate 
de 6curt-metraj prezentate, toate au 

Odată cu realizarea instalației a 
fost pusă la punct si tehnologia de 
fabricație. Acum, noua instalație 
funcționează si produce la capaci
tates prevăzută. Referindu-se la 
eficienta economică a acesteia, in
ginerul Nicolae Barbu, directorul 
combinatului preciza că. anual se 
realizează dir, fibrele care pînă nu 
de mult ajungeau pe anele Bistri
ței. circa 2 500 tone hîrtie amba
laje, 1 500 tone hîrtie sanitară șl 
800 tone hîrtie pentru dosare si co- 
perti. Cu alte cuvinte, o idee si o 
instalație de milioane. (Gh. Baltă).

circuitul balnear
cientl au efectuat aici cure com
plexe de tratament si recuperare. 
Dună cum ne informează medicul 
baîneolog Ion Pârvu. noua stațiune 
dispune de ane minerale hiperter- 
male provenite de la o sondă pe
trolieră cu un debit zilnic de 250 
metri cubi. Buletinele de analiză 
ale Institutului de balneofiziotera- 
pie. climatologie și recuperare me
dicală București atestă că aceste 
ape minerale au o eficientă deose
bită in reumatismele cronice dege
nerative. sechele de poliomielită, 
osteomielită, fracturi, anexite cro
nice. hernii de disc etc. Cura bal
neară actuală e în plină desfășu
rare. de efectele ei beneficiind sute 
și sute de oameni al muncii. (Gh. 
Cîrstea).

SIBIU : Exhaustoare-gigant la „Independența"
Colectivul secției cazangerie grea 

de la Întreprinderea „Independen
ta" din Sibiu a încheiat In timp re
cord execuția. în premieră națio
nală. a celor zece exhaustoare de 
tip V.R.D. de foarte mare capaci
tate — de 500 000 mc pe oră șl 350 000 
mc pe oră — destinate Combinatu
lui metalurgic din Tulcea. pentru 
cuptoarele de feroaliaje. Prin rea
lizarea acestor utilaie-gigant. cu 
rotoare de 1 800 ture/minut si la 
care, atit pentru scurtarea timpului 
de execuție, cit si oentru asigura

ȘOFERI 
PIETONI... 

de la consfătuirea 
conduitei preventive" 

adus o bogăție de date, fapte, ele
mente, care trebuie cunoscute nu nu
mai de cei prezenți Ia consfătuire, ci 
de toți conducătorii auto, fie ef pro
fesioniști sau amatori, de cei carp se 
pregătesc să devină oameni ai vola
nului. Ele sînt foarte folositoare chiar 
și pentru pietoni. Dovada acestui in
teres o face și apuizarea în cîteva 
zile a lucrării .Conduita preventivă" 
editată în peste o sută de mii de 
exemplare sau a oricăror altor lu
crări anterioare, ca și lipsa cronică 
din librării a unor cărți sau broșuri 
privind liferite aspecte ale condu
cerii și întreținerii autovehiculelor. 
De aceea, ni se pare o ’ndatorire fi
rească față de nilioanele de poten
țiali interesați de problematica cir
culației moderne, cu multiplele ei 
implicații, de a se folosi astfel de 
ocazii, cînd numeroși ipecialiști Iși 
expun ppinllle, pentru a le utiliza, 
realizind compendii, culegeri, bro
șuri rezumative, lucrări nai nari sau 
mai mici, care să fie accesibile ma
selor largi ie conducători auto și nu 
numai acestora. Va fl o contribuție la 
valorificarea experienței existente 
pentru combaterea fenomenului acci
dent rutier.

Al. PLAIEȘU

ARGEȘ • La Teatrul de stat 
din Pitești, școala populară de 
artă din localitate a prezentat 
un spectacol festiv dedicat ani
versării a 20 de ani de activi
tate. S-au perindat pe scenă 
corul mixt, orchestrele de mu
zică cultă. ușoară și populară 
ale scolii sărbătorite, precum și 
Interpreti Și dirijori de renume 
absolvenți ai acestei prestigioa
se instituții de cultură. (Gh. 
Cîrstea).

CLUJ • Un mare număr de 
oameni ai muncii, români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
oameni de știință, cultură și 
artă, elevi si studenți. au parti
cipat cu interes. Ia Casa de cul
tură a studenților din Cluj- 
Napoca. la simpozionul „2050 de 
ani de existentă statală geto- 
dacă. daco-romană și româneas
că". Au prezentat comunicări 
științifice acad. Ștefan Pascu. 
prof. univ. dr. Iosif Kovacs și 
prof. univ. dr. Camil Mureșan. 
Un program cultural-artistic a 
încheiat această manifestare ști
ințifică. (Al. Mureșan).

VASLUI 9 .A văzut lumina 
tiparului primul număr al Anua
rului muzeului județean Vaslui 
intitulat „Acta Moldaviae Me- 
ridionalis". valoroasă lucrare ști
ințifică care înmănunchează 
studii, comunicări și note pri-

TIMIȘ :
Combustibil economisit

La cooperativa agricolă de pro
ducție Variaș județul Timiș, a fost 
realizată, cu forte proprii o in
stalație de producere a biogazului 
utilizai la încălzirea apei pentru 
prepararea hrane. vițeilor spălarea 
instalațiilor de muls mecanic și a 
separatoarelor de lapte. înainte în
călzirea apei se făcea cu ajutorul 
unui boiler, consumindu-se circa 
5 000 kg combustibi' convențional pa 
an. în cadrul preocupărilor pen
tru punerea in valoare a resurse
lor locale de producere a energiei 
— ne spune tovarășul Adalbert 
Kruts, președintele consiliului unic 
agroindustrial Variaș. tot în secto
rul zootehnic al unității amintite, 
cu ajutorul unui captator de gaze, 
s-a trecut la folosirea gazului de 
sondă rezultat de la un foraj de 
apă termală din apropiere pentru 
încălzirea celo*  patru hale desti
nate creșterii unui număr de 200 000 
de pui de găină pentru carne și a 
seminței de viermi de mătase. în 
acest fel. s-a renunțat aproape 
complet la consumul de curent e- 
lectric. La realizarea acestor lu
crări. alături de inginerii Mir
cea Pătrașcu si Viorel Timoceanu, 
și-au adus contribuția si membrii 
cooperatori Gheorghe Antal si Du- 
șan Luchin, din cadrul formației de 
construcții a cooperativei agricole 
Variaș. (Cezar Ioana).

rea unei calități ireproșabile au fost 
folosite tehnologii, de asemenea. în 
premieră oe tară, importurile care 
erau necesare beneficiarului au 
fost, practic, eliminate, economiile 
ridieîndu-se la peste un milion iei 
valută. Odată cu livrarea si a celui 
de-al '0-lea ’xhaustor. cazangiii de 
la „Independenta" Sibiu țin să u- 
reze constructorilor tulceni, orin 
intermediul „Scînteii**,  succes la 
montai si la punerea în funcțiune 
a marelui obiectiv industrial de la 
Porțile Deltei. (Nicolae Brujan).

în Capitală

Cercetări 
arheologice

Ieri au fost reluate cercetările ar
heologice de la Curtea Nouă (Dealul 
Spirii) din București, cu participarea 
studenților Facultății de istorie-fiio- 
zofie din Capitală, aflati in nractică 
de producție. Obiectivul central al 
lucrărilor îl constituie Palatul dom
nesc. construit de Alexandru Vodă 
Ipsilanti intre 1775—1776. Programul 
de cercetare orevede deschiderea 
unor mari casete care vor oermite 
completarea planului interior al 
vastului edificiu. ?ină acum au fost 
dezvelite tidăriile încăperilor de la 
parter ale mei construcții conside
rate cea mai mare in epoca medie
vală a Bucurestiului. Colectivul de 
arheologi, cadre didactice și studenti 
urmărește să descopere noi obiecte, 
□iese ie decorație arhitecturală care 
au aparținut construcției domnești. 
Printre vestigiile deja aduse la su
prafață se remarcă obiecte din cera
mică. monede din argint, urme car
bonizate ale bîrnelor ce despărțeau 
nivelurile clădirii, nroiectile. bombar
de. care vor Intra In oatrimoniul 
Muzeului de istorie al municipiului 
București, tn cadrul programului de 
practică, studenții vor cerceta si alte 
monumente din Capitală si din tm- 
nrejurimi. vor participa la lucrări 
de conservare de laborator, vor pre
zenta turiștilor monumente din zona 
Curtea Veche. noile cartiere ale 
municipiului. (Gabriela Bondoc).

vind istoria. arta si cultura 
acestor plaiuri românești sem
nată de specialiști cu renume 
din institute ale Academiei 
Republicii Socialiste România, 
universitățile din București și 
Iași, precum și din muzeele 
vasluiene. • în municipiul 
Vaslui s-a desfășurat concursul 
județean de muzică ușoară „Me
lodiile verii". Organizat de către 
consiliul județean al sindicatelor 
și comitetul județean U.T.C., 
concursul a avut menirea să 
depisteze noi și autentice talen
te de Interpreti și să-i stimu
leze pe compozitorii vasluieni de 
muzică ușoară. (Vasile Văsii).

HUNEDOARA 9 In Valea 
Jiului s-a încheiat „Luna mani
festărilor politico-ideologice. cul
tural-educative și sportive". In 
rîndurile minerilor, ale celorlalți 
oameni ai muncii au avut loc 
ample și numeroase acțiuni po
litico-educative. de creație teh- 
nico-științifică menite să con
tribuie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, stimularea 
spiritului creator al oamenilor 
muncii. Festivitatea de încheiere 
a fost marcată de spectacolul 
„Laudă omului, muncii si crea
ției sale", care a reunit masa

In blocuri de locuințe, în școlî, în 
diferite locuri publice din R.D. Ger
mană sînt afișate periodic anunțuri 
prin care cetățenilor li se co
munică ziua și ora pentru pre
darea materialelor secundare. La o- 
rele anunțate, in fața blocului, a șco
lii, instituție': administrative iși fac 
apariție autocamioane și furgonete 
speciale pentru colectarea acestor 
prețioase resurse Ir. cartiere au fost 
puse la dispoziția locatarilor încă
peri speciale, compartimentate pen
tru depozitarea diferiteloi materiale 
devenite inutilizabile. S-a plecat de 
la constatarea că cetățenii sint În
totdeauna dispuși să colecteze ma
terialele secundare dacă ei au sigu
ranța că le pot preda fără alergătu
ră inutilă și fără mult timp de aș
teptare.

Alături de aplicarea !n toate ramu
rile a unui regim strict de folosire 
economică a materialelor, introduce
rea în circuitul economic a materia
lelor secundare 
constituie o pre
ocupare de prim 
ordin în Republi
ca Democrată 
Germană. De pil
dă. 75 la sută din 
producția națio
nală de otel se realizează din fier 
vechi, industria hirtiei iși acoperă 44 
la sută din necesarul său de materii 
Drime recurglnd la hirtla întrebuin
țată. cirpele vechi reprezintă 10 la sută 
din materia primă a industriei texti
le. Aproape 95 la sută din sticlele și 
borcanele produse în R.D.G. sint re- 
folosite în industria alimentară. Nu
mai în capitala tării funcționează 102 
centre de achiziții apartinlnd între
prinderii de colectare a materialelor 
secundare. 14 centre mobile si 49 de 
remizieri. In 20 din aceste centre, 
fierul vechi se depozitează direct in 
conteinere. care. în momentul cind 
sint umplute, sînt transportate la 
baza de preparare a metalului.

în activitatea sa, un centru de a- 
chiziții este sprijinit de un larg co
lectiv obștesc. De pildă, un aseme
nea centru din sectorul Friedrich
shain din Berlin este ajutat de o 
școală profesională, două școli ge
nerale, două grădinițe de copii și de 
12 colectori autorizați. Numai într-o 
lună au fost preluate aici S0 000 sti
cle și borcane, 25 tone de hîrtie, 8 
tone de textile, 10 tone fier vechi, 
în ultimul semestru al anului tre
cut, in capitala R.D. Germane au 
fost organizate de tătre comitetele 
de cartier ale Frontului Național 
3 810 acțiuni de colectare a materia
lelor secundare.

Prelucrarea într-o primă fază a me
talelor vechi intră în atribuțiile unei 
întreprinderi specializate, de talie 
republicană, care are unități in prin
cipalele orașe ale tării. în Berlin, 
unitatea respectivă dispune de un co
lectiv de 175 persoane care lucrează 
fără întrerupere, inclusiv în zilele 
normale de odihnă, la sortarea me
talelor feroase și neferoase, precum 
și la tăierea lor pentru a fi mai tîr- 
ziu folosite in cuptoare pe baza unor 
procedee de topit corespunzătoare. 
Zilnic, de aici pleacă spre oțelăriile 
țării 25 de vagoane încărcate.

Pe lingă materialele secundare 
tradiționale — fierul vechi, hîrtia, 
textilele, sticla spartă — o tot mai 
extinsă valorificare Iși găsesc zgura, 
cenușa, deșeurile din plastic și alte
le. Se apreciază că există aproxima
tiv 400 de sorturi de materiale se-

însemnări 
din R. D. Germană

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

20 și 21 iunie, tn țară: Vreme schimbă
toare. Cerul va fl variabil, cu tnnorări 
mai accentuate tn vestul șl nordul tă
rii, unde vor cădea averse locale de 
ploaie Însoțite de descărcări electrice. 
In rest, averse izolate. Îndeosebi după-

artiștilor amatori din Valea Jiu
lui. (Sabin Cerbu).

ILFOV • în cadrul acțiunilor 
menite să accentueze creșterea 
eficientei activității in toate 
unitățile economice, secția de 
propagandă a Comitetului jude
țean de partid Ilfov a inițiat în 
municipiul Giurgiu un schimb 
de experiență, avind ca principal 
scop realizarea programului de 
recuperare, reconditionare și re- 
folosire a pieselor și a diferite
lor subansamble. Acțiunea, ini
țial lansată la întreprinderea 
textilă „Dunăreană “din Giurgiu, 
a fost preluată de filatoarele din 
Oltenița, de întreprinderea de 
ferite din Urziceni. fabrica de 
conserve „Valea Roșie" si alte 
unități industriale ilfovene. (Lu
cian Ciubotarul.

SATU MARE 9 în organiza
rea consiliilor județean și mu
nicipal al sindicatelor, peste 
5 000 de oameni ai muncii din 
unitățile industriei ușoare din 
municipiul Satu Mare au luat 
parte la o duminică cultural- 
sportivă in pădurea Noroieni. In 
„amfiteatrul verde" au evoluat 
numeroase orchestre de muzică 
populară și ușoară, brigăzi artis- 

cundare, al căror volum se ridică la 
72 milioane tone anual. în cursul a- 
nului trecut a fost valorificată 27 la 
sută din această cantitate. Pentru 
1980 gradul de utilizare al acestora 
urmenz? să crească la 30 la sută, ceea 
ce înseamnă o zecime din întregul 
necesar de materii prime al R.D.G.

Din cele 12 milioane tone de ce
nușă. care provin anual de la cen
tralele electrice din R.D.G., in pre
zent iși găsesc diferite întrebuințări 
circa trei milioane de tone. La cen
trala electrică LUbbenau-Vetschau 
a fost elaborat un procedeu pentru 
arderea cenușii umede. Astfel, in 
decursul unui an, prin folosirea 
drept combustibil a 600 000 de tone 
de cenușă umedă au fost economi
site 500 000 de tone de lignit. Cenu
șa este, de asemenea, utilizată la re- 
cultlvarea suprafețelor degradate de 
explorările miniere la suprafață, la 
confecționarea filtrelor pentru Duri
ficarea apei reziduale etc. De ase

menea. zgura din 
siderurgie se fo
losește in prezent 
in mare parte ca 
material pentru 
industria cimen
tului. ca agregat 
la producerea be

tonului. la construcția drumurilor și 
a ,digurilor.

în exploatările forestiere și In in
dustria de prelucrare a lemnului ră- 
min anual 2,5 milioane metri cubi de 
resturi, din care sint valorificate ju
mătate. Printre altele. în 1979 s-au 
produs 40 000 tone de celuloză, 
200 000 metri cubi de placaje pentru 
diferite întrebuințări, economisin- 
du-se 500 000 de metri cubi de masă 
lemnoasă. Chiar și coaja copacilor 
este transformată în humus necesar 
pentru fertilizarea solului.

Deșeurile din materiale plastice 
sînt. de asemenea, tot mai intens va
lorificate, apreciindu-se că in 1980 
gradul de utilizare al acestora se 
va dubla fată de 1975. De pildă, anual 
800 de tone de deșeuri din poliester 
sînt folosite în întreprinderea de fi
bre sintetice „Otto Buchwitz**  din 
Glauchau pentru producerea unui 
material cu întrebuințări multiple, 
denumit „florofol". Printre altele, ei 
poate servi la izolarea fonică și ter
mică în construcții și pentru pardo- 
situl locuințelor.

Din cele peste 300 000 tone de ule
iuri care se produc și se consumă în 
R.D.G., aproximativ o treime se re
generează. Instalații corespunzătoare 
se află la uzina de hidrogenare din 
Zeitz, precum și la alte unități in
dustriale. Tot pentru a ilustra mul
titudinea posibilităților de valorifi
care a deșeurilor și reziduurilor, se 
impune amintită întreprinderea de 
valorificare a peliculelor de film din 
FUrstenwalde, care recuperează a- 
nual nu mai puțin de 36 000 kg de 
argint pur, materie primă prețioasă 
pentru industria metalurgică și a 
materialelor fotografice, sau cen
trala Lichtenberg, de lingă Berlin, 
care folosește drept combustibil pen
tru producerea de energie electrică 
și aburi pentru sistemul de termofi- 
care resturile menajere. Sînt doar 
cîteva exemple din acțiunile desfă
șurate în R.D.G. pentru folosirea ju
dicioasă a tuturor resurselor materi
ale. contribuind astfel la dezvoltarea 
stabilă, neîntreruptă a economiei na
ționale.

C. VARVARA

amiaza. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 8 și 16 grade, iar maximele intre 
18 șl 28 de grade, local mai ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești: Vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi variabil, favorabil aversei de ploaie 
însoțită de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 15 și 17 
grade, iar cele maxime intre 26 șl 28 
de grade. (Ileana Mihăllă. meteorolog 
de serviciu).

tice și s-au desfășurat întreceri 
de fotbal, handbal, alergări și 
volei. O acțiune similară a avut 
loc la Cărei, pentru muncitorii 
din ramura industriei ușoare din 
această localitate. (Octav Gru- 
meza).

IAȘI 9 La Iași se desfășoară 
cea de-a IV-a ediție a stagiunii 
estivale studențești. Studenții 
conservatorului vor susține un 
număr însemnat de concerte și 
recitaluri de muzică, atît in săli
le de spectacole, cit și in între
prinderi. instituții si în aer 
liber. • La Teatrul National 
„Vasile Alecsandri" din Iași s-a 
inaugurat zilele acestea un nou 
studio, care are ca scop diver
sificarea modalităților de inter
pretare in vederea ridicării con
tinue a nivelului măiestriei ar
tistice a actorilor si a educării 
estetice a spectatorilor. Cu acest 
prilej, a fost prezentat specta
colul cu piesa ..Duo amore" de 
Mircea Radu Iacoban. 9 în co
muna Cucuteni din iudetu! Iași, 
localitate pe teritoriu! căreia se 
află descoperirea neolitică a cul
turii Cucuteni. s-a desfășurat 
simpozionul ..Civilizații milenare 
pe pămîntul României" si co
municarea științifică ..Mărturii 
materiale ale civilizației Cucu
teni descoperite în săpăturile din 
vatra istorică a municipiului 
Iași". (Manole Corcaci).

• UN RAPORT ASU
PRA STĂRII POPULAȚIEI 
ÎN LUME, dat recent publi
cității de către Fondul Națiunilor 
Unite pen.tru activitățile popu
lației. relevă că. în medie. 
300 000 de copii se nasc zilnic pe 
glob. Natalitatea a înregistrat, 
in perioada 1965—1975. un recul 
de 13 la sută, dar se estimează 
că. in ciuda acestei tendințe, 
populația actuală a globului, de 
4.5 miliarde, va număra la sfîr- 
situl secolului cu 2 miliarde 
mai mult — spor ce va surveni 
in proporție de 90 la sută în ță
rile in curs de dezvoltare. In 
prezent, din 11 nașteri. 10 sînt în 
țările sărace ale lumii. în urmă
torii 20 de ani va creste spe
ranța de viată, mai ales în ță

rile în curs de dezvoltare. Ace
lași raport estimează că popu
lația orașelor, care s-a dublat în 
ultimii 30 de ani. se va dubla 
din nou pînă la sfîrsitul veacu
lui. în anul 2 000 vor exista 60 
de orașe cu peste 5 miHoane de 
locuitori, unde vor fi concentra
te 650 milioane persoane.

• DISPOZITIV PEN
TRU CERCETAREA 
FUNCȚIONĂRII CREIE
RULUI. Cercetătorii Institutu
lui medical al Universității Mi
chigan din S.U.A. au realizat un 
aparat care le va permite să stu
dieze funcționarea creierului 
uman în condiții superioare ace
lora din trecut. Dispozitivul este, 
de fapt, o combinație de două 

aparate : un mic accelerator de 
particule și un analizor care 
realizează tomografia axială 
computerizată și este rezultatul 
cuplării unui computer cu un 
aparat radioscopic și un televi
zor. Micul accelerator de parti
cule va produce particule radio
active foarte slabe și de scurtă 
durată care vor fi transportate 
de fluxul sîngelui pină in cre
ier. Emisiunea lor radioactivă 
de slabă intensitate va fi detec
tată de analizorul montat în ju
rul capului. Datorită radioactivi
tății, pe ecranul TV se va putea 
urmări activitatea creierului, in
clusiv absorbția de glucoză, oxi
gen și alte substanțe chimice 
indispensabile proceselor vitale.

• VEHICUL CARE 
„VEDE". Studentul canadian

Hans Moravek a construit un fel 
de vehicul-robot pe un posta
ment rulant, care se poate depla
sa ocolind piedicile din cale 
grație . unui dispozitiv special. 
Vehiculul-robot este dirijat de 
un computer care înregistrează 
și evaluează imaginile transmise 
de o cameră de luat vederi, 
aflată la bord. Aparatul se mișcă 
deocamdată in ritm de melc, 
1 m în zece minute, dar inven
tatorul speră să-i sporească cu- 
rînd viteza, folosind microcom- 
putere care să prelucreze mai 
rapid materialul vizual. Această 
realizare a cercetătorilor de la 
Laboratorul pentru inteligență 
artificială al Universității Stan

ford din California urmează să 
servească in cadrul experimen
telor ce se fac pentru construi
rea unui autovehicul care să fie 
pus in circulație pe suprafața 
planetei Marte.

• CIT UN TEREN DE 
FOTBAL... Cu ocazia unor 
festivități organizate sîmbătă Ia 
Washington a fost desfășurat cel 
mai mare steag din cite se cu
nosc. Cintărind 7 tone și măsu- 
rînd 125 metri in lungime și 63 
metri în lățime, el acoperea o 
suprafață mai mare decît a unul 
teren de fotbal. Pentru a-1 în
tinde pe iarbă în tata monu

mentului im George Washington 
— Încă nu există un stîlp ;ă-l 
susțină — a trebuit folosită o 
macara, oe lingă îiutorul a sute 
de persoane. Newyorkezul Len 
Silverfine. creatorul drapelului, 
care, acum doi ani. cu prilejul 
bicentenarului S.U.A.. a mai În
tins in același loc un steag 
imens, rupt Insă de vînt după 
ODt ore. se Întreabă acum cit va 
rezista noua sa creație, cu 20 la 
sută mai mare ca precedenta ?

• CABLU TELEFONIC 
DIN FIBRE DE STICLA, 
într-unul din cartierele Berli
nului occidental se experimen
tează in prezent o nouă tehnică 
de telecomunicații, care constă 
In conectarea la rețeaua telefo
nică Xi unor abonați prin inter

mediul unui cablu din fibre de 
sticlă. în acest fel. mesajele nu 
mai sint transmise ca pină acum, 
prin impulsuri alectrice, ci sub 
forma unor impulsuri luminoa
se. Noua tehnică, In raport cu 
cea actuală, prezintă mai multe 
avantaje. în primul rind. in 
comnaratie cu cablurile din fibre 
tradiționale, cablurile de fibre 
de sticlă sint mai ușoare. în al 
doilea rind, pierderile pe par
curs sint mai reduse. Cu alte 
cuvinte, calitatea recepției co
municării telefonice se menține 
la distanțe mai mari.
• PĂIANJEN-GIGANT.

O țărancă argentiniană care lu
cra ne cimD în apropierea loca
lității Puerto Ignozu a dat peste 
un păianjen de dimensiuni cu 
totul extraordinare : exemplarul 

cîntărea — cum scriau ziarele 
locale — patru kilograme, avind 
Înălțimea de 40 si lățimea de 18 
centimetri. El aparține unei 
varietăți foarte rare, cunoscută 
sub numele de ..australiană".

• GEMENE CENTE
NARE. Gemene,e Elin Hag- 
mark si Naemi Bomanson. din 
insula finlandeză Aaland. si-au 
serbat centenarul, in prezenta 
celor sase copii si 33 de nepoți 
si strănendti ai lor. Presa fin
landeză relatează pe larg despre 
acest eveniment, subliniind că 
este unicul caz în lume cînd o 
pereche de gemeni ating virsta 
de 100 de ani. Cele două surori 
sînt încă pline de vitalitate si 
mai efectuează diferite treburi 
in gospodărie.



PRAGA

Lucrările celei de-a XXXIV-a ședințe a sesiunii• » 
de Ajutor Economic Reciproc

PRAGA 17 (Agerpres). — La Pala
tul Cernin din Praga au Început, la 
17 iunie, lucrările celei de-a XXXIV-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de A- 
iutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) 
la care participă delegații din țările 
membre — R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Republica Cuba. R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă. R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România. R.P. 
Ungară. U.R.S.S.. R.S. Vietnam, pre
cum si o delegație din R.F.S. Iugo
slavia.

La lucrări iau parte. In calitate de 
Invitați, delegații din R.P. Angola, 
R.D. Afganistan, Etiopia Socialistă.

R.D.P. Laos. R.P. Mozambic si R.D.P. 
Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România este condusă de tovarășul 
Ilie Verdet. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al guvernului.

In programul lucrărilor ședinței a 
XXXIV-a a sesiunii C.A.E.R.. care 
vor dura pină la 19 iunie, sînt înscri
se probleme privind accelerarea lu
crărilor de coordonare a planurilor 
economice, realizarea programelor 
speciale de colaborare ne termen 
lung, adîncirea specializării si coope
rării in producție. amplificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri.

Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
româno-malgașe

ANTANANARIVO 17 (Agerpres).— 
Președintele Republicii Democratice 
Madagascar. Didier Ratsiraka. l-a 
primit pe șeful delegației române la 
lucrările sesiunii a Vl-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică româno-mal- 
gașe. Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne. >

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a transmis 
președintelui Didier Ratsiraka un 
mesaj de prietenie. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, de pro

gres si prosperitate pentru poporul 
malgaș prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Madagascarului a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceausescu un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări de sănătate, 
bunăstare si fericire poporului român.

In cursul convorbirii care, a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte concrete ale dezvoltării rela
țiilor româno-malgase. îndeosebi ale 
lărgirii cooperării economice si creș
terii volumului, schimburilor comer
ciale și s-a efectuat un schimb de 
păreri in probleme internaționale de 
interes comun.

R. D. GERMANĂ
Ample acțiuni de înlăturare 

a pagubelor provocate 
de vremea nefavorabilă
BERLIN 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., în 
toate regiunile din Republica De
mocrată Germană care au fost afec
tate de vremea nefavorabilă de la 
sfîrșitu] săptămînii trecute se desfă
șoară ample operațiuni de înlătura
re a pagubelor, la care participă lu
crători din întreprinderi si instituții, 
membri ai politiei populare, ai tru
pelor de grăniceri și apărare civilă, 
împreună cu populația. Luni după- 
amiază. aproape toate cele 1 000 de 
linii telefonice avariate din regiunea 
Erfurt fuseseră reparate. In regiu
nea Suhl s-a lucrat la înlăturarea 
rapidă a avariilor suferite de aproa
pe 1 250 de locuințe.

Agenția precizează că furtuna care 
s-a abătut asupra campingului de la 
Altenberger See. in regiunea Erfurt, 
a provocat moartea a sase persoane, 
a smuls o veche pădure de fagi și 
a avariat clădiri.

Declarația Direcțiunii 
P. C. Italian 

în legătură cu rezultatele 
recentelor alegeri regionale 

ți comunale
ROMA 17 (Agerpres). — Alegerile 

regionale si comunale desfășurate 
recent în Italia ..au confirmat marea 
forță a Partidului Comunist Italian", 
se afirmă intr-o declarație dată pu
blicității de Direcțiunea partidului.

Direcțiunea P.C.I. propune ..să aibă 
cit mai curînd posibil un schimb de 
vederi cu Partidul Socialist Italian si 
cu alte forte de stingă si democra
tice. pentru ca. pe baza unui pro
gram precis, să poată fi realizat un 
număr cit mai mare de majorități si 
conduceri executive democratice de 
stingă".

La nivel national — se arată în 
document — P.C.I. va milita, din 
opoziție, cu toate forțele pentru so
lutionarea. dificilelor probleme poli
tice si economice ale tării. Pe pri- 

: mul plan se află necesitatea unei 
I ..politici de destindere, dezarmare- și 
I cooperare internațională".

Tarile neutre si nealiniate—să contribuie
1 'a> . . A

ia lichidarea focarelor de încordare
Declarațiile cancelarului Austriei

VIENA 17 (Agerpres). — Politica 
de destindere pe plan internațional 
are o mare însemnătate pentru Aus
tria, a declarat cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, în cuvîntul 
inaugural al conferinței „Economia 
mondială în anii ’80". care se desfă
șoară la Viena. După cum mențio
nează agenția A.P.A.. el a apreciat 
că relațiile dintre Est și Vest sint

dependente de o politică de destin
dere stabilă.

Datorită încheierii Tratatului de 
stat. Austria a dobîndit posibilitatea 
să trăiască și să se dezvolte în con
diții de pace și destindere — a subli
niat Bruno Kreisky. De aceea, ea 
consideră că sarcina țărilor neutre și 
nealiniate este de a aduce o contri
buție la soluționarea problemelor și 
lichidarea focarelor de încordare.

România în lume
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SESIUNEA COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE

DE COOPERARE ECONOMICĂ, ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICĂ

ROMÂNO-FRANCEZĂ

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

ACORDURI ÎNTRE R.D.G. ȘI

I

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
au început lucrările sesiunii a Xl-a 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică si 
tehnică româno-franceză. Delegația 
română este condusă de tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele 
părții române in comisie, iar cea 
franceză de Jean-Franțoiș Deniau, 
ministrul comerțului exterior, pre
ședintele părții franceze în comisie. 
A fost prezent Comeliu Mănescu, 
ambasadorul României in Franța.

în cuvintul de deschidere, J. F. De
niau a relevat importanta dezvoltării 
permanente a legăturilor de prietenie 
si colaborare dintre România si Fran
ța, subliniind necesitatea impulsio
nării si diversificării in continuare a 
schimburilor comerciale si cooperării 
economice bilaterale.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
apropiata vizită de stat în Franța a 
președintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si a tovarășei Elena 
Ceausescu, ministrul francez a apre
ciat că lucrările sesiunii trebuie să 
constituie un moment de bilanț al 
evoluției ascendente a relațiilor ro- 
mâno-franceze de cooperare ne mul
tiple planuri. Totodată, a fost reafir
mată voința de a impulsiona conlu
crarea bilaterală, reciproc avantajoa
să. in domenii ale industriei si teh
nologiei avansate, de a diversifica si 
amplifica schimburile economice 
dintre România si Franța, de a ex
tinde cooperarea pe terte piețe.

La rindul său. președintele părtiî

române în comisie, subliniind im
portanța sesiunii în contextul pregă
tirii vizitei la nivel înalt în Franța, 
a relevat hotărîrea de a se intensi
fica eforturile in vederea lărgirii 
schimburilor economice pe baze echi
librate si într-o structură corespun
zătoare posibilităților de' care dispun 
economiile celor două țări, a coope
rării industriale si tehnologice în 
forme moderne si variate. îndeosebi 
prin crearea de noi societăți mixte 
de producție și comercializare.

Sesiunea examinează stadiul înfăp
tuirii hotărârilor convenite la Bucu
rești, în martie 1979. de președintele 
Nicolae Ceausescu si președintele 
Valery Giscard d’Estaing si a măsu
rilor stabilite Ia ultima sesiune a co
misiei mixte. Sint examinate, de ase
menea. nod măsuri privind intensi
ficarea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

avut întilniri cu Jean-Francois De
niau, ministrul comerțului exterior, 
cu Rene Monorv. ministrul econo
miei, și cu Jean-Pierre Prouteau, 
secretar de stat al industriei mici și 
mijlocii. Au fost examinate aspecte 
ale dezvoltării schimburilor econo
mice și cooperării bilaterale în dife
rite domenii de interes reciproc. Au 
fost identificate noi căi și posibili
tăți de intensificare a schimburilor 
comerciale și cooperării economice 
și tehnico-științifice intre cele două 
țări. Conducătorul delegației româ
ne s-a întîlnit, de asemenea, cu con
ducători ai unor importante firme 
și bănci franceze.

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea

l-a primit pe ambasadorul României

CONAKRY 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Revo
luționare Guineea, secretarul gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea. Ahmed Sekou Toure. l-a pri
mit pe Valeriu Georgescu, ambasa
dorul României la Conakry. în legă
tură cu încheierea misiunii sale in 
această tară.

Șeful statului Guineez a transmis 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, un cald mesaj de

solidaritate militantă, de sinceră 
prietenie, de profundă stimă si înal
tă apreciere, precum si cele mai 
bune urări de sănătate si viată 
lungă, iar poporului român prieten 
urări de noi succese in opera de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Președintele Ahmed Sekou Toure, 
subliniind excelentele relații de strân
să prietenie si colaborare dintre 
P.C.R. și P.D.G.. dintre România și 
Guineea, a exprimat dorința întăririi 
si dezvoltării acestor relații.

Convorbiri economice româno—indiene

DELHI 17 (Agerpres). — în cursul 
vizitei de lucru pe care o întreprin
de in India, Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, s-a 
întîlnit cU Choudhury. ministrul 
energiei și cărbunelui, Patil, minis
trul petrolului și industriei chimice, 
Tiwari. ministrul planificării. Cha- 
nana. ministrul industriei, Sharma, 
ministrul navigației și transportului. 
Tripathi, ministrul căilor ferate, și

Swaminat.han, ministrul agriculturii.
In spiritul convorbirilor și înțele

gerilor convenite la nivel inalt, au 
fost discutate probleme privind posi
bilitățile de extindere a colaborării 
economice și industriale între cele 
două țări, realizării unor obiective 
de interes comun in domeniile ener
giei. metalurgiei, industriei chimice și 
betrochimice. ca si în alte domenii.

Manifestări culturale dedicate țârii noastre

LONDRA 17 (Agerpres). — La Bris
tol s-a desfășurat o manifestare dedi
cată celei de-a 2050-a aniversări a 
constituirii primului stat dac centra
lizat și independent. Cu acest prilej 
a fost organizată o expoziție de carte 
românească, la loc de frunte fiind 
prezentate operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări de autori britanici 
despre viața și activitatea președin-

z

teluî român, alte cărți social-econo- 
mice și politice românești.

MADRID 17 (Agerpres). — Lâ Sa
lamanca a avut loc o manifestare, în 
cadrul căreia prof. univ. Aurel Răuță 
a conferențiat despre semnificația 
celei de-a 2050-a aniversări a consti
tuirii primului stat dac centralizat și 
independent.

SPRE ORGANIZAREA UNUI PARTID AL CELOR CE MUNCESC IN ETIO
PIA. La Ada'is Abeba au început lucrările primei reuniuni a Comisiei pentru 
organizarea unui partid ăl celor ce muncesc in Etiopia. Participă 1 500 
de delegați — reprezentind toate cele 14 provincii ale țării. In cuvîntul 
rostit la deschidere, Haile Mengistu Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, a relevat pe larg situația politică în ultimii 
șase ani, lupta maselor populare în ~~~------ -------.. . ..
teritoriale a țării.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Ed
ward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. l-a primit pe ministrul 
italian ai comerțului exterior. 
Enrico Manea. în cursul convorbirii 
s-a subliniat, după cum precizează 
agenția P.A.P., că există conside
rabile posibilități pentru extinderea 
schimburilor comerciale si a coope
rării industriale dintre cele două 
țări, cit si a conlucrării pe terte 
piețe.

LUCRĂRILE COMITETULUI 
CELOR 19 — organism al Organi
zației Unității Africane — S-au în
cheiat la Lome. Particinanții au 
elaborat o serie de recomandări 
privind sprijinirea luptei pentru 
deplina decolonizare a continentu
lui african, care urmează să fie 
prezentate spre aprobare viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a O.U.A.

CAMPANIA DE REPRESIUNI 
DIN COREEA DE SUD. Regimul 
de la Seul a publicat o listă cu 
numele a 329 de persoane — oa
meni politici, cadre universitare, 
studenti. ziariști, clerici — urmă
rite pentru participarea la de
monstrații antiguvernamentale. Sînt 
promise recompense substanțiale 
pentru denunțarea unora dintre cei 
căutati.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
SPAȚIAL „SALIUT-6“ — „SOIUZ- 
36“. cosmonauta Leonid Popov si 
Valeri Riumin au înlocuit unul din 
blocurile sistemului de menținere

Plenara C. C. al Partidului 
Avangarda Populară 

din Costa Rica
Manuel Mora Valverde reales 
secretar general al partidului

SAN JOSE 17 (Agerpres). — La 
San Jose a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica, ales 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui. care îsi continuă lucrările. Ple
nara a dezbătut o serie de probleme 
organizatorice. Au fost aleși membri 
și membri, supleanti ai Comisiei Po
litice a Comitetului Central.

Manuel Mora Valverde a fost re
ales ca secretar general al partidului.

Represiuni polițienești 
in Republica Sud-Africană
PRETORIA 17 (Agerpres). — în 

cursul manifestațiilor care au avut 
loc in Republica Sud-Africană. în 
memoria victimelor evenimentelor 
singeroase de la Soweto, mai multe 
zeci de persoane au fost rănite, re
latează agențiile internaționale de 
presă. Astfel. 14 tineri au fost răniți 
la Sowșto, iar slți M 14 Bloemfon
tein. capitala statului Orange.

□pararea suveranității și integrității

automată a orientării complexului 
în spațiu si au realizat o nouă 
experiență cu ajutorul instalației 
..Kristall" pentru obținerea de ma
terial semiconductor in condițiile 
microaravitatiei. Totodată, cei doi 
cosmonduii au controlat starea sis
temelor lor cardiovasculare în 
timpul executării unor exerciții 
fizice.

PROPUNERE PENTRU ALEGE
REA LIDERULUI LABURIST BRI
TANIC. Comisia de anchetă con
stituită pentru discutarea unor 
schimbări fundamentale în struc
tura Partidului Laburist din Marea 
Britanie a adaptat principiul ca. pe 
viitor, liderul partidului să fie ales 
de un colegiu electoral si nu de 
membrii laburiști ai Parlamentu
lui. Această propunere a fost avan
sată de aripa de stingă a partidului.

REUNIUNE IN PROBLEMELE 
PESCUITULUI. Miniștrii' pentru 
problemele pescuitului din țările 
membre ale C.E.E., întruniți la 
Luxemburg, pentru a elabora o 
politică comună în domeniul res
pectiv. s-au despărțit fără ,să 
fi ajuns la un acord hotărind, 
în consecință, să se întîlnească 
din nou. la 21 iulie.

I
FRANȚA. între Franța si Republi- t 
ca Democrată Germană au fost 
semnate un tratat consular, un •
acord cultural si un acord cu pri
vire la centrele culturale, reglemen- 
tindu-se astfel colaborarea dintre |
cele două țări, in domeniile res
pective. i

ÎNTREVEDERE LA CASA AL- I
BA. Regele Hussein al Iordaniei, 
care efectuează o vizită oficială in 
S.U.A.. a avut, la Casa Albă, o in- |
trevedere cu președintele Jimmy 
Carter. Convorbirile s-au axat pe 
examinarea evoluției relațiilor bi- I
laterale, precum și a unor aspecte 
actuale ale situației internaționale, 1
îndeosebi problemele din Orientul ■
Mijlociu.

UN PROIECT DE LEGE car» 
prevede agravarea pedepselor im- | 
potriva traficanților de stupefiante 
a fost aprobat de Comitetul pentru * 
probleme juridice ale Bundestag- . 
ului. Potrivit proiectului, marii 
traficanți vor fi pasibili de condam- • 
narea la închisoare pe viată. ,
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SESIUNEA A.L.AX.C. La I 
Acapulco și-a deschis lucrările se
siunea extraordinară a Asociat'"' | 
Latino-Amerlcane a Liberuiik I 
Schimb (A.L.A.L.C.). Participă pes
te 250 de delegați și experți din 11 
țări latino-americane membre ale • 
asociației. Pe ordinea de zi figu- . 
rează probleme ale unei reorgani
zări a A.L.A.L.C., confruntată în ul- •
timii ani cu serioase dificultăți.

CONGRESUL MONDIAL DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORU
LUI. LIBANEZ, la care participă aproximativ 250 de reprezentanți ai unor 
partide politice, organizații internaționale, sindicale și obștești de pe 
toate continentele, s-a deschis la Paris. La congres participă prof. dr. Du
mitru Chițoran, prorector al Universității din București, reprezentantul Co
mitetului National pentru Apărarea Păcii.

Declarațiile ministrului de externe al Spaniei In legătură 
cu intenția guvernului de a cere intrarea țării in N. A.T.O. 

Reacții in rindul partidelor politice

MADRID 17 (Agerpres). — Guver
nul Spaniei va cere, în 1981, intrarea 
țării în N.A.T.O., în acest an urmînd 
să fie reînnoit acordul cu Statele 
Unite privitor la menținerea bazelor 
militare americane pe teritoriul spa
niol. a declarat ministrul de exter
ne Marcelino Oreja, intr-un interviu 
acordat ziarului „El Pais", după cum 
transmite agenția E.F.E. Oreja a 
condiționat intrarea în N.A.T.O. de 
menținerea ritmului procesului de 
primire a Spaniei în Piața comună 
(prevăzută pentru 1984) și al nego
cierilor referitoare la suveranitatea 
Spaniei asupra Gibraltarului.

Arătind că Spania ar putea deveni 
membră a N.A.T.O. in 1983, ministrul 
spaniol a relevat că guvernul său nu 
consideră că aderarea țării la pactul 
nord-atlantic trebuie supusă unui 
referendum național, ci trebuie să fie 
aprobată de majoritatea parlamen
tară.

Declarația Iui Oreja a suscitat vii 
reacții în rindurile partidelor politice 
din țară. Astfel, comuniștii spanioli, 
într-o rezoluție adoptată de plenara 
C.C. al P.C.S., se pronunță împotriva 
planurilor guvernului de a cere in
trarea Spaniei în N.A.T.O., conside
rând că acest act poate avea rezultate 
negative pentru țară și, totodată, ar 
însemna o încălcare a politicii de 
neutralitate. Partidul Comunist — se 
spune în rezoluție — consideră ne
cesar să se evite încălcarea echilibru
lui de forțe care s-ar putea produce 
în cazul in care Spania ar intra In 
N.A.T.O.

într-o conferință ținută la Lisabo
na, Gregorio Peces Barba, Șeful unei 
delegații parlamentare a Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, a ca
lificat drept inadmisibilă intenția gu
vernului spaniol de a cere, anul vii
tor, intrarea tării in N.A.Ț.O.

PERIOADA CEA MAI DINAMICA DE ACTIVITATE 
INTERNAȚIONALĂ DIN ISTORIA ROMÂNIEI

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
INTERNAȚIONALE

Asemeni domeniului activității in
terne, operei de edificare a societății 
socialiste, privirea retrospectivă asu
pra celor 15 ani care s-au scurs de 
la cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român permite să se 
constate, cu adîncă satisfacție și le
gitimă mindrie patriotică, că și in 
domeniul activității internaționale, 
această perioadă s-a înscris drept 
cea mai activă, mai dinamică și mai 
bogată in roade din întreaga istorie 
» României.

Ultimul deceniu și jumătate a mar
cat o cotitură și in acest domeniu 
— determinată de concepția și meto
dele noi promovate cu consecvență 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de tră
săturile fundamentale pe care le-a 
imprimat întregii activități și politici 
internaționale a partidului Si statu
lui — realism profund, aprecierea 
științifică a evenimentelor, a tendin
țelor lor de dezvoltare, sesizarea și 
descifrarea proceselor majore de pe 
arena mondială, spiritul novator, gin-’ 
direa originală, cutezătoare, mereu 
proaspătă, umanismul in sensul cel 
mai înalt al acestei noțiuni, adică 
afirmarea dreptului la viață, libertate 
și progres al tuturor oamenilor și po
poarelor.

Definind orientările programatice 
ale activității pe plan extern. Rapor
tul C.C. al P.C.R., prezentat la Con
gresul ai IX-lea, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : 
..România, manifestindu-se ca factor 
activ pe arena mondială, înfăptuiește 
o politică externă de pace, desfășoară 
o activitate perseverentă pentru mic
șorarea încordării internaționale, pen
tru dezvoltarea colaborării intre po
poare și consolidarea păcii in lume". 
Acum, după un deceniu și jumătate; 
se poate afirma eu deplin temei că 
această linie directoare fundamentală 
a fost urmată cu o consecventă abso
lută și cu o deosebită strălucire și, in 
același timp, cu o maximă eficientă, 
în tot acest răstimp. România — stat 
socialist, independent si suveran — s-a 

afirmat ea b prezență vie pa arena 
mondială, ca un factor din cei mai 
activi in frontul forțelor înaintate ale 
contemporaneității, luptătoare pentru 
cauza păcii și progresului omenirii. 
Nicicind nu a fost numele României 
atit de cunoscut și stimat ca in pre
zent; nicicind cuvintul ei nu a fost 
atit de ascultat și de apreciat : nici
cind nu a fost atit de mare numărul 
prietenilor ei pe ioate meridianele. 
Iar toate acestea sint inseparabil le
gate de numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intreagă această activitate 
politică, prodigioasă și prestigioasă, 
purtind amprenta gindirii și acțiunii 
revoluționare a secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, 
care și-a dobindit merite inestimabi
le atit in elaborarea, cit și în înfăp
tuirea politicii externe a României. 
Iar viața, practica — criteriul suprem 
al oricăror teze teoretice — a confir
mat pe deplin justețea orientărilor 
de politică externă a României.

în intreagă această . perioadă s-a 
manifestat eu pregnanță unitatea 
dialectică strânsă, indisolubilă, dintre 
politica externă și cea internă a 
partidului și statului. Activitatea in
ternațională a României a răspuns in 
cel mai înalt grad aspirațiilor de 
pace. înțelegere și bună conviețuire 
ale poporului român, legitimelor sale 
preocupări de a se bucura de condiții 
internaționale de destindere, secu
ritate și cooperare, care să-i permită 
să-și concentreze toate energiile edi
ficării noii orânduiri în România. 
Totodată, imbinind organic îndatori
rile și răspunderile naționale cu cele 
internaționale, politica externă pro
movată de partidul și statul nostru 
in acești arii a corespuns in cel mai 
înalt grad intereselor clasei munci
toare de pretutindeni, a slujit cauza 
generală a socialismului — de nedes
părțit de aceea a păcii — aspirațiile 
profunde de libertate, independență 
națională și progres ale tuturor na
țiunilor, ale întregii omeniri. Nu a 
fost cauză dreaptă care să nu se fi 

bucurat de sprijinul și solidaritatea 
poporului român, să nu fi avut în 
președintele țării pe cel mai vajnic 
și ferm susținător.

Principialitatea, dinamismul spiri
tul novator, imprimate de Congresul 
al IX-lea politicii externe românești, 
și-au găsit expresia în preocuparea 
constantă în acest deceniu și jumă
tate pentru amplificarea legăturilor 
internaționale ale României, ceea ce 
a dus la realitatea faptului că in 
acești 15 ani s-a dublat numărul sta
telor cu care România întreține re
lații diplomatice. Deosebit de impor
tantă este însă nu numai această la
tură „cantitativă", ci și nivelul înalt 
al dezvoltării acestor relații, al par
ticipării României la viața internațio
nală. Astfel, activitatea internațională 
principială și consecventă, constructi
vă, de larg ecou, intensa activitate 
de contacte a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizitele și istoricele itine
rare efectuate in zeci de țări, nenu
măratele convorbiri avute cu șefii de 
stat și de guvern cu prilejui Vizi
telor acestora in România sau al unor 
întilniri internaționale, al prezenței 
în foruri și reuniuni internaționale 
au determinat creșterea continuă a 
prestigiului României in lume, con
ferind autoritate și largă audiență po
zițiilor sale cu privire la marile pro
bleme ale contemporaneității. Desfă
șurate in spiritul stimei și res
pectului reciproc, aceste întilniri, dia
logul pe care le-a ocazionat au des
chis de fiecare dată noi perspective 
pentru lărgirea relațiilor reciproce, 
pentru o conlucrare rodnică în sfera 
relațiilor internaționale.

O profundă semnificație au avut în 
acest -sens documentele semnate la 
nivel înalt, de România cu zeci de 
state — tratate de prietenie, declara
ții solemne, declarații si comunicate 
comune — care au consacrat ca bază 
a raporturilor bilaterale, precum și 
ale statelor semnatare cu toate cele
lalte state, principiile noi de relații 
interstatale — respectul independen

tei si suveranității naționale, egalita
tea în drepturi, neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reciproc. 
„Cauza progresului și civilizației 
omenirii impune respectarea drep
tului fiecărui Dopor. fie el mare 
sau mic, de a-.șj alege nestinghe
rit calea dezvoltării politice-socia- 
le si economice, de a-și afirma fiin
ța națională, de a-și rezolva singur 
treburile proprii ; aceasta constituie, 
totodată, o cerință esențială a menți
nerii și consolidării păcii" — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al IX-lea. Cu tenacitate și 
perseverență. România a susținut a- 
cest drept imuabil, a militat pentru 
consacrarea și generalizarea lui, și-a 
ridicat glasul ori de cite ori acest 
drept a fost nesocotit și încălcat.

în acest spirit. România s-a pro
nunțat și a ■ militat hotărât in toți 
acești ani pentru abolirea definitivă 
a politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialist?, de forță și dictat, a 
împărțirii lumii in sfere de influență, 
pentru o politică nouă, democratică, 
de: egalitate și respect reciproc între 
state și popoare.

în tot acest deceniu și jumătate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus 
contribuții substanțiale, de o valoare 
inestimabilă in formularea unor con
cepte noi, originale, realiste, in pro
bleme majore ale lumii de azi — 
securitatea europeană, programul dez
armării, edificarea noii ordini econo
mice si politice mondiale, democrati

SOLIDARITATE ȘI COLABORARE
CU TOATE FORȚELE SOCIALE ÎNAINTATE

P.C.R. întreține legături — directe sau pe linia F.D.U.S. — 
cu circa 280 de formații politice : partide comuniste și mun
citorești ; partide socialiste și social-democrate ; partide de 
guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de elibe
rare, alte formații politice din numeroase țări ale lumii.

zarea relațiilor internaționale și al
tele — manifestind in permanență 
inițiativă și venind cu propuneri con
crete pentru soluționarea acestor pro
bleme în interesul tuturor popoare
lor. al păcii șl civilizației omenirii. 
Animat de nobilele țeluri ale păcii 
și progresului, secretarul general al 
partidului, președintele României a 
relevat in permanență necesitatea 
conjugării eforturilor tuturor statelor 
— mari, mijlocii și mici — a unirii 
tuturor forțelor democratice, progre
siste. revoluționare ale contempora
neității, în numele celor mai scumpe 
idealuri — pacea, libertatea, progre
sul omenirii. îndeosebi acum cind 
situația internațională cunoaște o 
nouă și puternică accentuare a în
cordării. generând grave primejdii la 
adresa păcii, partidul și statul nostru, 
prin glasul cel mai autorizat, acela 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cheamă să se dea dovadă de înaltă 
răspundere pentru destinele omenirii, 
să șe facă totul pentru reluarea și 
adîncirea cursului destinderii, pentru 
pacea și securitatea lumii. Convin
gerea exprimată, de Congresul al 
IX-lea, și anume, că prin lupta și ac
țiunea unită a popoarelor va fi asi
gurat triumful păcii, a stimulat in 
permanentă eforturile României în 
lupta pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, a păcii, cooperării și înțele
gerii internaționale.

Ion FÎNTÎNARU

Dinamismul politicii externe a României socialiste, în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea, îsi găsește reflectare, între altele, în extin
derea legăturilor sale internaționale pe toate planurile, după cum urmează:

RELAȚII DIPLOMATICE - de la 68 la 137 țări.
RELAȚII ECONOMICE — de la 98 la 143 țări.
RELAȚII CULTURALE — de la 24 la 100 pe bază de 

acorduri, numărul total fiind în prezent de 140 țări.

NUMEROASE ȘI FERTILE CONTACTE 
PENTRU PROMOVAREA DESTINDERII, 

SECURITĂȚII ȘI PĂCII
• In anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, to

varășul Nicolae Ceaușescu a întreprins 159 de vizite în 71 d« 
țări ale lumii.

• In aceeași perioadă au vizitat România și au avut 
convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu șefi de stat și de 
guvern din 64 de țări, numărul total al acestor vizite ridieîn- 
du-se la 138.

• Cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt au fost semnate : 
19 TRATATE DE PRIETENIE Șl COOPERARE, 36 DECLARAȚII 
SOLEMNE COMUNE, 32 DECLARAȚII COMUNE CU 25 
DE ȚARI.


