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p 15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
Vc/e puternic avînt creator în construcția socialistă J

AFIRMAREA PLENARĂ A REVOLUȚIEI
TEHNICOȘTIINȚIFICE,

factor definitoriu al progresului României socialiste
Noua orînduire — expre

sie și sinteză a celor mai 
•^alte cuceriri ale științei. 
Marile creații istorice rezultă din 
sinteza acțiunii marilor conducători 
Si ginditori, care se ridică Ia înălți
mea culturii și stiintei vremurilor 
lor. la înțelegerea cerințelor dezvol
tării istorice, cu participarea mase
lor la construcție si creație. Această 
simbioză dintre popor, marile valori 
culturale și științifice și conducătorii 
tării este aceea care poate asigura 
echilibrul dinamic al progresului 
unei națiuni. Elementul hotărîtor, 
filtrul sănătos al ideilor, aspirațiilor 
si tendințelor îl constituie poporul, 
în ultimă instanță făuritorul istoriei. 
Creația pe planul istoriei, adică al 
societății, depinde de izvoarele care 
o generează și de modul în care 
partidul, ca forță conducătoare în 
societate, contribuie la exprimarea 
intereselor și aspirațiilor maselor 
populare, la insuflarea unei ideolo
gii care în condițiile contemporane 
este puternic influențată de rolul pe 
care stiinta îl joacă în viața econo
mică si socială.

Tovarășul Nicolae Ceausescu re
prezintă. pentru poporul român, un 
izvor de gindire și acțiune, al cărui 
cadru general îl constituie Ideea 
progresului societății socialiste — de 
la victoria definitivă a socialismului 
în România la construirea socialis
mului multilateral dezvoltat si tre
cerea Ia societatea comunistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este

Foto : A. PapadiuoLa recoltare, munca fârâ întrerupere

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarul general al Partidului 

Socialist Democratic Italian, Pietro Longo

Miercuri 2 iulie 1980

Mihai DRAGANESCU,
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

ginditorul. omul politie sî conducă
torul României socialiste într-o lume 
în care transmite continuu mesajul 
poporului român pentru pace si ci
vilizație. Pacea si civilizația impun 
o atitudine creatoare din partea 
omenirii, o înnoire în viata interna
țională si in viata fiecărui popor. în 
aceste linii directoare ale gîndirii 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român se înscrie viziunea 
sa teoretică asupra revoluției științi
fice si tehnice contemporane, ca 
factor al progresului societății uma
ne si al României în particular.

Opera teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a conturat cu
deosebit relief în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea
al partidului, perioadă în care 
au fost abordate problemele noii 
etape de dezvoltare a societă
ții noastre, o etapă a moder
nizării economiei care ..să se bazeze 
pe tot ceea ce stiinta a creat mai 
valoros în toate domeniile". Din 
anul 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
abordează problemele teoretice ale 
revoluției tehnico-științifice contem
porane în legătură cu dezvoltarea 
industrială, economică si socială. 
Revoluția științifică si tehnică din 
secolul XX este concepută ca un 
proces istoric de cea mai mare im

portantă pentru destinele societății 
umane, ideile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dînd un mare impuls 
dezvoltării științei si tehnologiei în 
tara noastră. Creator al unei con
cepții despre socialism în viziunea 
unei dezvoltări multilaterale, singu
ra capabilă să asigure trecerea spre 
comunism, secretarul general al 
partidului consideră comunismul ca 
..expresie și sinteză a celor mai înal
te cuceriri ale științei — atît socia
le. cit și ale științei in general." 
Atît socialismul cît si comunismul, 
într-o continuitate firească, implică 
încorporarea celor mai avansate cu
ceriri ale stiintei și tehnicii.

O politică consecventă 
de promovare a științei 
și progresului tehnic. Gîndirea 
tovarășului Nicolae Ceausescu s-a 
concretizat printr-o politică de partid 
si de stat in domeniile stiintei si 
tehnologiei. Această politică avea să 
capete accente noi odată cu defini
rea perioadei 1976—1980. la Congre
sul al XI-Iea al P.C.R., ca cincinal 
al afirmării revoluției tehnico-stiin- 
tifice în România si cu înscrierea în 
Programul partidului a rolului ma
jor al stiintei în raport cu societa

tea. Noua politică în domeniile stiin
tei si tehnologiei a fost elaborată în 
momente obiectiv determinate de 
creșterea gradului de industrializare 
a tării si a complexității structurii 
economiei naționale.

Politica stiintei si tehnologiei se 
referă la obiectivele cercetării știin
țifice și ingineriei tehnologice, la 
modul de planificare si conducere a 
activităților de cercetare si proiec
tare, la structurile unităților de cer
cetare, inginerie tehnologică și proiec
tare. Acordind o deosebită atenție 
tuturor domeniilor stiintei șl tehno
logiei care sint implicate în viata 
industrială si economică a tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a pre
ocupat si a Îndrumat elabqrarea 
unor programe de cercetare de cea 
mai mare importanță, cum sînt cele 
din domeniul energeticii, cercetărilor 
geologice, construcțiilor de mașini, 
construcțiilor, agriculturii, amenajării 
teritoriului, sistemelor de transport 
etc.

Cu mult înainte de a se declanșa 
criza energetică pe plan mondial, 
secretarul general a! partidului a 
acționat pentru ca tara noastră să se 
îndrepte în cea mai mare • măsură 
către utilizarea resurselor proprii si 
căutarea unor noi resurse energe
tice. El a acordat o deosebită aten
ție utilizării potențialului hidroener
getic al apelor noastre. în cazul Du
nării inițiind construirea unor hi
drocentrale în colaborare cu Iugo- 
slavia si Bulgaria, țări vecine și
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, în 
stațiunea Neptun, pe Pietro Longo, 
secretar general al Partidului Socia
list Democratic Italian, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu gratitudinea pen- 
tru posibilitatea de a se intîlni cu 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român, de a avea împreună 
un schimb de păreri în probleme 
stringente, de mare actualitate, care 
preocupă omenirea, evidențiind rolul 
important și activ al politicii Româ
niei, aportul de seamă, larg recunos
cut, al șefului statului român în men
ținerea și consolidarea păcii și secu
rității, în realizarea unui larg și util 
dialog cu personalități marcante ale 
vieții internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat satisfacția de a se reîntîlni 
cu secretarul general al P.S.D.I., Pie
tro Longo, precizînd că vizita sa în 
România reprezintă o contribuție la 
lărgirea și întărirea bunelor raporturi 
dintre cele două partide, dintre 
România și Italia, dintre cele două 
popoare prietene.

în timpul întrevederii s-a efectuat 
un amplu schimb de păreri cu privire 
lâ activitatea și preocupările celor 

două partide, la unele probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.S.D.I., precum și la as
pecte actuale ale situației interna
ționale.

în acest cadru s-a exprimat satis
facția pentru evoluția pozitivă a 
raporturilor de conlucrare dintre cele 
două partide, precum si dorința de a 
dezvolta aceste raporturi în folosul 
ambelor țări si popoare, al cauzei 
generale a păcii, destinderii, securită
ții și colaborării. A fost reafirmată 
hotărlrea Partidului Comunist Român 
și Partidului Socialist Democratic 
Italian de a contribui la extinderea 
și adîndrea legăturilor traditionale 
de prietenie si colaborare rodnică 
dintre România si Italia în domeniile 
politic, economic, tehnico-stiintific si 
cultural, la întărirea conlucrării 
româno-itallene pe arena mondială

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, a fost 
subliniat caracterul deosebit de com
plex al situației mondiale ca ur
mare a intensificării politicii de 
reîmpărțire a zonelor de influen
ță, agravării contradicțiilor dintre 
unele state sau grupări de state, ceea 
ce pune în pericol independenta si 
suveranitatea popoarelor, lupta aces
tora pentru dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare, pentru pacea, destin
derea si securitatea întregii lumi. S-a 
relevat că. în prezent, deși s-a depă
șit nivelul cel mai înalt al încordării, 
ca urmare a opoziției popoarelor fată 
de politica imperialistă de confrun
tare si forță, situația internațională 
continuă să fie încordată, ceea ce 
impune intensificarea eforturilor tu
turor forțelor progresiste, revoluțio
nare si democratice, ale tuturor po
poarelor. a opiniei publice în lupta 
pentru revenirea la politica de des
tindere. pace, colaborare si respect 
al independentei tuturor statelor. S-a 
subliniat, totodată, că pacea si securi
tatea internațională reclamă măsuri 
adecvate în direcția stingerii focare
lor de tensiune și conflict din dife
rite zone ale globului si rezolvării 
prin mijloace pașnice, prin tratative 
a problemelor litigioase dintre state, 
eliminării forței sau a amenințării cu 
forța din relațiile interstatale. S-a 
evidențiat, de asemenea. însemnătatea 
pe care o prezintă pentru politica 
de destindere si pace oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea urgentă la re
ducerea cheltuielilor militare si a 

armamentelor, la dezarmare, șl în 
special la dezarmare nucleară, care 
să pună la adăpost popoarele de pe
ricolul unor conflagrații mondiale.

în cadrul Întrevederii s-a acordat 
o atenție deosebită problemelor 
europene, subliniindu-se necesitatea 
intensificării eforturilor pentru buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid, 
care să dea un nou impuls traduce
rii în viată a prevederilor Actului 
final de lâ Helsinki cu privire la 
edificarea unei securități reale șl a 
unei cooperări neîngrădite în Euro
pa si kcare să favorizeze, totodată, 
treoerea la negocieri serioase si 
concrete cu privire la dezangajarea 
militară si la reducerea armamente
lor pe continentul european, la opri
rea amplasării de noi rachete și re
ducerea celor existente, la dezarma
rea Europei.

Examinîndu-se situația din Orien
tul Mijlociu, s-a evidențiat impor
tanta deosebită a continuării efortu
rilor în vederea statornicirii în 
această regiune a unei păci globale, 
juste si trainice, care să ducă la re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în 1967. la solu
ționarea problemei palestiniene, in
clusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent, la asigurarea in
dependentei si integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă.

S-a evidențiat faptul că stabilita
tea internațională impune lichidarea 
subdezvoltării si edificarea unei noi, 
ordini economice mondiale si a fost 
relevată Însemnătatea ne care o pre
zintă în acest sens sesiunea specială 
a O.N.U. din acest an, menită să 
elaboreze o nouă strategie a dezvol
tării care să vină în sprijinul efortu
rilor de progres ale țărilor rămase 
în urmă.

De ambele părți a fost evidențiată 
Importanta întăririi colaborării dintre 
toate forțele de stingă — partide co
muniste, socialiste, social-democrate 
si alte forte progresiste — indife
rent de convingerile politice, ideolo
gice sau religioase. în lupta pentru 
apărarea drepturilor fundamentale 
ale oamenilor muncii. împotriva for
țelor reacționare, a neofascismulul. 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
progres, prosperitate si pace ale 
tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

SECERIȘUL
ALTE ZONE

Peste tot, ritmul de lucru

In județele situate in sudul țârii — Dolj, Olt, Te
leorman, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Constanța și Brăila 
— recoltarea orzului s-a incheiat ; de la o zi la alta, 
această lucrare s-a extins în alte zone ale țării, pină

CUPRINDE 
ALE ȚÂRII 
trebuie mult intensificat

aseară recolta fiind strinsă de pe 61 la sută din su
prafața cultivată. Cum se desfășoară lucrările de re
coltare ? lată ce ne relatează corespondenții noștri 
din județele Vaslui și Tulcea.

VASLUI
De marți dimineață, în județul Vas

lui a început recoltarea orzului. Pre
gătirile temeinice făcute din vreme 
au permis, din prima zi. să fie strin
să recolta de pe suprafețe aprecia
bile. Ne aflăm pe terenurile fermei 
Sărata a întreprinderii agricole de 
stat Vetrișoaia. In lanurile de orz 
care se întind pe 745 hectare, 22 de 
combine „Gloria" înaintează lin, iar 
în urma lor — 20 de balotiere și pa
tru tractoare cu 16 remorci eliberea
ză terenul. Buncărele combinelor sînt 
golite din mers in autocamioane și 
remorci, orzul fiind transportat ime
diat în baza de recepție. Pe măsura 
pregătirii terenului, semănătorile pun 
în pămînt sămința celei de a doua 
culturi, care. în final, va însuma o 
suprafață de 600 hectare cu porumb 
masă verde și 30 hectare cu soia. 
Si la fermele Copăceana si Cîrja ale 
I.A.S. Fălciu se muncește de zor la 
recoltarea orzului si insămintarea cul
turilor succesive. Demn de relevat 
este faptul că aici au fost luate mă
suri pentru preintîmpinarea unor 
greutăți pricinuite de eventualele 
ploi. în acest scop n-au fost uitate 
uneltele tradiționale ale secerișului 
(secerile și coasele), pentru ca ni
mic din recolta acestui an să nu se 
piardă. La bazele de recepție a ce
realelor, delegații fermelor care aduc 
orzul asistau la determinarea umidi
tății și greutății hectolitrice, activita
tea de preluare fiind prelungită pină 
seara tîrziu.

în zilele următoare, în județul Vas
lui aria secerișului se va extinde și 
mal mult. Există, așadar, toate con
dițiile ca recolta să fie strînsă în timp 
scurt si fără pierderi. (Vasile Văsii).

TULCEA
în multe din unitățile agricole din 

județul Tulcea recoltarea orzului se 
face pe parcele, pe măsură ce boa
bele dau în copt, folosindu-se în 
acest scop fiecare oră bună de lucru. 
Secerișul a început încă de la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, dar a fost în
trerupt de ploile căzute sîmbătă. 
După zvîntarea lanurilor, secerișul a 
fost reluat. Dealtfel, în timp scurt, 
cooperativele agricole din consiliile 
unice Dăeni. Mahmudia si Ceamurlia 
de Jos au si încheiat recoltarea or
zului. în județ, oină luni seara, se re
coltaseră 11 750 hectare, ceea ce rex 
prezintă 71 la sută din totalul supra
feței cultivate în acest an. Au fost 
eliberate de paie 5 000 hectare, iar 
din această suprafață — 3 820 hectare 
s-au însămînțat cu porumb și alte 
culturi.

Cu toate că direcția agricolă jude
țeană a luat măsuri pentru concen
trarea combinelor în unitățile agri
cole unde orzul a ajuns mai repede la 
maturitate, nu peste tot aceste forțe 
sînt folosite la întreaga capacitate. La 
cooperativa agricolă Războieni, de 
pildă, cele 31 de combine aflate în 
unitate pentru seceriș, multe venite 
în ajutor din consiliile unice Casim- 
cea și Dăeni, duminică la ora 15 mai 
mult stăteau decît lucrau. Așa se 
explică de ce, în nici o zi din cele 
trei de cind a început secerișul, la 
Războieni nu s-a atins viteza plani
ficată. Dacă in majoritatea uni
tăților din județ cadrele de con
ducere. specialiștii urmăresc perma
nent aceste suprafețe si dirijează 
combinele acolo unde se poate recol
ta. în cooperativele agricole Simbăta 
și Ciucurova — din consiliul unic To- 
polog — combinele erau trase la ca

pătul lanului si așteptau să se coacă 
orzul. Tovarășii Gheorghe Blendea și 
Gheorghe Oprea — președinții celor 
două cooperative care opriseră recol
tarea — luînd probe de umiditate în 
prezenta tovarășului Ștefan Gavriliță, 
director adjunct al direcției agricole 
județene, s-au convins că orzul tre
buie strins imediat pentru a nu se 
pierde nimic din recoltă.

Tot atît de important este ca re
colta să fie depozitată fără întîrziere. 
Dealtfel, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agrico
le a luat măsuri ca producția de orz 
să fie transportată de îndată din câmp. 
Pentru aceasta, o parte din orz este 
livrată direct complexelor zootehnice 
din apropierea unităților cultivatoare, 
în bazele de recepție și în complexe 
au fost amenajate mai multe puncte 
de primire, unde, cu ajutorul planu
rilor înclinate, prin basculare pe 
platforme special amenajate, prelua
rea producției se face în mod opera
tiv. Totuși, s-a creat un decalaj în
tre cantitățile recoltate și cele depo
zitate. Ele se datoresc întreprinderii 
de transporturi auto, care nu res
pectă graficele stabilite. Pentru a su
plini lipsa mijloacelor de transport, 
la C.A.P. Ciucurova orzul era trans
portat cu tractoare cu remorci pe o 
platformă din curtea cooperativei.

Din constatările de pe teren, din 
datele furnizate de direcția agricolă 
județeană rezultă totodată că exis
tă un mare decalaj între suprafața 
recoltată si cea însămînțată. Este ne
cesar ca toate presele și tîrîșurile 
disponibile să fie folosite din plin 
la adunatul paielor, creîniu-se ast
fel front de lucru pentru insămînța- 
rea culturilor succesive. (Neculai 
Amihulesci).

C 2050 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT Șl INDEPENDENT '
Burebista a fost una din

tre personalitățile de vază 
ale lumii antice sl cea mai 
strălucită personalitate a 
istoriei geto-dacilor. îl a- 
șază pe acest înalt pie
destal măreața operă ne 
care a înfăptuit-o — unirea 
tuturor geto-dacilor într-un

puternic, centralizat, 
aceasta statornicin- 
pe meleagurile Da-

stat 
prin 
du-se _ _________
ciei tradiția statală și idea
lul de a cuprinde Ia un Ioc 
Pe toti fiii aceluiași neam, 
în timpul celor aproape 
patru decenii cit Burebista 
s-a aflat în fruntea poporu
lui său. a avut loc o pu
ternică impulsionare a dez
voltării societății in toate 
compartimentele vieții ma
teriale si spirituale, progre
sele realizate in această 
vreme așezîndu-se la teme
lia evoluției social-econo- 
mice de-a lungul : întregii 
perioade pină la Decebal.

Statul dac — înfăptuire 
de căpetenie a lui Bure
bista — a continuat să 
existe și după dispariția 
marelui rege, să străbată 
vremurile chiar dacă pe 
spatii mai restrînse, chiar 
dacă nu a mai înglobat sub 
o unică ocîrmuire întreaga 
arie dacică. Statul dac a 
rezistat încă un secol si ju
mătate tuturor vicisitudini
lor istoriei, cunoscind o 
nouă epocă de puternică 
afirmare — o adevărată e- 
pocă. de aur — In vremea 
regelui-erou Decebal (86— 
106 e.n). Era acesta semnul 
că opera politică a lui Bu
rebista fusese una trainică, 
sorbindu-șl forța din reali
tățile social-economice ale 
Daciei — realități între 
care la loe de seamă si
tuăm stadiul inalt de dez
voltare social-economică și 
unitatea etnică si culturală 
a lumii geto-dace.

Evoluția lumii geto-dace 
de la Burebista la Decebal 
are loc In circumstanțe ex
terne deosebite. în decurs 
de un secol și jumătate ce 
se scursese între domniile 
celor doi regi, romanii iși 

întinseseră stăpînlrea pină 
la Dunărea de Jos si pînă 
la Dunărea de Mijloc, așa 
incit toată zona getică sud- 
dunăreană fusese ruptă din 
trupul unitar al lumii geto- 
dace și integrată statului 
roman. Granița imperiului 
se stabilea pe Dunăre. în
tre Tisa și Dunăre se așe
zaseră — cu înțelegerea ro
manilor — iazigii. în felul 
acesta, Dacia era inconju-

DE IA BUREBISTA LA DECEBAL 
- drumul ascendent 

al unei înfloritoare civilizații
Prof. univ. dr. docent Dumitru BERCIU, 

directorul Institutului de tracologie

rată aproape pe trei părți 
de romani sau de neamuri 
clientelare acestora. Cu toa
te desele incursiuni ale da
cilor — singuri sau îm
preună cu alte neamuri — 
la sud de Dunăre, cu scopul 
de a slăbi presiunea roma
nă, totuși romanii supra
veghează și controlează o 
zonă și la nordul Dunării. 
Pe fluviu patrulează, incă 
din vremea împăraților din 
familia Flavilor, două flote.

La nord de Dunăre și spre 
Carpați se difuzau, din ce 
in ce mai intens, elemente 
de civilizație romană. In
fluența romană se accen
tuează mereu. Geto-dacii au 
fost totdeauna receptivi față 
de înriuririle venite din fo
care de civilizație superi
oară, dar de fiecare dată — 
cu toată receptivitatea lor 
— el asimilau bunurile de 
civilizație străină și le 

transformau potrivit nevoi
lor proprii și gustului pen
tru frumos, în așa fel incit 
nici o dată caracterul de 
originalitate al civilizației 
dacilor nu a fost atenuat. 
Contactele cu marile civi
lizații ale antichității — 
persană, grecească, roma
nă — au putut stimula dez
voltarea locală, dar ele nu 
au determinat nici un fel 
de depersonalizare a crea- 

fiilor proprii, autohtone, de 
străveche tradiție traco- 
geto-dacă.

Statul dac s-a afirmat în 
lumea antică, cu deosebire 
in vremea lui Burebista și 
Decebal. ca stat cu o civi
lizație proprie, distinctă, de 
factură superioară, ca o 
puternică forță politică si 
militară. Dacă Burebista a 
făurit, după spusa izvoa
relor antice, o „mare stăpî- 
nire“. iar el s-a impus în 
conștiința contemporanilor 
drept „cel dintîi si cel mai 
mare dintre regii din Tra- 
cia“. Decebal. la rîndul său. 
în împrejurări istorice noi, 
dă o nouă strălucire statu
lui dac. într-adevăr. in 
concepția istoricilor romani 
sau greci. Decebal era con
siderat ca un sef de stat 
suveran, iar statul in frun
tea căruia se găsea — recu
noscut ca atare. în această 

privlntă. istoricii noștri au 
evidențiat însemnătatea 
unui izvor epigrafic datînd 
din timpul împăratului Do- 
mitlan (mai precis de după 
anul 89). în care tara asupra 
căreia domnea Decebal este 
numită regat, iar Decebal 
rege — ..Regnum Decebali. 
regis dacorum". adică „Re
gatul lui Decebal. regele 
dacilor". O altă inscripție, 
de data aceasta grecească.

descoperită la Cyrene, a- 
mintește că ..Traian a prins 
pe Decebal. regele dacilor". 
Aici, pentru termenul de 
rege este folosit cuvîntul 
grecesc „monarchos". A- 
ceasta înseamnă că în lu
mea greacă și romană De
cebal era considerat un 
re.ge suveran al unui stat 
puternic și nu un rege bar
bar.

Regii daci dispuneau de 
putere si mari bogății. Sînt 
de amintit în acest sens 
fabuloasele tezaure ale lui 
Decebal. despre care vor
besc unii autori antici, ca 
Ioanes Lydus (după Criton 
— medicul împăratului 
Traian, pe care l-a însoțit 
în timpul celor două răz
boaie daco-romane) si Dio 
Cassius — tezaure căzute în 
mina romanilor, a căror 
valoare se cifrează la apro

ximativ 165 000 kg aur și 
331 000 kg argint. O ase
menea bogăție, evident, 
nu putea aparține decît 
autorității de stat, re
gelui. Aceasta înseamnă că 
în timpul lui Decebal. dar 
poate si mai înainte, se 
exercita un monopol al 
exploatării aurului din par
tea regelui. Dar aceasta în
seamnă deopotrivă organi
zare administrativă. Fap
tul este confirmat de alte 
știri antice care vorbesc. 
In vremea ultimului rege 
al Daciei libere, de scrisori 
trimise de Decebal lui Do
rn itian si de soli daci la re
gele pârtilor, ceea ce ara
tă că la Sarmizegetusa 
exista o cancelarie regală. 
Sînt știri care atestă, de 
asemenea, existenta unor 
comandanți de cetăti. ca si 
a unor dregători, bunăoa
ră cei care se îngrijeau de 
treburile agriculturii.

După cum se știe, arma
ta dacilor era numeroasă 
— la nevoie peste 200 000 
de ostași puțind fi adunați 
în vremea lui Burebista. 
Izvoarele îngăduie si aici 
urmărirea unei evoluții în 
sensul că în epoca lui De
cebal se organizase chiar o 
armată permanentă sau. 
cel puțin, un nucleu impor
tant. care putea interveni 
oricînd în luptă. Se pot a- 
duce în acest sens drent 
mărturii relatările filozo
fului Dio Crisostomul (40— 
120 e.n.), care a trăit cîtva 
timp si la curtea lui Dece
bal. Referindu-se la curtea 
regelui dac, el scria că a- 
colo a văzut „peste tot 
săbii, platoșe, lănci, peste 
tot cai. peste tot arme, pes
te tot oameni înarmați". 
Trebuie să luăm această 
mărturie drept o dovadă 
că Decebal dispunea de o 
armată permanentă de pe
destrași si cavalerie. Se 
știe, de asemenea, că una 
dintre condițiile impuse de 
Traian prin pacea din 102 
a fost ca Decebal să ore-
(Continuare în pag. a IlI-a,
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1800 de ani
După mai bine de 1800 de 

ani a fost scos la iveală un 
mare tezaur monetar (rână acum 
au fost recuperate circa 400 de 
piese), compus din denari ro
mani republicani și imperiali, 
emiși începînd cu secolul I îna
intea erei noastre si pină la în
ceputul secolului al II-lea al 
erei noastre. Locul descoperirii: 
satul Crivăț, județul Dîm
bovița, la circa 300 de metri de 
o așezare de epocă a dacilor li
beri, aflată acum în curs de cer
cetare. Faptul că ultima piesă 
datează din vremea împăratului 
Traian — după cum ne infor
mează arheologul Magda Tzonv 
— ti îndreptățește pe cercetăto
rii Institutului de arheologie din 
București si pe cei de la Muzeul 
județean Dîmbovița să afirme 
că ascunderea tezaurului poate 
fi pusă în legătură cu evenimen
tele de la începutul veacului al 
II-lea al erei noastre — războa
iele daco-fomane. in orice caz, 
noua descoperire aduce încă o 
lumină asupra intensei vieți ma
teriale si spirituale a strămoși
lor noștri, a puternicelor lor le
gături economice cu lumea ro
mană.

Pionierească
Două echipaje pionierești 

„Speo-80" si „Padiș-80", sub 
conducerea profesorului Hor
vath Atila, de la Școala generală 
nr. 16 din Cluj-Napoca. au por
nit intr-o dificilă expediție in 
Munții Apuseni, unde se află 
numeroase peșteri care Ui aș
teaptă cercetătorii. Tocmai acest 
lucru încearcă să-l facă șl cele 
două echipaje temerare, odată cu 
exercițiile de alpinism si cu în
sușirea deprinderilor de a-șî 
pregăti singuri mîncarea pe care 
o vor considera, fără îndoială, 
foarte gustoasă. De remarcat că 
echipajele pionierești ale aces
tei școli sînt vestite pentru ex
pedițiile lor. cucerind de-a lun
gul anilor mai multe trofee, 
printre care si mult rîvnitul 
„Chemarea munților".
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Există o relație de strînsă inter
dependență între munca productivă 
și munca politică. Cum altfel ar pu
tea ti înțeleasă, concepută șl, mai 
ales, realizată munca politică de 
masă, ca să fie într-adevăr eficien
tă, dacă nu în directă legătură cu 
problemele care apar în procesul de 
producție 7 Dacă nu ca o modalita
te concretă de dinamizare a energii
lor oamenilor muncii, ca un îndemn 
însuflețitor către rezultate superioa
re 7 Asupra acestui aspect au stă
ruit în principal participanțil la 
„masa rotundă" pe tema „Rezulta
tele concrete din producție — eta
lon al eficacității muncii politice". 
De această dată dezbaterile nu s-au 
purtat fată-n fată, ci de la distantă, 
cu participarea, prin intermediul zia
rului nostru, a secretarilor cu pro
bleme de propagandă ai comitetelor 
județene Iași, Prahova și Vaslui, pre
cum și a altor activiști de partid.

Am notat o opinie exprimată în 
unanimitate, asupra căreia nu vom 
mai reveni : aceea că activitatea 
politică nu are un scop în sine. Pen
tru că nu-i vor fi nimănui de folos 
nici propaganda vizuală, nici munca 
de la om la om, nici expunerile pe 
teme polttico-ideologice, economice, 
etice, nici inițiativele, nici acțiunile 
educative dacă ele nu determină re
zultate tot mai bune în producție.

Elena Rănceanu, secretar al Co
mitetului județean de partid Vaslui : 
„Ca să fie într-adevăr convingătoa
re, ca să-și atingă scopul, să deter
mine rezultate superioare în proce
sul de producție, activitățile politi
ce trebuie să se desfășoare „pe lun
gimea de undă" a actualității. Adi
că să răspundă unor probleme con
crete ce apar continuu în activi
tatea de producție, să contribuie la 
soluționarea lor eficientă. Și încă 
o cerință esențială : să asigure 
dezvoltarea conștiinței oamenilor

muncii, ridicarea nivelului poli
tico-ideologic al acestora, care — așa 
cum ne-a reamintit recent secretarul 
general al partidului — trebuie să 
devanseze ritmul dezvoltării econo
mice si sociale".

O replică din Ploiești vine să con
cretizeze această idee. Dar mai întîi 
să intrăm în atmosfera întreprinde
rii „Dorobanțul" — o firmă cunoscu
tă azi pe aproape toate meridianele 
globului pămîntesc. Am retinut un 
fapt semnificativ : la încheierea pri
mului semestru al anului in curs

toate acțiunile politico-educative răs
pund. prin conținutul lor. probleme
lor specifice acestui moment ~ 
panouri mari 
ritătile anului 
o zi pe lună 
economisite sau ---------- -- ... —
rile noastre — realizate cu cheltuieli 
de producție minime" ; „Să reducem 
efortul valutar prin recondiționări și 
asimilări de piese de schimb" ; „Să 
ridicăm competitivitatea produselor 
noastre printr-un ritm anual de în
noire de cel puțin 30 la sută".

Emilia Apostolescu, secretara comi
tetului de partid 1 „Odată cu 
noul an am făcut o proble
mă de conștiință din valorificarea 
integrală a resurselor de inteligentă 
tehnică, de competentă profesională 
existente în cadrul colectivului, 
nara comitetului de partid care a 
loc la începutul anului în curs a 
cluzionat că nici depășirea In 
precedent a planului cu sase 
cente la producția netă, cu două 
cente la producția fizică, cu 12 
cente la export, nici calitatea produ

Pe 
sînt afișate prio- 
1980 : „Să lucrăm 
cu materii prime 
reciclate"; . .Tesătu-

Ple- 
avut 
con
sul ui 
pro- 
PFO- 
pro-

ris * ii .■

Ștranduri împotmolite in justificări

selor nu au exprimat tot ceea ce pu
team noi să realizăm. Imediat după 
plenară am discutat deschis această 
problemă in toate organizațiile de 
partid. în toate colectivele de mun
că. Au fost initiate si o serie de în- 
tîlnlri cu specialiști, pentru ca fie
care muncitor, maistru, tehnician și 
inginer, fiecare cadru de conducere 
să cunoască si să înțeleagă bine ce
rințele noului mecanism economico- 
financiar. Ideile subliniate în cadrul 
acestor dezbateri s-au materializat 
in activități politico-educative cores-

I Canoe fârâ vîsle ? I
(Iubitorii sportului știu că aso- • 

ciatia ..Răsăritul" din orașul I 
Sulina este o adevărată peni- » 

nieră în care cresc si se formea-

Iză caiaciști șl canoisti vestiti in I 
toată tara. Dar, oricît ar părea | 
de ciudat, de la o vreme spor-

I' tivii de aici au încetat să se mai • 
antreneze. Motivul 1 Nu mai au I 
podele ti pagae. Cum pină •

I acum încă nu s-a descoperit o 
metodă de a visli fără... vîsle, I 
băieții au tras cu strîngere de i 
inimă ambarcațiunile pe dreap-

Ita. la mal. Apa. citu-i zarea de ( 
largi, îi îmbie, ti cheamă. Nu- I 
mai pe diriguitorii sportului tul- *

I cean îi lasă rece. In loc de vîsle, 
li se dau sfaturi. Dar sfaturile I

I .nu mișcă din loc ambarcațiunile. ■ 
Nici măcar birocrația unora.

I Poate acum, aceste rînduri vor | 
urni lucrurile din loc. s

J Trista 
performanta!

De drag c« le era, pe Andro- 
nie Groșanu din Bănești-Gorj 
părinții l-au alintat de mic cu 
diminutivul Bebe si Bebe i-a 
rămas numele pină azi. cind a 
împlinit 27 de ani. Ani Pe care 
i-a trăit mai mult trîndăvind, 
fiind de ocupație... fără. Dar 
cum avea nevoie de bani pen
tru distracții, Bebe a început să 
ochească buzunarele oamenilor. 
Tot el este autorul unei ..ope
rații" unice în felul ei în lumea 
hoților. Ce credeți că a făcut 
Bebe ? In timp ce consătenii lui 
veniseră să ia parte la o înmor- 
mîntare. Bebe s-a strecurat 
printre membrii familiei îndo
liate si, nici una, nici două, a 

I furat toți banii din buzunarul 
unuia dintre ei.

La cei 27 de ani. Bebe a mai 
1 încasat unul pentru ispășirea 

pedepsei. Tristă performantă !
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Duminica, la amiază, 
un tată cu doi copii se 
așeza furios la o masă 
pe terasa restaurantu
lui „Parc" din Cluj- 
Napoca. A comandat 
o bere, iar pentru copii 
răcoritoare. „Mă în
torc de la ștrand — 
bombănea el. Este în
nămolit. Am așteptat 
cu nerăbdare timpul 
frumos și iată cu ce 
ne întîmpină adminis
trația ștrandului".

O informație pri
mară, care ne-a făcut 
să batem la poarta 
ștrandului municipal. 
Se încasau bani pe bi
letele de intrare. înă
untru era lume puțină, 
temerari care înfrun
tau glodul de pe alei 
și apa murdară de pa 
fundul bazinelor, fă- 
cînd un fel de baie de 
nămol. Dușurile, ce-i 
drept, funcționau. Dar 
chioșcul cu răcoritoare 
era închis.

Ni s-a spus că sta
rea în care se află 
ștrandul a fost cauza
tă de o ploaie toren
țială căzută cu 4—5 
zile în urmă, Dar ce 
au făcut gospodarii 
pentru readucerea lui 
la starea de

La Oficiul 
de turism, 
știam că 
ștrandul, n-am obținut 
un răspuns conclu
dent :

— Este al nostru,

folosință? 
județean 
de care 
aparține

dar l-am închiriat Ad
ministrației bazelor 
sportive. Așa că adre- 
sați-vă acolo.

Ne-am adresat și...
— Da, așa este, nu

mai că noi nu avem 
bani să-l refacem. Insă 
vom încerca săptă- 
mina aceasta.

Credem că nu atit 
fondurile lipsesc, cît 
inițiativa. Se putea 
apela la o organizație 
U.T.C. sau se putea 
găsi altă formă de mo
bilizare a unor tineri, 
care să evacueze nă
molul, să refacă tere
nurile de joacă, alei
le și rondurile cu flori.

In parcul Universi
tății, cea mai repre
zentativă bază sportivă 
și de agrement a mu
nicipiului, alături de 
terenuri de sport pen
tru toate ramurile, 
există șl un ștrand cu 
două bazine de înot. 
Terenul de joacă pen
tru copil era în plină 
„fierbere", copiii soli
citau din plin apara
tele, mai încolo se juca 
tenis de cîmp (pe une
le terenuri plasele 
erau înlocuite cu 
bănci cărate din parc), 
se juca șl baschet, dar 
bazinele... erau goale. 
Ștrandul pustiu. Doar 
apa rămasă de la 
aceeași ploaie toren
țială căzută cu 4—5 
zile în urmă constituia 
locul de bălăcire pen-

tru copiii nesuprave- 
gheați.

Este adevărat că In 
parc se execută niște 
lucrări de investiții 
foarte importante care 
au alterat farmecul a- 
cestui complex, dar 
aceasta nu justifică 
nenunerea în func
țiune a ștrandului, e- 
xistenta molozului de 
pe unele alei si iarba 
mare ce ajunge pină 
la brîu, în loc să fie 
cosită și valorificată.

A treia bază sporti
vă în ordinea mărimii 
și importantei este 
cea a asociației spor
tive „Clujeana". Nu a 
fost încă deschisă, așa 
încît sute de oameni 
au făcut duminică 
drumul degeaba.

— Trebuiau execu
tate niște lucrări de 
racordare a apei la 
bazine, care nu s-au 
făcut pentru că nu 
avem fonduri — ni 
s-a răspuns la admi
nistrația bazei.

Colo o justificare, 
dincolo alta. Din jus
tificare în justificare, 
s-a ajuns ca. din cele 
patru ștranduri ale 
municipiului tn prima 
duminică de caniculă 
să funcționeze doar 
unul, cel mai mic.

Prea mic să fie um
plut și el cu motivații 
și justificări... (Al. 
Mureșan).

punzătoare noilor probleme de pro
ducție. Șl iată, in prima parte a a- 
cestui an. ca urmare a eficacității 
muncii politice, au fost propuse, rea
lizate si aplicate în producție nume
roase tehnologii și raționalizări, au 
fost revalorificate importante canti
tăți de materii prime, iar procentul 
de reînnoire a produselor depășește 
în prezent 34 la sută".

Ion Traian Ștefănescu, secretar al 
Comitetului județean de partid Pra
hova : „Desfășurarea unei activități 
politice eficiente presupune o perma
nentă reînnoire a formelor, a mo
dalităților folosite, a conținutului în 

' raport cu noile cerințe. Dar faptul 
cel mai important este să realizăm 
unitatea muncii politice. Dacă o ac
țiune cum este „ora de dirigentia 
muncitorească" — care la „Doro
banțul". ca si în alte întreprinderi, 
constituie o modalitate concretă de 
afirmare a combativității muncito
rești — ar fi disparată, oricît ar fi 
ea de complexă prin tematică, oricît 
ar fi de specifică prin modalități si 
forme de organizare, nu ar putea să 
aibă eficientă maximă. O recentă 
analiză efectuată tn mal multe uni
tăți economice din județul nostru a 
arătat că. în muncă politică, iniția
tivele. acțiunile organizate devin 
eficiente numai prin integrarea lor 
într-o concepție unitară. într-o acti
vitate complexă de educare politi
că la care să participe, prin acțiuni 
specifice, judicios coordonate de 
tre organele și 
partid, organizațiile 
neret si femei".

Există însă si 
medaliei. Uneori 
cadrul ansamblului 
litico-educative; la ___..... .
detalii. întreprinderea „Nicolina" din 
Iași oferă, in acest sens, un exemplu 
edificator. Analiza activității econo
mice desfășurate în primul trimestru 
al anului 1980 a scos în evidentă o 
serie de realizări : planul a fost în
deplinit în proporție de 107,48 la sută 
Ia producția industrială globală si 
de 102 la sută la productia-marfă. 
Dar s-a înregistrat o nerealizare cu 
două prooente la producția netă. Au 
fost date initial 
Prima : numărul 
pe care uzina le

organizațiile 
sindicale, de

că- 
de 
ti-
al 
in

un revers 
se ajunge, 
activităților po- 
neglijarea unor

două explicații, 
mare de cooperări 
are pentru o serie

Turistul
Ain

Brîul de piatră și „rochița rîndunicii"
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Soluție 
salvatoare

Brașoveanul Cornel Bîgu. șo
fer pe autocamionul 21-BV-5634, 
urmărea atent traficul de pe 
șosea. Deodată, i-a apărut in 
față, intr-o încercare de depă
șire a unui autovehicul care ve
nea din sens invers, fără să se 
asigure, autoduba 31-CV-432. 
Tamponarea celor două autove
hicule devenise iminentă. Era 
vorba de fracțiuni de secundă. 
Văzind că șoferul de ve auto
dubă, neatent, nu schițase nici 
măcar un gest, continuind să se 
apropie, în Viteză, cu o prezentă 
de spirit extraordinară si cu 
multă stăpînire de sine. C.B. a 
virat la dreapta, intrînd cu auto
camionul in șanțul șoselei, în 
timp ce conducătorul autodubei, 
Nicolae Todor, iși continuă im
pasibil drumul. Dar a fost repe
de ajuns din urmă și adus la 
fața locului, să-și vadă isprava... 

in lipsa
de altă ocupație

Neavînd nici o ocupație. Safta 
Apostol din Brăila (cartierul Hi
podrom, blocul O 3) s-a gîndit 
că nu i-ar strica să se „ocupe" 
cu întreruperile de sarcini. Fi
rește. contra cost. După ce Safta 
a făcut prima încercare bănoasă, 
adică safteaua, a dat sfoară-n 
țară în căutare de cliente. Si 
astfel, cu metode și mijloace 
empirice, ea a curmat firul a 
cinci vieți. Faptă cu atît mai 
condamnabilă, cu cit ea însăși 
este mamă a doi copii. Mamă ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hotelul „Parc" din 
Buzău e unul dintre 
putinele 
poartă... brîu. Brîul a- 
cesta — 
mat — 
hotelului încă din con
strucție. nu ca să-1 
tină cald, cl cu un 
scop estetic. Brîul în
conjoară complet eta
jul sase, are o lățime 
de 40 cm si o... adîn- 
cime de 50 cm. Cu 
mari eforturi și cu 
multă sudoare, con
structori și hotelieri 
au cărat acolo, la e- 
taj. pămînt din țari
nă. ca să fie de cea 
mai bună calitate, si 
au umplut cu el adîn- 
citura brîului. Cît pă-

din tară care
din beton ar
i-a fost pus

mint 7 înmulțiți lun
gimea — 48 metri — 
cu lățimea — 0,40 m 
și cu 0,50 m — adînci- 
mea. si va rezulta a- 
proxlmativ un vagon.

Scopul îngreunării 
pereților hotelului cu 
un vagon de Dămînt a 
fost ca. pe terasa ast
fel realizată, să se să
dească straturi de 
flori pentru desfătarea 
si bucuria pasagerilor, 
pentru frumusețea ex
terioară a clădirii. Nu 
discutăm cît de rațio
nală sau de năstrușni
că a fost ideea. Cert 
este că toată munca 
amintită parcă ar fi 
fost făcută de Sisif 
din legendă. Nici o

floare n-a fost răsă
dită. nici un colt de 
iarbă nu se vede.

Negru si gras cu ani 
în urmă, pămîntul a 
devenit acum tare ca 
cremenea. Pe toată 
întinderea briului 
n-am zărit decît două 
fire gălbejite din flo
ra spontană : rochița 
rîndunicii. In rest — 
sute de mucuri de ți
gări. pahare sparte, 
vaze ciobite, ghivece 
sfărîmate.
care 
hotelul 
tit doar 
telul să 
ră sau ladă de gunoi 
din beton 7 (Gh. 
Graure).

Buzoienii 
„gospodăresc" 
au muncit a- 
pentru ca ho- 
aibă scrumie-

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă asigurărilor si fo
losească ca formă de plată a pri
melor de asigurare „consimtămintul 
scris". Acesta constă în împuternici
rea ce se dă de către asigurați 
plătitorilor de retribuții de a achita 
Administrației Asigurărilor de Stat, 
din drepturile lor. primele, atît 
pentru asigurările în curs, cit și 
pentru cele pe care le vor încheia 
sau reînnoi. în acest mod. prin 
plata la termen a primelor, asigu- 
ratii beneficiază neîntrerupt de 
drepturile ce decurg din asigurare.

★
La Administrația Asigurărilor de 

Stat automobilistii pot contracta di
ferite feluri de asigurări facultative 
auto — care acoperă o serie de 
riscuri, altele decît cele cuprinse în 
cadrul asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto — cum 
sînt :

— asigurarea globală pentru ava
rii — casco ;

— asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse ca

urmare a accidentelor de circulație;
— asigurarea autoturismelor nu

mai pentru pagubele produse de 
incendiu si calamități :

— asigurarea autovehiculelor pen
tru furt ;

— asigurarea suplimentară pentru 
cazurile cînd autovehiculul este 
condus de alte persoane decît asi
guratul sau rude ale acestuia ;

— asigurarea autovehiculelor în 
legătură cu utilizarea lor la con
cursuri. întreceri sau antrenamente 
pentru acestea ;

— asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme si a 
altor persoane aflate în autoturisme ;

— asigurarea autovehiculelor cu 
valabilitate numai în afara terito
riului Republicii Socialiste România.

Pentru relații suplimentare si 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agentilor si 
inspectorilor de asigurare, filialelor 
Ă.C.R. sau. direct, oricărei unități 
ADAS.

Rîndurlle de față ți se 
adresează dumitale, cel 
care îți faci bagajul pentru 
o călătorie in seducătoarea 
lume vegetală și acvatică 
de dincolo de Ceatal — 
Delta Dunării. Delta Dună
rii, care chiar dacă e săl
batecă si izolată. NU ESTE 
UN TERITORIU AL NI
MĂNUI. Ca cetățean al 
României, IȚI APARȚINE. 
Delta — recunoscut și unic 
paradis acvatic al Europei 
— iși aparține așa cum îți 
aparțin toate marile valori 
ale acestei țări. Pe cară, 
desigur, vrei sa le știi me
reu întregi.

E nevoie să pășești în 
Deltă cu grijă.

Ei, da, sînt aici de dezvă
luit niște apucături ale unul 
anume tip de turist (dacă 
te vei recunoaște în el, păs- 
trează-ți cumpătul și cuge
tă matur). Ce face insul în 
cauză 7 Se instalează în
tr-o locuință dintr-un sat 
al Deltei și cel mai adesea 
se apucă de pescuit. Cît și 
cum 7 Firește, mult, cît mai 
mult (ca să aibă cu ce să-i 
lase muți de admirație pe 
prietenii lui orășeni). Are 
și niște scule de pescuit co
losale. Dar, precum ursul, 
turistul nostru nu mănincă 
pe cît strică.

Să zicem că omul nos
tru nu pescuiește și nu 
locuiește la o gazdă; el 
este doar un mare ad
mirator al naturii, și atît; 
va dormi în cort. Iși in
stalează cortul unde 1 se 
pare lui mal frumos. 
Grindurile Deltei, vara, de
vin astfel mari și pestrițe

vremea

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Timpul probabil pentru zilele de S, 
t și S Iulie, tn țară : Vremea va tl tn 
general instabilă in nordul țârii, unde 
vor cădea ploi avînd și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
în celelalte regiuni, vremea va a re
lativ frumoasă, cu cerul schimbător, 
favorabilă ploilor locale de scurtă du

rată. Viatul va sufla slab pînă la mo
derat cu tntenslhcări locale tn zona de 
munte șl tn Moldova. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 9 și 19 
grade, iar cele maxime intre » și 80 
de grade, pe alocuri mal ridicate tn 
sudul țârii, tn București i Vremea va 
a caldă, relativ frumoasă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vtnt slab ptnă la moderat. 
Temperaturile minime vor a cuprinse 
intre 13 șl 16 grade, tar cele maxime 
între 11 șl SO de grade (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).

de repere. A doua: înregistrarea 
unor cheltuieli neeconomicoase. Aces
tea ar fi cauzele economice. Dar ele 
au, la rîndul lor. alte cauze. Intr-o 
plenară a comitetului de partid s-a 
văzut clar că în întreprindere sini 
resurse pentru reducerea substan
țială a cooperărilor, dar că activi
tatea organizatorică si politică de 
masă nu a fost canalizată si către 
valorificarea lor declină. $1 s-a mai 
văzut că existau cazuri de indisci
plină. că multi oameni părăseau lu
crul înainte de încheierea progra
mului. că in schimburile de noapte 
randamentul era scăzut. Autocritica 
comitetului de partid a fost eficien
tă. S-a spus atunci : „Să ne între
băm de ce întreprinderea noastră nu 
asimilează cît mai multe dintre re
perele pe care le realizăm în coope
rare 7 Să discutăm despre indisci- 
plinați 7 Da, dar mai întîi să dis
cutăm despre noi, să vedem de ce 
amînăm la nesfîrșit rezolvarea aces
tor probleme".

Petre Lacăt ușu. secretarul comite
tului de partid : „De fapt, proble
mele respective erau rezolvabile. Dar 
am găsit soluțiile optime numai după 
ce ne-am reamintit că planul îl fac 
oamenii. Si 
cu maximă 
fiecărui om 
tot ceea ce 
menit să determine rezultate bune în 
producție".

Aleea Floareș, secretar al Comite
tului județean de partid Iași : „Efi
cienta activităților politice reclamă 
o valorificare superioară a gîndirii 
colective, printr-o integrare, asa 
cum s-a spus în cadrul acestei dez
bateri. pe „lungimea de undă" a ac
tualității. Am în vedere una dintre 
exigentele ce se desprind pentru noi 
din recentele consfătuiri de lucru, 
din magistralele cuvintări rostite în 
acest cadru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Secretarul ge
neral al partidului ne-a atras a- 
tentia in termenii cel mai clari că 
problemele ce ne stau în fată trebuia 
să le rezolvăm nu în raport cu posi
bilitățile existente la un moment dat. 
ci în raport cu cerințele etapei ne 
care o parcurgem. Așadar, nu este 
totul să valorificăm pe deplin această 
resursă pe care o reprezintă gîndirea 
colectivă. Important este să acționăm 
pentru ca ea să vibreze la înălțimea 
cerințelor actuale si. de perspectivă".

Așa cum arătam la începutul aces
tor rînduri.' rezultatele concrete din 
producție constituie principalul eta
lon al eficacității muncii politice. A- 
colo unde organizațiile de partid ac
ționează cu înaltă competentă, unde 
se caută stăruitor și se găsesc for
me si modalități ce răspund pe de
plin actualelor cerințe, apar si Iniția
tive valoroase. Initiative prin a că
ror aplicare se asigură o mal bună 
organizare a producției, perfectiona
rea activității de conducere, sporirea 
randamentului muncii.

câ. dacă nu ne preocupăm 
atenție de problemele 

In parte, nu vom realiza 
vrem prin efortul nostru

Adrian VASÎI.ESCU

O mașină „Ford" vine spre noi cu 
toată viteza, 
tampona de 
care tocmai 
brusc spre... 
s-a liniștit în pliurile husei.

In întîmpinarea noastră vine, le- 
gănindu-se încă nesigur pe piciorușe. 
Ionut. Ionut Dănilă e un flăcău de 
un an si trei luni, proprietarul unui 
impresionant garaj plin cu masinute 
de toate mărcile si tipurile. In holul 
spațios, mobilat cu puține piese, dis
puse strict utilitar, sintem întîmpi- 
nati de Gabrieia Dănilă. mama „șo
ferului". Se scuză pentru viteza 
nereglementară cu care circulă pe 
podeaua camerei mașinile fiului său 
mai mic si ne invită în sufragerie. 
Soțul. Mircea Dănilă. mecanic de lo
comotivă la de
poul C.F.R. Triaj- 
București, pregă
tea rucsacul pen
tru o călătorie. 
Familia pleca la 
părinți, la 
vasna, să-1 vadă 
pe celălalt 
mai măricel. Deci, 
la un „călător" ds 
meserie găsim o- 
biceiul ds a călători la sflrșit de 
săptămlnă.

— Nu chiar obicei — explică soția
— dar ne e dor de celălalt băiat.

— Si am terminat si cu zugrăvitul
— ne spune Mircea Dănilă. Cind a 
venit primăvara, am hotărît. împreu
nă cu soția, să începem șantierul. Am 
cumpărat materialele pe rind. în 
fiecare lună cîte ceva. Am curățat 
parchetul, lemnăria, am reparat in
stalațiile electrice... Soția avea sl 
treburile gospodărești si grila băiatu
lui, dar tot venea să mă aiute cu 
cîte ceva la zugrăvelile interioare. Nu 
a zis niciodată „sînt oficiantă la tele
foane. nu ajutor de zugrav!".

Pe fereastra apartamentului 25. 
blocul 3. aleea B. din cartierul Fe- - 
rentari. soarele intră în voie, colorînd 
peisajul cald și familial al camerei 
copilului. Pătutul alb și curat răs- 
pîndeste mirosul proaspăt al săpunu
lui. Pernute pufoase sprijină intr-un 
colt mai multe păpusi-marionetă.

— Abia am terminat spectacolul- 
special pentru Ionut despre băieții 
care nu vor să se încalțe cu ghetute 
și umblă desculți — ne explică 
mămica. aranjînd.„ personajele.

— De cînd sinteți proprietarii apar
tamentului?

Din 1974.
— V-a fost greu. vS e greu?
— Nu. n-a fost greu, in fond nu-l 

cam la fel dacă plătești chiria sau 
ratele de cumpărare?! Șl da ca nu 
ne întrebați dacă e plăcut?

— Nu vă întreb pentru că văd.
— Știu de la părinți ce înseamnă să 

crești într-o casă bine îngrijită. Cînd 
eram mic. mă punea tata să fac cîte 
ceva pentru casă, alături de el si de

Cînd credeam că se va 
usa apartamentului pe 
intram, mașina a virat 
fotoliul-garaj si motorul

Co-
fiu.

In vizita Ia cîțiva dintre 
miile de cetățeni din Capi
tală care și-au cumpărat 

apartamente

un „împărat nepăsător"
împdrdtia Deltei?

colonii de corturi. Unde a 
fost un cort o zi — un an 
nu mai crește iarba. Unde 
a fost un cort o zi — locul 
din jur, pe o rază de 10 
metri, se pricopsește cu fe
lurite reziduuri ale omului 
„civilizat" care a... dezono
rat acel colț de natură cu 
prezenta sa. Unde s-a in
stalat un cort, musai s-a fă
cut și un foc. Cum să mergi 
în Deltă și să nu faci un 
foc ? Cu ce 7 Ei, n-o fi... 
foc, rupe și el niște crengi 
dintr-o salcie. Așa că sînt 
acum in Deltă mii și mii de 
sălcii din care a mai rămas 
cîte un ciot cu doi lăstari.

Cum ajunge omul nostru, 
cu cortul, pînă aici 7 Cel 
mai adesea cu vaporul. Dar 
se mai intîmplă și altceva, 
de necrezut. Delta era, pină 
de curînd, una dintre pu
tinele citadele inexpugna
bile în fața asaltului auto
mobilistic. Ei bine, nu mai 
este. Ceea ce părea de ne
conceput s-a întîmplat. 
Automobilistul tenace, în
drăzneț, calificat, a găsit o 
breșă în zidul de ape al 
Deltei și ajunge acum cu 
mașina pînă la Maliuc șl 
mai departe. Pe unde 7 Pe 
digurile de protecție. Mii 
de oameni și ani in șir au 
muncit să le facă. Ce con
tează că se strică 7

Se mai intîmplă șl alte 
lucruri. Mari întreprinderi 
din Galați (cu precădere 
din Galați, dar se mai în- 
tîmplă să fie și din Brăila 
sau Tulcea) organizează 
excursii în Delta Dunării 
„pe cont propriu". încarcă 
într-un mare vas de pasa-

gerl, aparțlnînd centralei 
Navrom — Galați, oameni 
ai muncii (e dreptul lor să 
se reqreeze) și, fără să a- 
nunțe ori să întrebe orga
nizațiile oficiale de turism 
din Țulcea (care ar ști să 
le îndrume și să le ofere 
serviciile corespunzătoare), 
se duc direct în Deltă, cam 
pe unde le... tună, opresc 
unde li se pare locul mai 
îmbietor și revarsă în „pa
radisul" bălților, pentru 
cîteva ore, cîte 300 sau 600 
de oameni, cărora nu li s-a 
spus nimic despre obligația 
de a ocroti frumusețile și 
bogățiile Deltei. E ușor de 
presupus ce ravagii pot face 
atîția oameni la un loc, por
niți să calce tn picioare tot 
ce le cade sub tălpi, să pes
cuiască, să adune nuferi cu 
brațele, să aprindă tocuri, 
să joace fotbal printre rugi 
de mure și să-și lase acolo, 
la plecare, sticlele goale, 
hîrtiile de împachetat, toa
te resturile unui prînz ia 
iarbă verde.

Mai există șl un mare 
număr de cetățeni din Tul- 
cea, șt din alte localități de 
pe Dunăre, care și-au pro- . 
curat ori și-au improvizat 
mici ambarcațiuni cu mo
tor, într-o neînchipuit de 
mare varietate de forme și 
de „soluții tehnice". Imagi- 
nați-vă o duminică de vară 
în care toate aceste vehicu
le nautice ultra-zgomotoase 
pîrîie, urlă, tușesc înain- 
tînd și forfotind prin ceea 
ce știam că este lumea de 
liniște, de tihnă, de viață 
tainică din imperiul ferme
cătoarei Delte a Dunării.

Așa «fi, Subite turist 
care-țî faci bagajul pentru 
o frumoasă excursie în Del
tă, fă, rogu-te, suma tutu
ror acestor tntîmplări și vei 
pricepe ce va rămîne din 
locul de vis spre care por
nești dacă așa se vor petre
ce lucrurile și de acum în
colo. Și vei înțelege ast
fel de ce a fost nevoie ca, 
de curînd. Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular 
județean Tulcea (în gestiu
nea căruia se află această 
mare avuție a țării) să emi
tă decizia nr. 208 prin care 
se pune o stavilă hotărîtă 
In calea distrugerilor prici
nuite de turismul neorgani
zat in Delta Dunării. S-au 
stabilit reguli stricte, trasee 
fixe, locuri anume de po
pas. anume mijloace de 
acces în Deltă. Iar pentru 
abateri — drastice (dar în
dreptățite) sancțiuni. Așa 
că. dacă n-aveai de gînd 
s-o faci, va trebui totuși ca, 
înainte de a păși în Deltă, 
să începi mai întîi cu un 
scurt popas la O.J.T. sau la 
B.T.T. Tulcea și să ceri în
cuviințarea, instrucțiunile 
Si serviciile calificate bine
voitoare ale acestor organi
zații de turism. Valabil 
acest lucru și pentru orga
nizatorii „de ocazie" ai unor 
mari „excursii". Deoarece, 
repetăm, încă o dată : DEL
TA NU ESTE UN TERITO
RIU AL NIMĂNUI. Ea 
este o mare avuție a Româ
niei, pentru păstrarea că
reia sintem cu totil răspun
zători.

Mihai CARANFU

ALBA • în comuna Girbova, 
localitate In care trăiesc si mun
cesc înfrățiți oameni ai muncii 
de naționalitate română si ger
mană. s-a desfășurat duminică 
tradiționala paradă a portului 
popular românesc si săsesc. La 
manifestare au luat parte invi
tat! din orașul Sebeș si comune
le Cîlnic. Spring. Dostat. loca
lități cu populație mixtă. După 
paradă. în parcul comunei a fost 
prezentat un program cultural- 
artistic. la care si-au dat con
cursul formații de amatori 
românești si săsești. (Stefan 
Dinică).

BUZĂU • în pitorescul decor 
de Ia Plaiul Nucului, comuna 
Lopătari. s-a desfășurat cea de-a 
12-a ediție a „Festivalului Slăni- 
cului“. La actuala ediție a aces
tei tradiționale manifestări cul- 
tural-artistice s-au remarcat, 
prin autenticitatea ioculul si bo
găția cromatică a costumelor, 
formațiile de dansuri de la 
Terca, Plaiul Nucului si Brăiești. 
S-a bucurat de apreciere evo
luția corului si a grupului vocal 
bărbătesc din Lopătari. (Dumi
tru Dănăilă).

MEHEDINȚI • Formațiile ar
tistice ale Casei de cultură din 
Vînju Mare au susținut tn fața 
unui numeros public un specta

col de satiră si umor. • în sala 
Universității cultural-stiințifice 
din Drobeta-Turnu Severin » 
avut loc o masă rotundă cu tema 
„Realizări ale României socia
liste in cel 15 ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului". • A ieșit de sub 
tipar „Mehedlntiul literar-artis- 
tic" — culegere care reunește 
creații ale membrilor cenacluri
lor literare din județ (VirgHiu 
Tătarul.

VILCEA • Timp de două zile, 
comuna Vaideeni a găzduit cea 
de-a Xll-a ediție a festivalului 
folcloric cu caracter păstoresc 
„Invîrtita dorului", la care au 
participat formații artistice din 
județele Alba. Argeș. Gorj, Si
biu si Vîlcea. Programul acestei 
manifestări a cuprins un coloc
viu pe tema „Patria tn ființa 
poeților", un recital poetic sub 
genericul „Patria, plai al doru
lui", cu participarea a numeroși 
poeți, o paradă a portului popu
lar păstoresc s.a. (Ion Stanciu).

MURES • tn cadrul celei 
de-a X-a ediții a tradiționalei 
manifestări artistice .Zilele mu
zicale tirgmureșene", ansamblul

artistic „Mureșul" a prezentat 
— în sala mare a Palatului cul
turii din Tg. Mures — spectaco
lul muzical-coregrafic ..Seara la 
șezătoare" de . Zoltân Aladâr și 
Szekely Dănes și „Colinda" de 
Tudor Jarda si Domokos Istvăn. 
în cadrul aceleiași manifestări, 
orchestra de muzică veche din 
Kiev a interpretat lucrări de au
tori anonimi ruși și ucraineni 
din secolele XVI. XVII și XVIII. 
(Gheorghe Giurgiu).

DOLJ • La Craiov» s-au des
chis lucrările celui de-al 3-lea 
simpozion de anatomie, cu parti
ciparea unor academicieni; mem
bri corespondenți ai Academiei 
de științe medicale din Repu
blica Socialistă România, specia
liști din București, Iași, Cluj- 
Napoca, Timișoara, Tîrgu Mureș. 
Craiova, care, pe parcursul a 
două zile, vor susține peste 130 
comunicări și referate științi
fice. In program mal este in
clusă și o masă rotundă, avînd 
ca generic „Metodologia predă
rii anatomiei : învățămint. cer
cetare. integrare". (Nicolae Pe- 
tolescu).

SUCEAVA • „Baia — file

mama. Adică — ne spune în con
tinuare Mircea Dănilă — vă rog să 
mă înțelegeți. îl spun si soției mereu 
același lucru : casa mă cheamă, mă 
face să mă simt „eu". Simt că eu 
sînt peste tot în casa mea. Ești în 
căminul tău. aranjat cum îtî place 
tie, ești părintele familiei si al casei 
tale.

Sentimentul de bucurie, de satis
facție este înmiit mai mare. mal 
plin la omul care prin munca lui. în 
multe cazuri cu mîinile lui. Isi ridică 
o casă, un cuib făcut de ei pentru el 
si pentru al lui.

— Din 1979 am terminat rata pen
tru împrumut sl plătim doar 500 lei 
lunar acum. Asta nu ne împiedică să 
ne Îngrijim apartamentul, să-1 în

frumusețăm. Am 
terminat cu zu
grăvelile interioa
re, dar mai avem 
de pus la punct 
încă multe alte 
lucruri, care țin 
și de pretențiile 
noastre. Vreau să 
spun că. într-o 
casă, rămîne în
totdeauna ceva de 

făcut. Din plăcere, bineînțeles. Din 
plăcerea de a-ți îngriji cuibul.

Și tatăl se uită spre Ionut cu acea 
căldură paternă cu care ne creștem 
copiii.

— Iar terminînd ratele, cheltuielile 
de întreținere vor fi cu mult mal 
mici decît chiria.

In acest mlcroralon. cunoscut iub 
denumirea „Ferentari-’72". facem cu-, 
noștintă cu tovarășul Ion StănesdW, 2$ 
In anul 1949 era președintele com£< 
tetului sindicatului de la uzina 
„Vulcan" și președintele comisiei do 
repartizare a locuințelor proprietate 
de stat. In acel an Sl in cei care au 
urmat. într-o zonă a Ferentarilor, s-a 
format un adevărat cartier al „vul- 
canistilor". statul punînd la dispo
ziția unui mare număr de muncitori 
de Ia cunoscuta uzină locuințe co
respunzătoare. A trecut timpul. Mul
te. foarte multe s-au schimbat în 
bine. Cîștigurlle oamenilor au sporit 
mult de-atund. Și oamenii au făcut 
unul dintre gesturile cele mai firești, 
lmplinindu-si năzuința pe care orice 
om o are. de a avea prooria casă. 
Acum stăm de vorbă cu tovarășul Ion 
Stănescu într-o altă calitate : -fostul 
președinte al comitetului sindicatului 
Si al comisiei de repartizare a locu
ințelor proprietate de stat este azi 
președintele uneia dintre asociațiile 
de locatari. Din asociație fac parte 
multi dintre cei care au primit lo
cuință cu ani în urmă și care, feri 
chiriași, sînt azi proprietari.

In zona în care locuiește tovarășul 
Ion Stănescu. 83 de familii și-au 
cumpărat apartamentele în care au 
locuit ca chiriași. Ne oprim mai în
delung la un apartament proprietate 
personală întreținut de proprietar și 
de membrii familiei sale cu migala 
unui grădinar. Este fostul lăcătuș me
canic de la secția meeanic-șef a uzi
nă „Vulcan", astăzi pensionar, Nicu- 
lai Romaniuc, unul din primii pro
prietari, de cînd a apărut Legea nr. 
4/1973.

— Cum v-ati hotărit să cumpărați 
apartamentul 7

— Cine nu vrea, la urma urme!, să 
devină proprietarul locuinței în care 
a stat atîția ani și unde se simte la 
„el acasă" sau „in casa lui" 71 Mais
trul meu. Vasile Cadar — ne poves
tește tovarășul Romaniuc — om mult 
mal tinăr decît mine, aducea mereu 
vorba de casa luî. pe care o ridicase 
și o împodobise 
Unii dintre

el si părinții lui. 
noi au fost chiar s-o 

vadă. Măi. să fie. mi-am zis. el de 
ce poate să aibă casa lui. deși e mai 
tinăr, și noi nu7 Și m-am hotărtt si 
eu si prietenii mei din cartier, dintre 
care maistrul electrician Ion Du
mitrescu stă chiar lingă mine pe 
aleea A, blocul A-2. să ne cumpărăm 
apartamentele în care locuim. Și tot 
noi, proprietarii, să ne asociem în
tr-o brigadă obștească pentru între
ținerea vieții pereților, instalațiilor, 
Să fim brigada meseriașilor pensio
nari de la „Vulcan", ducînd mai de
parte faima generațiilor de muncitori 
harnici, voinici și... tineri. Le-ațl vă
zut cum arată 7 — ne mai întreabă 
dînsuL

Am văzut desigur apartamentul 
de trei camere decomandate al to
varășului Romaniuc. mobilierul, co
voarele. Găsești si frumusețea, și 
liniștea, si bunul gust pe care le dau 
sentimentul de mulțumire si Auri
tul de bun gospodar ale omului 'are 
se știe la casa lui.

Dar Ferentari-’72 este o insuliță, la 
urma urmei, pe harta marii noastre 
metropole. Capitala României. In 
orice cartier. în zonele mai vechi sau 
mai nou construite. în miile de 
blocuri, alături de chiriași, de miile 
de apartamente proprietate de stat, 
au apărut si apar. într-un număr 
mereu mai mare, prourietaril acestor 
apartamente. Numai în ultimii patru 
ani au devenit, prin cumpărare din 
fondul de stat. 12 400 noi proprietari 
de apartamente.

Să le stăpîneașcâ «ănătosl si fe
riciți 1

Angela POPESCU

de Istorie" este genericul unei 
ample manifestări cultural ar
tistice ajunsă acum la cea de-a 
VI-a ediție si dedicată în acest 
an împlinirii a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac 
centralizat si independent de 
sub conducerea lui Burebista. 
între alte acțiuni care au avut 
Ioc cu acest prilej rețin atentia 
două expoziții, una de artă popu
lară — „Tradiție Si actualitate" 
și o alta — „Mîini îndemînati- 
ce“. ambele aducînd în fata pu
blicului preocupările localnici
lor pentru păstrarea artei popu
lare. (Gh. Parascan).

TIMIȘ • La Buzias 8-a des
fășurat Festivalul interjudețean 
al fanfarelor „Buziaș ’80". aflat 
la a cincea ediție. Au evoluat 
pe scenele din oraș șl localitățile 
învecinate aproape 700 de ar
tiști amatori din județele Arad. 
Caraș-Severin. Cluj. Covasn*. 
Sibiu și Timiș. O parte din fan
fare s-au deplasat in municipiul 
Timișoara, prezentînd un spec
tacol pe scena din parcul Roze
lor. • La Galeria Bastion din 
Timișoara s-a deschis expo
ziția fi’atelică interjudețeană — 
„Banatfila ’80" — la care expun 
filateliști din județele Arad. Ca
raș-Severin și Timiș. (Cezar 
Ioana).

I
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Adunare cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

Vizita delegației parlamentare din Cipru

La întreprinderea ..Autobuzul" din 
București a avut loc. marți după-a- 
miază, o adunare organizată de Co
mitetul municipal București al P.C.R. 
și Asociația de prietenie româno-co- 
reeană. cu prilejul ..Lunii de solida
ritate cu lupta poporului coreean".

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Ministerului Afacerilor Ex
terne. Asociației de prietenie româno- 
coreeană. numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenti membri ai Amba- 
«adel R.P.D. Coreene la București.

în cuvîntul său, ing. Dumitru 
Gheorghe. directorul general al în
treprinderii „Autobuzul", a evocat 
lupta eroică a poporului coreean 
pentru eliberarea patriei, apărarea 
cuceririlor revoluționare, a indepen
dentei și suveranității tării. El a 
subliniat că poporul român, partidul 
și statul nostru și-au manifestat incă 
de la început solidaritatea activă cu 
lupta dreaptă a poporului coreean, 
sprijină inițiativele si propunerile 
constructive ale Partidului Muncii 
din Coreea si ale Guvernului R.P.D. 
Coreene privind reunificarea pașni
că și independentă a țării.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie româno-coreene. vorbitorul a

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Flacăra olimpică la București

Foto : Eugen Dichiseanu

Ștafeta care poartă flacăra olim
pică a celei de-a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară a sosit 
marți pe teritoriul României. La 
Giurgiu, pe „Podul Prieteniei", torța 
olimpică a fost preluată de la spor
tiva bulgară Iordanka Hristova de 
fostul campion olimpic de lupte de 
la Roma. Dumitru Pîrvulescu, primul 
schimb al ștafetei în tara noastră.

în cursul după-amiezii ștafeta flă
cării olimpice a fost primită ta Ca
pitală pe stadionul „Dinamo". unde, 
în prezenta unui numeros public, a 
avut loc o amplă manifestare spor
tivă. La ora 19,00, ta aplauzele spec
tatorilor, maestra emerită a sportu
lui Iolanda Balaș-Soeter a aprins 
de la flacăra olimpică torța sta
dionului. în continuarea ceremoniei, 
Nicolae Ganea. prim-vicepreședlnte 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, și Mihail Makarîcev, re
prezentant al Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. au rostit alocuțiuni, in care au 
relevat semnificația flăcării olimpice, 
simbol al Olimpiadelor, al continui
tății acestor tradiționale jocuri spor
tive. mesaj de pace si prietenie între 
popoare transmis din străvechea 
Eladă.

București

EXPOZIȚIE 2050
în rotonda Ateneului Român din 

Capitală s-a deschis, marți, expozi
ția filatelică „Naționala ’80", consa
crată J uversării a 2050 de ani de la 
constf. yea primului stat dac centra
lizat și independent condus de Bure
bista.

Expoziția reunește colecții valoroa
se, tematice și de subiect, puse la 
dispoziție de numeroși filateliști din 
toate județele țării și din municipiul 
București. Se remarcă seriile dedicate 
Importantului act istoric din viața 
poporului nostru de acum 2050 de ani. 
precum și cele oglindind mărețele 
prefaceri Înregistrate în patria noas
tră în anii construcției socialiste. 
Rețin atenția, de asemenea, expona
tele din domeniul istoriei poștale, 
culturii și artei, aerofilatelie!, macro- 
filiei, maximafiliei, întregurilor poș
tale, acoperind o arie de editare din 
anul 1900 pînâ în prezent.

în cadrul expoziției, întreprinderea 
„Rompresfilatelia" și Asociația filate- 
liștilor din România sînt prezente cu 
standuri pentru desfacerea materiale
lor filatelice în premieră. Vizitatorii 
pot intră în posesia colitei emisiunii 
„2050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac" și a celor șase în- 
tregurl poștale, editate cu acest pri
lej. purtînd ștampila „Prima zi".

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
8 iulie. (Agerpres)

• CRISTAL URIAȘ. 
Oamenii de știintă din Harkov 
(U.R.S.S.) au obtinut un cristal 
artificial de culoare străvezie 
de 143 kilograme, care depă
șește de 10 ori greutatea celor 
mai mari cristale cunoscute de 
specialiști. Pentru obținerea 
cristalului s-a folosit o plăcută 
din săruri organice de mărimea 
unei cutii de chibrituri pe care 
s-au depus etajele grilei crista
line. Procesul, care durează în 
natură milenii, s-a realizat în- 
tr-un cuptor electric numai în 
cîteva zile.

• RECORD LINGVIS
TIC. Milan Mikes din orașul 
cehoslovac Jihlava a remarcat 
încă din tinerețe că are o neo

arătat că un rol decisiv în dezvolta
rea acestora l-au avut si îl au intil- 
nirile și convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. 
documentele convenite în luna mai a 
acestui an înscriindu-se ca un mo
ment de însemnătate deosebită în 
cronica raporturilor de colaborare 
dintre cele două partide, țări si po
poare.

A luat apoi cuvîntul Sin In Ha, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care, evocînd drumul de 
luptă si victorii al poporului coreean 
împotriva imperialismului, a eviden
țiat eforturile depuse de partidul 
Muncii din Coreea și Guvernul 
R.P.D. Coreene pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei. 
Recenta vizită întreprinsă în Româ
nia la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de către marele condu
cător al poporului nostru, tovarășul 
Kim Ir Sen, a spus vorbitorul în în
cheiere, întîlnirile care au avut loc în 
anii anteriori la Phenian și București 
au reprezentat un eveniment epocal 
în ridicarea tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare statornicite 
între țările noastre pe o treaptă 
nouă, superioară de dezvoltare.

Apoi, fosta campioană olimpică 
Mihaela Peneș a reaprins flacăra de 
la torța stadionului și a predat-o ur
mătorului purtător.

De la stadionul «Dinamo" ștafeta 
s-a îndreptat spre centrul orașului, 
unde fosta campioană olimpică de la 
Ciudad de Mexico, atleta Viorica 
Viscopoleanu. a aprins „focul, olim
pic" care a ars în tot cursul nopții 
într-o cupă metalică amplasată pe 
platoul din fata Casei centrale a ar
matei.

Ștafeta flăcării olimpice își va con
tinua drumul pe teritoriul țării noas
tre pe traseul Ploiești — Buzău — 
Focșani — Bacău — Iași — Albița 
(județul Vaslui). în ziua de 5 iulie, 
la punctul de frontieră Podul Albita 
— Leușeni, torța olimpică va fi pre
luată de sportivii sovietici, gazdele 
celei de-a XXII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară.

★
Meciul amical de fotbal dintre 

echipele Steaua și Dinamo. disputat, 
ieri, pe stadionul Dinamo. cu ocazia 
sosirii ștafetei flăcării olimpice la 
București, s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (0—0) în favoarea formației Di
namo.

De la
(Urmare din pag. I)

dea „armele, mașinile de • 
război. împreună cu con
structorii acestor mașini" si 
să se angajeze „a nu primi 
în serviciul său vreun mi
litar roman", prin care tre
buie să. înțelegem instruc
tori militari romani. Din 
cele semnalate pînă aci sl 
din unele scene de pe Co
lumna Traiană. reiese nu 
numai că armata lui Dece
bal era o armată perma
nentă. dar si că era in
struită după strategia sl 
tactica romană, folosind si 
mașini de război romane. 
De fapt, așa ne putem 
explica. dincolo de 
eroismul recunoscut al da
cilor. relativ lunga lor re
zistentă în fata celei mai 
formidabile armate a anti
chității. cum era cea ro
mană. Numai cu o armată 
bine Instruită si înzestra
tă a putut Decebal să 
conceapă și să realizeze in
genioasa campanie din iar
na lui 101—102 în Dobro- 
gea. ta cursul căreia a fost 
pusă în cumpănă însăși 
soarta războiului cu ro
manii.

bișnuită capacitate de memo
rare. Limbile străine 1 s-au pă
rut foarte ușor de asimilat, ast
fel că a început să memoreze 
cuvinte, reguli gramaticale, ex
presii... O boală care l-a țintuit 
în pat vreme îndelungată a creat 
prilejul valorificării intense a 
acestui talent neobișnuit. în 
momentul de fată el stăptneste 
116 limbi străine, dintre care 40 
perfect. Potrivit declarațiilor 
sale, cifra de 116 nu este finală, 
Mikes, azi în vîrstă de 50 de ani, 
intentionînd să-sl îmbogățească, 
în continuare, zestrea lingvis
tică.

Marți, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, s-a întilnit cu delegația 
parlamentară din Cioru, condusă de 
Alecos Polydorou Michaelides, pre
ședintele Camerei Reprezentanților.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
extinderea în continuare a relațiilor 
româno-cipriote pe diverse planuri, 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. De asemenea, au fost abor
date probleme de interes comun re
feritoare la evoluția vieții politice 
internaționale.

★
în aceeași zi, Alexandru Mărgări-

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Cana

dei, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Peter McLaren Roberts, a ofe
rit, marți la amiază, o recepție.

Au participat Vasile Bulucea, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor, Cornel Mihulecea, președin
tele Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară, Alexandru Mărgărites- 
cu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale. Ma-

Cu prilejul sosirii ștafetei flăcării 
olimpice la București, ieri a avut loc 
la sediul Comitetului Olimpic Român 
o conferință de presă, la care au par
ticipat reprezentanți ai Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, ziariști sportivi de ia 
presa centrală, radio și televiziune.

în cadrul unei expuneri făcute de 
oaspeți, s-a arătat interesul manifes
tat de-a lungul traseului parcurs 
pînă în prezent si a fost evidențiată 
frumoasa și entuziasta primire a 
flăcării olimpice la intrarea ne teri
toriul României și la ceremonia des
fășurată pe stadionul Dinamo din 
Capitală._______________

• Federația cehoslovacă de tenis 
a alcătuit echipa reprezentativă care 
între 11 și 13 iulie va întîlni la Bucu
rești selecționata României. în ca
drul finalei zonei europene (grupa 
B) a „Cupei Davis". Echipa este 
formată din Ivan Lendl, Jaroslav 
Birner, Pavel Slozil și Jan Kodes. 
Nu a fost selecționat Tomas Smid, 
care s-a accidentat în cursul unui 
turneu internațional desfășurat la 
Viena ; Slozil, care a fost și el sufe
rind, și-a reluat antrenamentele zi
lele trecute.

Burebista la Decebal
Se iau măsuri în vederea 

ridicării — pe întreaga arie 
de locuire a geto-dacilor — 
a cetăților si a numeroase 
centre de apărare. Si în 
acest sens. Decebal a desă- 
vîrșit opera începută de 
marele său înaintaș. Bure
bista. Cetățile dacice, cu 
masive ziduri de piatră, da
tează sau au fost terminate 
în vremea marelui rege 
Decebal. întregul sistem 
defensiv si religios — care 
avea centrul la Sarmize- 
getusa Regia din Munții 
Orăștiei — se sprijină pe o 
concepție care impresio
nează si azi. Multe dintre 
cetățile de pe vîrfuri de 
munte, pe care Traian le 
cucerea cu eforturi si pier
deri extraordinare — aveau 
misiunea de a Păzi inima 
Daciei libere — Sarmize- 
getusa. Ele puteau rezista 
și independent.

Sporește în vremea lui 
Decebal si caracterul oră
șenesc al unor centre poli
tice, economice și religioa
se — davae. Este suficient 
să avem înaintea ochilor 
monumentalitatea ruinelor 
de la Grădiștea Muncelului

și a altor cetăti de piatră 
din zonă, pentru a ne da 
seama că dacii secolu
lui I e.n. atinseseră o 
treaptă de dezvoltare a ci
vilizației lor care se apro
pia. cel puțin în unele cen
tre. de o adevărată viată 
urbană.

Cultura materială sî spi
rituală ' a dacilor dobîndise 
în cele 13 decenji. cite s-au 
scurs de la Burebista la 
Decebal. o si mai puternică 
structură unitară. Metalur
gia fierului se dezvoltase, 
cu deosebire ta cetățile de 
piatră sau în jurul lor. 
Enorma cantitate de fier 
brut — materie primă des
coperită ta atelierul de la 
Grădiștea Muncelului — 
numeroasele „furnale" de 
redus minereul răspîndite 
pe întreg cuprinsul Daciei 
stau mărturie înfloririi 
acestui meșteșug. în aceas
tă epocă, arta argintului 
dobtadeste si ea o răspîn- 
dire generală, iar in dome
niul vieții ■spirituale se 
adîncesc preocupările de 
ordin științific. Societatea 
însăși cunoscuse o mal 
pronunțată structurare, deși

• DUPĂ EXEMPLUL 
INSECTELOR. Pentru * 
putea trimite ta spațiul cosmic, 
cu preț redus, antene uriașe sau 
sateliți acționați cu ajutorul 
energiei solare, un grup de in
gineri americani au pus la punct 
un nou echipament ce reprodu
ce un fenomen natural : întă
rirea aripilor insectei atunci 
cînd iese din crisalidă. E vor
ba de o fibră de sticlă tesută 
ta formă de ochiuri si impreg
nată cu poliester. Ea se desfă
șoară singură si devine rigidă 
dhpă numai 6 ore de expunere 
la razele ultraviolete. Această 
nouă structură cîntăreste de 

tescu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, a 
avut o întrevedere cu delegația parla
mentară din Cipru.
• în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte privind colaborarea din
tre cele două țări în diferite domenii 
de activitate, posibilitățile extinderii 
și diversificării schimburilor comer
ciale și a cooperării economice re
ciproc avantajoase.

★
în cursul zilei, parlamentarii ci- 

prioți au vizitat unități social-cultu- 
rale din Capitală.

(Agerpres)

zilei
ria Groza, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Ca
nadei a rostit o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Burundi, ambasadorul aces
tei țări la București. Libere Ndabak- 
waje. a oferit, marți, o recepție.

Au participat tovarășii Ludovic Fa- 
zekas. președintele Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare, 
Alexandru Mărgăritescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale. Gheorghe Dol- 
gu. adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Marin Rădoi. adjunct al mi
nistrului educației și învătămîntului. 
reprezentanți ai altor instituții cen
trale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Burundi a vorbit, marți, la 
posturile noastre de radio si televi
ziune.

★
Marți, la Baia Mare a început cel 

de-al VII-lea curs de stomatologie 
infantilă, ale cărui lucrări se desfă
șoară sub egida Uniunii societăților de 
științe medicale — secția de stoma
tologie — și a Direcției sanitare a 
județului Maramureș. Participă peste 
300 de specialiști — cadre didactice 
universitare de la clinicile de profil 
din București, Cluj-Napoca, Iași, Tg. 
Mureș, Timișoara, de la institutele 
de cercetări de profil, medici stoma
tologi din întreaga tară, specialiști din 
mai multe țări. Cursul se va desfă
șura pe durata a șapte zile, perioadă 
în oare participants vor prezenta 
referate șl comunicări științifice abor- 
dînd probleme de mare actualitate ta 
stomatologia infantilă.

Au început înscrierile 
pentru concursul 

de admitere 
în treapta a ll-a 

a învățămîntului liceal
La 1 iulie au început: înscrierii» 

pentru concursul de admitere ta cla
sa a Xl-a (treapta a Il-a din învă- 
țămîntul liceal) și pentru anul I al 
școlilor profesionale, învățămînt de 
zi.

Potrivit reglementărilor în vigoare, 
oandidații pentru liceu vor susține — 
în funcție de profilul unității — lu
crări scrise la două discipline abor- 
dînd subiecte stabilite, pe baza ma
nualelor studiate de elevi în clasele 
anterioare.

Promovați! claselor a X-a care vor 
concura pentru învăț&mîntul profe
sional vor avea de susținut probe 
de specialitate, potrivit profilului 
școlii alese.

înscrierile pentru admiterea în în- 
vățămîntul liceal și profesional se 
vor încheia la 8 iulie, examenul des- 
fășurtadu-se intre 9 și 14 iulie.

(Agerpres)

ea nu atinsese stadiul unei 
orînduiri sclavagiste.

Stat toate acestea argu
mente temeinice, indubita
bile că existenta statului 
dac a reprezentat unul din
tre factorii care au dat tă
rie societății geto-dace ta 
dîrza ei împotrivire fată de 
primejdia străină, tn același 
timp, statui dac a fost un 
factor de progres, de as
censiune pe făgașul civili
zației materiale si spiri
tuale. Deși ta înfruntarea 
cu imperiul roman dacii 
au fost infrtati. tradițiile 
organizării social-politice 
ale „oamenilor pămîntu- 
lui". caracteristice statului 
dac. s-au păstrat crin se
cole. Intr-o semnificativă 
continuitate, conferind per
manentă si durabilitate 
unor acumulări de expe
riență autohtonă, care — 
completate cu elemente de 
civilizație romană — au 
determinat ta timp ridi
carea lor ne o treaptă su
perioară. odată cu crearea 
statelor românești ta zorii 
evului mediu.

două ori mal puțin decît alu
miniul utilizat în mod curent, 
ceea ce reduce considerabil pre
țul transportului la bordul unei 
rachete.

• ALFABET NECU
NOSCUT. Pa zidurile cate
dralei Sf. Sofia din Kiev s-a 
descoperit un alfabet compus 
din 27 de litere care nu seamă
nă nici cu alfabetul elen, nici 
cu cel kirilic. Cercetătorii con
sideră că alfabetul respectiv 
constituie veriga intermediară a 
unei scrieri amintite de scriito
rul bulgar din secolul X. Cerno- 
rizet Hrabr. și cu alfabetul kiri
lic din secolul XI. Valoarea des
coperirii este legată de faptul că 
aduce date noi despre formarea 
limbii scrise slavone.

MIHAI DALEA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român anunță 
cu profundă durere încetarea din viată. în ziua de 1 iulie 
1980. a tovarășului Mihai Dalea. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Colegiului Central de Partid, vechi

militant al mișcării muncitorești si comuniste din tara 
noastră, luptător devotat pentru triumful socialismului în 
patria noastră, pentru înflorirea Republicii Socialiste 
România.

în ziua de 1 iulie 1980 a încetat din 
viată tovarășul Mihal Dalea. mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-vice
președinte al Colegiului Central de 
Partid, vechi militant al mișcării 
muncitorești și comuniste din țara 
noastră.

Activist de frunte al Parti
dului Comunist Român., to
varășul Mihai Dalea si-a în
chinat întreaga sa viată 
cauzei socialismului si comu
nismului. slujirii cu abnega
ție a năzuințelor de libertate 
si progres social ale poporu
lui român.

Născut la 21 ianuarie 1917. 
în comuna Tîrnova, județul 
Caras-Severin. dintr-o fami
lie de muncitori, tovarășul 
Mihai Dalea a cunoscut ex
ploatarea capitalistă, mun
cind ani îndelungați ca me
talurgist la uzinele Reșița.

Intrat din fragedă tinerețe 
în mișcarea muncitorească, 
tovarășul Mihai Dalea a ac
tivat în rindul organizației 
Tineretul Socialist, luînd 
parte la lupta clasei munci
toare. a poporului pentru li
bertate socială si națională. 
A fost membru al Parti
dului Comunist Român din 
anul 1935.

După eliberarea tării, to
varășul Mihai Dalea a înde
plinit funcții de răspundere 
în aparatul de partid si de 
stat. în organizații de masă 
Si obștești. în perioada 1945— 
1946 a făcut parte din con
ducerea Comitetului regio
nal Banat al P.C.R.. iar în 
anii 1947—1948 a activat in 
mișcarea de tineret. îndepli
nind funcția de secretar ge
neral al U.T.M. A fost ales 
deputat în primul Parlament 
din 1946, iar, ulterior, depu
tat ta Marea Adunare Națională, pînă 
ta anul 1980. în anii 1952—1954 și 
1956—1960 a fost ambasador al Româ
niei la Moscova. I s-au încredințat, 
de asemenea, succesiv, sarcini in

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MAREA PIENARA A REMIIIIEI TEHHIC0-STIINT1HCE
t » t

(Urmare din pag. I)
prietene, construcții realizate pe 
baza celor mai moderne tehnologii, 
construcții cu care tehnica româ
nească se poate mindri ; a inltiat un 
program pentru utilizarea șisturilor 
bituminoase impulsionind cu curaj' 
construirea pe bază de concepție 
proprie a unei termocentrale expe
rimentale ; datorită încrederii sale 
în talentul și îndrăzneala muncito
rilor si inginerilor români, s-a con
struit si montat prima platformă 
marină românească pentru foraj ta 
Marea Neagră.

Tehnica românească a fost puter
nic impulsionată, sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin 
dezvoltarea construcțiilor de mașini 
și a chimiei moderne. Fabricarea de 
turbine de mare putere, de trans
formatoare și generatoare electrica 
de mare putere, de mașini-unelte 
moderns pentru dotarea industriei 
noastre, renașterea construcției de 
avioane în tara noastră, construcția 
de nave maritime de mare tonaj și 
diversificarea tipurilor de nave, 
nașterea industriei electronice pro
fesionale. toate acestea s-au realizat 
în cadrul politicii tehnologice a 
Partidului Comunist Român, sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

O preocupare deosebită a secreta
rului general al partidului a consti
tuit-o și o constituie identificarea de 
noi resurse de materii prime, valo
rificarea zăcămintelor proprii, mai 
sărace in minereuri utile, prin 
tehnologii corespunzătoare elabo
rate de cercetătorii români, sta
bilirea unei politici generale de 
recuperare a tuturor substanțelor 
utile, de valorificare a resurselor 
materiale refolosibile prin rein
troducerea lor ta circuitul indus
trial. înfăptuirea acestor proiec
te nu este posibilă însă decît 
prin cunoașterea tainelor substan
ței. deci prin stiintă și prin cu
noștințe tehnologice cît mai avansate. 
Rezolvarea problemelor științifice si 
tehnologice implică factorul uman, 
iar din acest punct de vedere tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ridicat pe 
noi culmi tradiția partidului nostru 
de a avea încredere ta forțele po
porului. Este semnificativ astfel fap
tul că o componentă importantă a 
gindirii teoretice a tovarășului Nicolae 
Ceausescu despre revoluția științifică 
si tehnică contemporană o constituie 
afirmarea necesității integrării invă- 
tămintului cu cercetarea si producția.

Deceniul științei, tehnicii, 
calității și eficienței. Un nou 
moment al definirii politicii științifi
ce si tehnologice a tării noastre l-a 
constituit Congresul al XII-lea al 
partidului. Directivele acestui Con
gres si Programul-directivă de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologică 
sl de introducere a progresului ta 
perioada 1981—1990 și direcțiile prin
cipale pînă ta anul 2000. elaborate 
sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, definirea actualu
lui deceniu drept deceniul științei, 
tehnicii, calității si eficientei oferă 
o sferă de idei care derivă din con
cepția teoretică a secretarului gene
ral al partidului nostru despre revo
luția științifică și tehnică contem
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conducerile unor organizații județene 
de partid, precum și acelea df mi
nistru și vicepreședinte al Comisiei 
Controlului de Stat.

Din anul 1948. tovarășul Mihal Da
lea a fost ales, fără întrerupere, 
membru al C.C. al P.C.R.. calitate 

reînnoită si la cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. între anii 1954— 
1955 și 1960—1969 1 s-a încredințat 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R., 
perioadă ta care a îndeplinit, timp 

porană. Esența acestei revoluții este 
determinată de automatizare. Tova
rășul Nicolae Ceausescu concepe re
voluția științifică si tehnică contem
porană ca un proces strîns legat de 
automatizare, de electronică si micro
electronică.. de informatică.

Concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre industrializare în 
condițiile revoluției tehnico-stiintifi
ce contemporane se referă la dez
voltarea cu prioritate a ramurilor si 
■ubramurilor de inaltă tehnicitate, 
purtătoare si promotoare ale progre
sului tehnic în întreaga economie. 
Această concepție îsi găseste o ilus
trare accentuată ta Directivele Con
gresului al XII-lea. ta cadrul cărora 
principala certată, de importantă vi
tală pentru creșterea eficientei si a 
productivității muncii, este aceea de 
a se trece mai hotărît la mecanizarea, 
automatizarea si cibernetizarea tu
turor ramurilor producției materiale. 
O asemenea certată deschide calea 
unei noi revoluții industriale, fiind 
cunoscute îndemnurile secretarului 
general al partidului pentru trecerea 
la automatizarea suplă, bazată pe 
utilizarea roboților industriali avan
sați. cu inteligentă informatică în
corporată.

In condițiile contemporane, po
litica de industrializare este re- 
detinită de tovarășul Nicolae 
Ceausescu prin teza dezvoltării 
industriei socialiste pe baza teh
nicii celei mai avansate, a intro
ducerii continue ta producție a celor 
mal noi cuceriri ale științei. Tinînd 
seama de rolul agriculturii ta econo
mia României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elucidat legătura care 
trebuie să existe intre industrializare 
si dezvoltarea agriculturii, pentru a 
se acorda un rol important. în cadrul 
procesului de industrializare a tării, 
ramurilor legate de nevoile agricul
turii. cum sînt industria de tractoare 
și mașini agricole, industria produse
lor chimice necesare agriculturii. In 
ultimii ani. secretarul general al 
partidului a emis o teză foarte va
loroasă privind necesitatea unei noi 
revoluții în agricultură, idee ce acare 
ca un concept nou specific condiții
lor tării noastre. Revoluția agricolă 
trebuie înțeleasă ta viziunea sa ca 
parte componentă a revoluției știin
țifice si tehnice în România, deoa
rece presupune trecerea agriculturii 
Si zootehniei pe bazele stiintei celei 
mai avansate din domeniul biologiei, 
prefigurînd elemente ale revoluției 
biologice care va urma revoluției 
tehnico-stiintifice contemporane si 
revoluției industriale implicată de 
aceasta, idei susținute de orientări 
concrete formulate cu pregnanta ca
racteristică gîndiril secretarului ge
neral al partidului nostru la recenta 
consfătuire de lucru dedicată proble
melor zootehniei. Ideea unei revolu
ții agricole tine seama de realitățile 
specifice ale tării noastre, de poten
țialul economic al agriculturii pen
tru dezvoltarea tării noastre, de rolul 
ei în cadrul economiei internaționale.

Gtadirea si acțiunea secretarului 
general al partidului privind dez
voltarea stiintei si tehnologiei în tara 
noastră sînt studiate cu atentie de 
oamenii de stiintă, de Academia Re
publicii Socialiste România. Acade
mia de științe sociale si politice si 
Institutul central de cercetări econo
mice. pentru a desprinde elementele 
teoretice care îmt>ogătesc cunoașterea

us.so îool de seri
18,00 Telejurnal • ÎS ani de Istorie 
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de trei ani. și sarcina de președinte 
ai Consiliului Superior al Agricultu
rii. între anii 1970—1979 a fost mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. La Con
gresul al X-lea i s-a Încredințat 
funcția de președinte al Colegiului 

Central de Partid, iar în pe
rioada 1971—1975 a activat ca 
președinte al U.G.S.R. A fost, 
de asemenea, secretar și vi
cepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. 
Din anul 1973 a îndeplinit și 
funcția de președinte al Con
siliului General al A.R.L.U.S. 

Tovarășul Mihal Dalea a 
slujit cu Întreaga sa capaci
tate și energie cauza clasei 
muncitoare și a partidului, a 
participat cu pasiune revo
luționară la cele mai impor
tante momente ale luptei 
pentru cucerirea și instau
rarea puterii populare, a 
adus o importantă contribu
ție la înfăptuirea marii we
re de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, la 
înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și 
statului.

Pentru meritele sale deo
sebite ca activist de partid 
și de stat, Mihal Dalea a fost 
distins cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, cu înalte 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Partidul, poporul nostru 
pierd în persoana tovarășu
lui Mihai Dalea un fiu cre
dincios al clasei muncitoare, 
un luptător devotat pentru 
triumful ideilor socialiste 
și comuniste, pentru înflori

rea patriei și a națiunii noastre so
cialiste.

Amintirea sa va rămîne mereu vie 
în inimile comuniștilor, ale oameni
lor muncii din tara noastră.

noâ.stră despre acest important fe
nomen Istoric — revoluția științifică 
si tehnică contemporană. Cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si do
cumentele Congresului al XII-lea 
stau la baza unor proiecții de viitor 
privind toiul stiintei si tehnologiei în 
societate, al noii revoluții industria
le. subliniind importanta acestora 
pentru înaintarea societății către co
munism. Adresindu-se tinerei gene
rații cu îndemnul pentru muncă si 
creație, secretarul general al parti
dului o chema la descoperirea a 
încă multor taine neelucidate ale na
turii si materiei, cu convingerea că 
stiintă are încă de parcurs mari 
etape de progres, inclusiv ta dome
niul științelor economice si sociale.

O conducere științifică a 
vieții sociale. Un element deose
bit de important al gîndiril tovară
șului Nicolae Ceaușescu asupra re
voluției tehnico-stiintifice contempo
rane îl constituie legătura acesteia cu 
modul de conducere al societății. 
O atentie deosebită se acordă 
rolului informaticii în activitatea 
de conducere, prelucrării automate a 
datelor cu ajutorul calculatoarelor 
electronice în scopul unei conduceri 
mai eficiente a proceselor tehnolo
gice. industriale si economice. Revo
luția informatică, fiind o componentă 
a revoluției științifice si tehnice con
temporane. urmează să asigure o 
sporire a eficientei economice. Gta
direa secretarului general al partidu
lui asupra informaticii se referă la 
rolul ei în viata economică si socială 
a tării si la viziunea constituirii 
progresive a unui sistem informatic 
national. Indicațiile primite în ulti
mul timp din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu privind creșterea 
eficientei utilizării calculatoarelor 
electronice vor duce la folosirea 
unor programe informatice generale 
pe economie, urmînd ca pentru anu
mite funcții din întreprinderi si alte 
unităti. 0 parte din sarcinile de 
muncă umană să fie preluate de sis
temele informatice, de calculatoarele 
electronice si echipamentele termi
nale conectate la calculatoare. Pri
mul program în domeniul informa
ticii a fost elaborat în anii 1966—1967 
sub îndrumarea secretarului general 
al partidului si a jucat un rol im
portant în dezvoltarea tehnologică a 
tării noastre. întreaga activitate des
fășurată pînă în prezent în domeniul 
informaticii reflectă contribuția sa 
hotărîtoare la efortul de modernizare 
a României.

Dacă am încerca să definim 
concepțiile tovarășului Nicolae 
Ceausescu în domeniile stiintei si 
tehnologiei, putem spune că ne gă
sim în fata unui sistem de gîndire 
bazat pe stăpînirea magistrală a dia
lecticii materialiste aplicată noilor 
procese din lumea contemporană sl 
In fata unei capacități excepționale 
de a transpune conceptele teoretice 
și ideologia clasei muncitoare, care 
creste continuu in conținut științific 
și umanist, in programe de acțiune 
specifice tării noastre. Coordonatele 
laboratorului de concepție al tovară
șului Nicolae Ceausescu sînt încre
derea deplină în socialism. în cu
noaștere si construcție Prin gîndire 
și muncă împlinită. în creația umană, 
în pace si civilizație. în flinta si in
teligenta poporului român.
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înaltă apreciere convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Erich Honecker
ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.S.U.G. 
Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. D. GERMANE

BERLIN 1 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. relatează că Biroul Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania si Con
siliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane au ascultat rapor
tul tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, in legătură cu vi
zita efectuată de o delegație de 
partid și de stat a R.D. Germane în 
Republica Socialistă România, si și-au 
exprimat satisfacția fată de faptul că 
intîlnirile si convorbirile dintre cei 
mai înalti reprezentanți ai R.D. Ger
mane și Republicii Socialiste Româ
nia • au oferit din nou prilejul efec
tuării unui amplu schimb de păreri 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie si înțelegere reciprocă.

Intîlnirile pe care le-a avut dele
gația de partid și de stat a R.D. Ger
mane cu oamenii muncii români, ca
racterizate de o mare cordialitate și 
ospitalitate, au constituit o manifes
tare edificatoare a prieteniei frățești 
și a alianței dintre cele două state 
și popoare, se arată în comunicat.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliul de Miniștri al R.D. Ger
mane au apreciat convorbirile dintre 
tovarășul Erich Honecker si tova
rășul Nicolae Ceaușescu drept o nouă 
contribuție însemnată la lărgirea și 
adincirea strînselor relații de priete
nie șî cooperare multilaterală dintre 
Partidul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunist Român. dintre 
Republica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România.

Declarația comună semnată cu oca
zia vizitei demonstrează strădania 
ambelor părți de a dezvolta în con

Deschiderea Conferinței la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane

FREETOWN 1 (Agerpres). — Co
respondentă de la trimisul Agerpres. 
Radu Budeanu. — La Freetown, ca
pitala Sierrei Leone, s-au deschis, 
marți după-amiază. lucrările celei 
de-a 17-a reuniuni la nivel înalt a 
Organizației Unității Africane (O.U.A.). 
La dezbateri participă 14 șefi de 
stat, șapte prim-miniștri, precum și 
miniștrii de externe ai celor 50 de 
state africane independente, membre 
ale organizației.

ORIENTUL MIJLOCIU
REZOLUȚIE adoptata de consiliul de securitate 

CU PRIVIRE LA IERUSALIM
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O-N.U- 
a adoptat cu 14 voturi pentru — 
S.U.Ă. s-au abținut — o rezoluție cu 
privire la Ierusalim, în care. reafirmă 
necesitatea imperioasă de a se pune 
capăt ocupației prelungite asupra te
ritoriilor arabe ocupate de Israel din 
1967, inclusiv asupra Ierusalimului — 
informează agenția U.P.I. Regretînd 
profund refuzul continuu al Israelu
lui, puterea ocupantă, de a se con
forma rezoluțiilor pertinente ale Con
siliului de Securitate și Adunării Ge
nerale, documentul reafirmă că toa
te măsurile și acțiunile legislative și 
administrative întreprinse de Israel, 

tinuare relațiile dintre cele două țări 
în toate domeniile vieții sociale pe o 
bază stabilă și de perspectivă, in con
formitate cu Tratatul de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală din 
12 mai 1972.

Rezultatele coordonării planurilor 
economice naționale și stabilirii de 
comun acord a principalelor aspecte 
ale cooperării tehniqo-economice în
tre cele două state în perioada 1981— 
1985 garantează extinderea continuă, 
pe bază de plan și lărgireă' relațiilor 
economice spre avantajul reciproc.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliul de Miniștri al R.D. Ger
mane au apreciat drept deosebit de 
important schimbul amănunțit de pă
reri între cele două delegații privind 
probleme actuale ale evoluției inter
naționale.

Arătînd că R.D. Germană si Repu
blica Socialistă România vor face 
totul pentru înfăptuirea Declarației 
adoptate la 15 mai 1980 de Comitetul 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
comunicatul relevă că acest impor
tant program de acțiune pe olan po
litic mondial, inițiativele sale cuprin
zătoare cu privire la limitarea cursei 
înarmărilor, dezarmare și continua
rea destinderii dobîndesc o semnifi
cație deosebită, avind în vedere ac
tuala situație internațională.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliul de Miniștri al R.D. Ger
mane — se arată în încheierea comu
nicatului — subliniază că vizita dele
gației de partid si de stat a R.D. Ger
mane in Republica Socialistă Româ
nia a contribuit la întărirea unității 
și solidarității țărilor socialiste și la 
întărirea cauzei socialismului și păcii 
în lume.

în cursul dezbaterilor, participan- 
tii urmează să examineze documen
tele pregătitoare elaborate de Con
siliul ministerial al O.U.A.. întrunit 
anterior, tot la Freetown. Pe ordi
nea de zi sint înscrise, astfel, pro
blemele majore cu care sint con
fruntate statele continentului, din 
punct de vedere politic, economic și ; 
social, o atenție deosebită fiind a- 
cordată intensificării eforturilor pen
tru asigurarea deplinei decolonizări 
a Africii.

în vederea modificării caracterului șl 
statutului orașului Ierusalim, nu 
au nici o validitate legală și consti
tuie o violare flagrantă a Convenției 
de la Geneva referitoare la protecția 
persoanelor civile In timp de război, 
precum și o serioasă obstrucție la 
realizarea unei păci cuprinzătoare, 
juste și de durată în Orientul Mij
lociu.

Consiliul de Securitate „cheamă de 
urgență Israelul să se conformeze 
prezentei rezoluții și rezoluțiilor sale 
anterioare și să înceteze aplicarea 
măsurilor care afectează caracterul și 
statutul orașului Ierusalim".

DELEGAȚII ROMÂNE 
LA BEIJING

BEIJING 1 (Agerpres). — Ji Peng- 
fei, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, șeful Secției 
relații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
a primit delegația română de acti
viști de partid condusă de Radu Ma- 
noliu, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, secretar al Comitetului 
județean de partid Bacău, aflată tn- 
tr-o vizită în R. P. Chineză.

★
Chen Muhua, membru supleant al 

Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit de
legația Ministerului Finanțelor din 
Republica Socialistă România, con
dusă de Gheorghe Brehuescu, ad
junct al ministrului finanțelor, aflată 
într-o vizită de documentare și 
schimb de experiență în R. P. Chi
neză.

Plenara C.C. al P.M.L.P.
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, care a examinat 
sarcinile în domeniul dezvoltării și 
perfecționării sistemului de ocrotire 
a sănătății oamenilor muncii din 
R. P. Polonă — transmite agenția 
P.A.P. Participanții au ascultat și 
dezbătut un raport prezentat de Sta
nislaw Kania, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
rostit o cuvintare Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

PHENIAN
Conferință în problemele 

industriei locale
PHENIAN 1 (Agerpres). — La Phe

nian a avut loc o conferință a oame
nilor muncii din industria locală, la 
care au participat circa 10 000 de de
legați, informează agenția A.C.T.C.

în cadrul lucrărilor conferinței, 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a rostit o 
amplă cuvintare în care a subliniat 
importanța programului de dezvolta
re a acestei ramuri economice In 
conformitate cu cerințele construc
ției socialiste într-o nouă etapă.

Ședința Comisiei C.A.E.R.» s i

pentru construcții
SOFIA 1 (Agerpres). — în R. P. | 

Bulgaria, în orașul Blagoevgrad, s-au 
desfășurat lucrările ședinței a 49-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții, la care au participat 
delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R, 
precum și o delegație a R.S.F. Iugo
slavia.

Participanții la ședință au omagiat 
împlinirea, în acest an. a 110 ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin,, întemeie
torul primului stat socialist din lume.

Comisia a examinat sarcinile ce îi 
revip din hotărîrile organelor supe
rioare ale C.A.E.R., precum și sta
diu) de îndeplinire a unora din ac
țiunile cuprinse în programele spe
ciale de colaborare pe termen lung. 
S-au convenit acțiuni suplimentare 
menite să asigure satisfacerea mai 
deplină a necesarului industriilor 
electronice din țările membre ale 
C.A.E.R. cu materiale speciale din 
sticlă si ceramică.

Totodată, au fost adoptate planul 
de lucru pe termen lung al comisiei, 
precum si planul de lucru pe anii 
1981—1982.

Președintele Republicii Liban a primit 
delegația P. C. R.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C, al P.C.R., care efec
tuează o vizită în Liban, a fost pri
mită de președintele Republicii Li
ban. Elias Sarkis.

Șeful delegației române a transmis 
președintelui Elias Sarkis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un salut cordial de 
prietenie, calde urări de bine, sănă
tate și fericire personală, iar ponoru
lui libanez prieten — de prosperi
tate și pace.

Președintele Elias Sarkis a mulțu
mit călduros si a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, precum si Înalta 
sa considerație fată de întreaga acti
vitate a șefului statului român con
sacrată păcii și conlucrării în lume.

Președintele Elias Sarkis a adresat 
mulțumiri conducerii de stat româ
ne, personal președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul ne care 
România l-a acordat si îl acordă Li
banului în cele mat diverse domenii 
în momentele de grea încercare prin 
care trece in ultimii cinci ani. Rele- 
vînd legăturile de prietenie dintre 
România si Liban, dintre cele două 
popoare, președintele libanez a expri
mat dorința ca acestea să se dez
volte tot mai mult în viitor.

★
De asemenea, tovarășul Iosif Banc, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
fost primit de Selim Al Hoss. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Liban. Au fost evocate 
bunele relații existente intre Româ
nia si Liban, precum și rolul celor 
două guverne în extinderea si dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
româno-libaneze.

★
Cu prilejul vizitei în Liban, dele

gația Partidului Comunist Român a 
avut o întilnire cu o delegație a 
Partidului Comunist Libanez, condu
să de Nikolas Chaoui, președintele 
partidului.

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale în R. P. Mongola

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul. Vasile Vilcu, 
membru al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Comisiei Centrale de Revi
zie a P.C.R.. aflată in vizită de prie
tenie în R.P. Mongolă, s-a tntîlnit, 
luni, cu tovarășul N. Luvsanravdan, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.. vicepreședinte al Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole.
\ Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, condu
cătorul delegației române a rugat să 
fie transmis tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. .al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, un cald mesaj de prietenie. în-, 
sotit de cele mai bune urări de pros
peritate si progres social pentru po
porul mongol prieten.

în numele conducerii Partidului 
Comunist Libanez, tovarășul Nikolas 
Chaoui a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
călduros salut prietenesc. împreună 
cu cele mal bune urări de sănătate 
și fericire personală, precum și urări 
de noi si importante succese comu
niștilor români.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise Pre
ședintelui Partidului Comunist Liba
nez cordiale salutări, urări de sănă
tate si fericire personală, de succes 
Partidului Comunist Libanez.

în cadrul intîlnirii dintre delegația 
Partidului Comunist Român si dele
gația Partidului Baas Arab Socialist 
din Liban, Assem Kansou, secretar 
general al acestui partid, a rugat să 
se transmită, din partea conducerii 
P.B.A.S. si a sa personal, un sincer 
și călduros mesaj de prietenie, pre
cum si urări de sănătate si fe
ricire personală tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, iar po
porului român prieten — de noi si 
importante succese în opera de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost transmise 
conducerii Partidului Baas Arab So
cialist un cald salut tovărășesc si 
cele mai bune urări de succes in ac
tivitatea pe care o desfășoară.

Totodată, delegația Partidului Co
munist Român a avut o întrevedere 
cu delegația Partidului National So
cial Sirian din Liban, condusă de 
Moustafa Ezzedine. președintele Con
siliului suprem al P.N.S.S.

Au fast adresate cu acest prilej, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros sa
lut. urări de noi succese in activi
tatea ce o desfășoară P.N.S.S. Pre
ședintele P.N.S.S. a rugat să se 
transmită secretarului general al 
P.C.R. un călduros salut prietenesc, 
urări de sănătate si fericire, expresia 
sentimentelor de stimă si apreciere 
deosebită a prestigioasei sale perso
nalități.

Mulțumind, N. Luvsanravdan a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășului Jumjaaghiin ȚedenbaL un 
călduros salut prietenesc. împreună 
cu cele mai sincere urări de noi 
succese poporului român în construc
ția socialistă.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de opinii in legătură cu 
activitatea desfășurată In cele două 
tari. De ambele părți s-a exprimat 
dorința de a se lărgi si adinei cola
borarea pe multiple planuri; . lhtre 
România si R.P. Mongolă, In intere
sul popoarelor român si mongol. A 
fost relevată, de asemenea, impor
tanta intensificării cooperării dintre 
parlamentele si parlamentarii din 
întreaga lume. în vederea mobilizării 
celor mai largi forte democratice la 
lupta pentru cauza păcii, destinderii 
si progresului social.

în aceeași zi. delegația parlamen
tară română si-a încheiat vizita în 
R.P. Mongolă.

MOSCOVA

încheierea convorbirilor sovieto—vest-germane
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 

Kremlin au luat sfirșit convorbirile 
sovieto—vest-germane.

Referindu-se la rezultatele con
vorbirilor. L. Brejnev a declarat că 
s-a depus o muncă necesară si utilă. 
Firește, a spus el, nu vom simplifica 
situația : există probleme in care 
punctele noastre de vedere se de
osebesc substanțial. Este, totuși, im
portant faptul că acum ne cunoaștem 
mai bine pozițiile.

Cancelarul R. F. Germania. H. 
Schmidt, și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu convorbirile purtate. Ni 
s-a confirmat părerea — a spus el — * 
că în actuala situație internațională 
trebuie nu numai să ne întîlnim și 
să discutăm, ci să discutăm cu acea 
claritate și sinceritate cu care au fost 
purtate actualele, convorbiri utile.

în încheierea convorbirilor a fost 
dat publicității Comunicatul comun 
privind vizita lui Helmut Schmidt, 
cancelar federal al R.F. Germania, și 
a lui Hans Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru al afacerilor ex
terne al R.F, Germania.

în comunicat se arată că cele două 
țări năzuiesc să dezvolte în mod 
consecvent relațiile economico-co- 
merciale corespunzătoare intereselor 
reciproce, precizindu-.se că în timpul 
vizitei a fost semnat Programul pe 
termen lung al direcțiilor de bază ale 
colaborării bilaterale in domeniul 
economiei șl industriei.

în continuare, se relevă că cele 
două părți și-au expus aprecierile lor 
asupra celor mai importante aspecte 
ale evoluției situației internaționale.

Ca si in trecut, ele consideră des
tinderea încordării ca fiind necesară, 
ppsibilă și utilă si îsi exprimă vo
ința de a contribui pe toate căile ca 
ea să constituie tendința dominantă 
în relațiile internaționale. Nu există 
alternativă înțeleaptă pentru cola

PENTRU FOLOSIREA PAȘNICA 
1 A ENERGIEI NUCLEARE. La 
I Buenos Aires au început lucrările 

primei reuniuni a Grupului coor- 
I donator al țărilor nealiniate în do

meniul folosirii pașnice ă energiei 
] nucleare. Tara noastră participă ca 
I observator. împreună cu alte state 

nealiniate si în curs de dezvoltare. 
I care nu fee parte din grupul coor- 
I donator.

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
I MANO-ALBANEZE. La Tirana, Ion 
I Stoian. adjunct al ministrului co

merțului exterior și cooperării eco- 
I nomice internaționale ai României, 

a avut convorbiri cu Marko Xega, 
1 adjunct al ministrului comerțului 
. exterior, și a fost primit de Nedin ' 

Hodja, ministrul comerțului exte- 
I rior al Albaniei.. Au fost discutate 

probleme privind stadiul actual al 
I schimburilor economice pe anul

1980, precum și în perspectivă pe 
perioada 1981—1985.

! LA GENEVA g-au încheiat lu- 
| crările conferinței Națiunilor Uni

te privind Fondul comun pentru fi- 
I nantarea stocurilor de materii pri- 
| me. Lansată de țările în curs de 
1 dezvoltare, la sesiunea U.N.C.T.A.D. 

IV. de la Nairobi, această iniția
tivă a dus. în cadrul conferinței de 

I la Geneva, la elaborarea și adop
tarea. prin consens, a acordului de 

I creare a fondului comun. Acordul 

borarea pașnică sl egală în drepturi 
dintre state.

Cele două țări s-au pronunțat pen
tru continuarea consecventă a evo
luției începute prin Conferința pen
tru securitate si cooperare în Eu
ropa. pentru traducerea în viață a 
tuturor principiilor și prevederilor 
Actului final adoptat la HeLsinki. In 
acest context, au fost discutate pre
gătirea și perspectivele reuniunii de 
la Madrid. S-a exprimat dorința ca 
toți participanții să depună eforturi 
pentru a-si aduce contribuția la 
succesul reuniunii.

După ce se subliniază că schimbul 
de păreri în problemele limitării ar
mamentelor și dezarmării a contri
buit la clarificarea pozițiilor celor 
două părți. în comunicat se arată că 
s-a acordat atenție perspectivelor 
realizării unei înțelegeri in proble
mele privind armele racheto-nuclea- 
re cu rază medie de acțiune. Tot
odată. se consideră că trebuie să fie 
utilizate si alte posibilități pentru a 
se obține progrese reale în efortu
rile de limitare a armamentelor si 
de dezarmare nu numai in Europa, 
ci si in; lumea întreagă si aceasta se 
referă în speță la convorbirile care 
au loc în Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva.

Au fost examinate situația șl pro
bleme actuale din regiunile corespun
zătoare ale Asiei, Africii și Americii 
Latine. Conștiente de necesitatea de 
a se realiza pe cît posibil mai re
pede reglementarea politică a situa
ției create in legătură cu Afganista
nul, părțile și-au expus temeinic și 
cu multă sinceritate punctele de ve
dere corespunzătoare.

Comunicatul relevă în încheiere că 
amplul schimb de păreri s-a desfă
șurat într-o atmosferă de lucru,, con
structivă, ambele părți pronunțtr 
se pentru continuarea contactelof.

este deschis spre semnare la se
diul O.N.U. din New York. Ince- 
piiid cu 1 octombrie 1980, ,

PRIMIRE LA PRAGA. Gusțav 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin- . 
tele R. S. Cehoslovace, l-a primit, 
la 1 iulie, pe Iosip Vrhoveț, secre- I 
tar federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită I 
oficială la Praga.

NOI ACȚIUNI AGRESIVE ALE 
R.S.A. în perioada 24—29 iunie a.c., 
în orașul Mongua, în provincia Ku- I 
nene, din Angola, au avut loc lup
te puternice intre forțele armate I 
angoleze și trupe sud-africane a- 
greșoare, anunță la Luanda un co- 1 
municat al Ministerului Apărării. ,

NAVA ,.PROGRESS-10“ S-A CU- j 
PLAT CU COMPLEXUL ORBI
TAL „SALIUT-6" marți dimineața. . 
Nava a adus ve orbită utilaje, 
aparatură, materiale necesare asi- I 
aurării activității vitale a echipa
jului si desfășurării cercetărilor I 
științifice si. experimentelor. Com- | 
bustibil — relevi agenția T.A.S.S.

PREȘEDINTELE S.U.A.. J. Carter, ' 
a aprobat legea privind programul | 
național american pentru produce
rea de combustibili sintetică Obiec- I 
tivul programului este de a asigura 
producerea, a 2 milioane de barili pe 
zi de combustibili sintetici. în 1990. <

15 ani de Ia Congresul
TX-loa 511 P C P di Izvluil al JT> V'» JRi*

Preocupări fundamentale, contribuții majore ale gindirii si acțiunii 
tovarășului Nicolae Ceausescu in domeniul politicii externe

AMPLIFICAREA COLABORĂRII CU TOATE ȚĂRILE,
IN SPIRITUL COEXISTENȚEI PAȘNICE

înscriindu-se ferm pe orbita dez
voltării economico-sociale. România 
socialistă și-a întărit, in același timp, 
tot mai mult, in perioada de după 
Congresul al IX-lea, contribuția la 
împlinirea idealurilor de nacte si 
bunăstare ale tuturor popoarelor.

în acest cadru, pornind consecvent 
de la realitățile lumii contemporane, 
de la perspectiva menținerii pentru 
o îndelungată perioadă istorică a 
unor state cu orinduiri sociale dife
rite, ca și de la consecințele incalcu
labile pe care le-ar avea o nouă con
flagrație mondială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat că astăzi, mai 
mult ca oricind. coexistența pașnică 
intre state, indiferent de structura 
lor social-politică, se impune ca o ne
cesitate obiectivă a dezvoltării uma
nității.

în rapoartele prezentate Ia con
gresele și conferințele partidului, în 
expuneri, cuvîntări și interviuri, se
cretarul general al P.C.R., președin
tele republicii, a adus o prestigioasă 
contribuție creatoare Ia elaborarea, 
fundamentarea și elucidarea concep
tului de coexistență pașnică în con
dițiile contemporane, la cristalizarea 

UN AMPLU CADRU POLITICO-JURIDIC 
AL COLABORĂRII

• România a semnat 9 Declarații solemne și Tratate de 
prietenie, precum și 7 Declarații comune cu țâri avind orîn- 
duire socială diferită.

O Tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat 25 vizite în 
principalele țări capitaliste.

• Țara noastră a fost vizitată de 30 de șefi de state și de 
guverne din țări cu altă orînduire social-politică.

® Numai din 1975 și pînă în prezent președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut 380 întîlniri cu miniștri, conducători d8 
partide, parlamentari, alți reprezentanți ai vieții publice din 
țările capitaliste.

• In ultimii 15 ani, cu aceste țări au fost încheiate 332 
acorduri și convenții de cooperare.

CURSUL ASCENDENT AL RELAȚIILOR 
ECONOMICE ȘI CULTURAL-ȘTIINȚIFICE
• In perioada 1965-1979 volumul schimburilor economice 

ale României cu statele capitaliste a crescut de 8,6 ori.
• Au fost create 35 societăți mixte de producție și desfa

cere, intre care „Rom Control Data“ (in colaborare cu S.U.A.), 
pentru tehnica de calcul, „Oltcit" (în colaborare cu Franța) 
pentru producția de automobile de mic litraj, „Reșița Renk" 
(in colaborare cu R.F.G.) pentru producerea și comercializarea 
de reductoare, roți dințate, cuplaje și alte mecanisme, „Rifil” 
(in colaborare cu Italia) pentru producerea de fire și fibre 
sintetice, „Roniprot" (în colaborare cu Japonia), pentru produ
cerea de proteine sintetice etc., precum și societăți mixte in 
construcția de obiective pe terțe piețe.

cerințelor și direcțiilor principale de 
acțiune în vederea transpunerii în 
viată a acestui comandament.

Coexistența pașnică — așa cum o 
concepe și o promovează consecvent 
în practică România socialistă, pre
ședintele ei — presupune nu numai 
lipsa războiului, a unor conflicte des
chise, nu doar pur și simplu „exis
tenta simultană" sau „tolerarea re
ciprocă" intre 'state cu orinduiri so
ciale diferite. ci înseamnă dialog, 
contacte, colaborare reciproc avan
tajoasă. dezvoltarea unor legături de 
conlucrare multilaterală, participare 
activă Ia circuitul international de 
bunuri materiale sl spirituale.

Materialized acest concept original 
al gindirii politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, România conside
ră coexistența pașnică intr-un sens 
activ, potrivit căruia statele trebuie 
să depună stăruitor eforturi pentru 
Îmbunătățirea și multiplicarea rapor
turilor dintre ele, pentru întărirea 
încrederii și înțelegerii, pentru adin
cirea cooperării.

Viața, experiența relațiilor interna
ționale arată că asemenea relații pol 
fi clădite numai pe temelia principii

lor deplinei egalități tn drepturi, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, afirmării largi a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine 
stătător dezvoltarea economică și so
cială, corespunzător voinței sale. Toc
mai promovarea și respectarea stric
tă a acestor principii asigură dreptul 
fiecărei națiuni de a fi pe deplin stu
pină pe destinele sale și, totodată, 
creează cadrul instituțional de înțe
legere și colaborare fertilă între sta
te, fără nici o deosebire de orinduire.

Aceste principii constituie esența 
ideii de coexistență pașnică, che
zășia dezvoltării libere, înflori
toare a fiecărei națiuni și, tot
odată, a progresului general. Așezînd 
ferm la baza raporturilor României 
cu celelalte țări principiile noi de re
lații, secretarul general al partidului 
militează hotărît pentru generalizarea 
lor ca norme supreme de conduită a 
statelor cu orinduiri sociale diferite, 
pentru transformarea lor în legea 
fundamentală a vieții internaționale.

Sub impulsul gindirii și acțiunii se

cretarului general al partidului a că
pătat un puternic relief adevărul po
trivit căruia, deși Intre state cu 
orinduiri diferite — tn general Intre 
orice state — există, și acest lucru 
este firesc, poziții, atitudini, puncte 
de vedere deosebite față de eveni
mente ale vieții Internaționale, ase
menea probleme nu trebuie să con
stituie un obstacol tn calea unor re
lații bune, atunci cînd se pornește de 
la interesele comune, cind se pun pe 
prim-plan ceea ce este comun și re
ciproc avantajos, aspirațiile generale 
spre pace, înțelegere și prietenie in
tre popoare. Tocmai pe această bază, 
in cadrul relațiilor de coexistență 
pașnică, se poate realiza soluționarea 
constructivă, prin tratative, a proble
melor internaționale, îmbunătățirea 
raporturilor dintre state, intensifica
rea circuitulni de bunuri materiale și 
de valori spirituale.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a definit coexistența paș
nică drept cadrul de manifestare a 
ambelor sisteme social-politice, astfel 
ca fiecare să-și poată fructifica din 
plin potențialul economic, întreeîn- 
du-se tn asemenea domenii hotărî- 

toare ale producției materiale ca 
productivitatea muncii, eficiența eco
nomică etc. Această Întrecere nu tre
buie însă să se desfășoare intr-un 
spirit distructiv, de adversitate, ci pe 
baza unei cooperări care să valorifice 
avantajele diviziunii internaționale a 
muncii, răspunzînd deci intereselor 
tuturor popoarelor. Este o viziune 
profund umanistă, tn concordanță cu 
cerințele fundamentale ale cauzei 
păciî și cu aspirațiile vitale ale în
tregii omeniri.

îmbinînd gîndirea teoretică cu ac
țiunea practică, secretarul general al 
P.C.R., președintele republicii, a des
fășurat, in întreaga perioadă de la 
Congresul al IX-lea, o intensă, bo
gată și neobosită activitate politică 
pentru materializarea principiilor 
coexistenței pașnice. în repetate rîn- 
duri s-a evidențiat aportul hotăritor 
al secretarului general al P.C.R., 
președintele republicii, la normaliza
rea relațiilor între state, la determi
narea unor mutații pozitive tn Europa 
și in viața internațională in general, 
intr-un șir de aspecte pe acest plan 
țara noastră intreprinzînd acțiuni ds 
pionierat.

Secretarul general al P.C.R. are 
meritul deosebit de a fi dus mai de
parte aplicabilitatea principiilor 
coexistenței pașnice, preconizind dez
voltarea unor relații de colaborare și 
prietenie chiar între țările aparținînd 
unor blocuri militare diferite sau 
opuse. Prin propria experiență prac
tică tn această privință, România a 
confirmat astfel, odată tn plus, ade
vărul că deosebirile de sistem social, 
apartenența la alianțe diferite nu pot 
constitui o piedică in calea dezvoltă
rii unei rodnice colaborări între state, 
atunci cînd se manifestă voința po
litică necesară, cînd se ține seama 
de cerințele, aprofundării destinderii 
și consolidării păcii.

Din principiile coexistenței pașnice, 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele republicii, a desprins cerința 
majoră a stabilirii unor strinse rela
ții de bună vecinătate intre țările 
situate in același spațiu geografic, 
indiferent de sistemul lor politic și 
sociai. Este cunoscută in această pri-

Abordînd problemele fundamentale 
ale politicii de coexistență pașnică, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

a subliniat:
REALITATE ISTORICA : Pornim de la realitatea că în lume 

există state cu orinduiri sociale diferite și de la premisa că 
această realitate a epocii noastre va continua să existe încă 
multă vreme. In aceste împrejurări trebuie, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, să găsim căile colaborării egale, 
reciproc avantajoase. ,

CERINȚA OBIECTIVA : Participarea activă la divi.ț* J sa 
internațională a muncii, la schimbul de valori materia e și 
spirituale, colaborarea largă economică, tehnico-științifică 
reprezintă o cerință obiectivă pentru progresul general al fie
cărei națiuni, pentru cauza colaborării și păcii în lume.

IN INTERES BILATERAL Șl GENERAL : Extindem relațiile 
cu țările capitaliste dezvoltate, făcînd totul pentru a găsi căi 
de colaborare și înțelegere, în spiritul respectului și avan
tajului reciproc. Considerăm că aceste relații corespund atît 
intereselor popoarelor noastre, cît și cauzei generale a păcii.

LEGATURI NORMALE - INDIFERENT DE APARTENENȚA 
LA BLOCURI OPUSE. Faptul că două țări, deși se găsesc în 
blocuri militare opuse, au semnat un tratat de prietenie și 
cooperare are o anumită semnificație, se înscrie pe linia de
zideratului de a se pune capăt împărțirii lumii în asemenea 
blocuri, pentru realizarea unei colaborări și securități între 
toate statele europene.

vințăr stăruința depusă pentru dezvol
tarea colaborării cu țările din Bal
cani, această zonă făcînd obiectul 
unor importante inițiative diploma
tice românești.

tn dezvoltarea raporturilor țării 
noastre cu celelalte state, un aport 
hotăritor l-au avut vizitele oficiale 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tntîlnirile și convorbirile 
desfășurate la București sau peste 
hotare cu numeroși șefi de state și 
de guverne, conducători de partide 
politice, parlamentari, reprezentanți 
ai vieții publice, ai cercurilor eco
nomice, științifice și culturale din 
aproape toate statele capitaliste. A- 
ceste vizite, intîlniri și contacte s-au 
soldat cu semnarea unor importante 
documente politice — Tratate de 
prietenie. Declarații solemne cotnu- 
ne și Comunicate comune. Acorduri 
generale de colaborare etc. — care, 
prin semnificația lor, prin formele 
noi de relații pe care le statuează, 
depășesc cadrul bilateral, dobîndind 
o largă valoare internațională.

Ca expresie ă înțelegerii cerințelor 
coexistenței pașnice, in ultimii 15 ani 

•-au extins continuu raporturile eco
nomice ale României cu statele capi
taliste dezvoltate. O atenție deosebită 
a fost acordată formelor noi, moder
ne ale oooperării și specializării în 
producție ; s-au extins si diversifi
cat. totodată, schimburile științifice 
și culturale ale tării noastre cu alte 
state, cale verificată a mai bunei 
cunoașteri șl înțelegeri, mai strinsei 
apropieri între popoare.

Statornicia cu care țara noastră, 
președintele el au promovat și pro
movează principiile noi de relații, 
acționează pentru dezvoltarea, pe a- 
ceastă bază, a raporturilor cu și în
tre toate statele au atras tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimente de 
stimă și prețuire pretutindeni pe glob. 
Secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii și-a ciștigat pe 
toate meridianele unanima apreciere 
de „OM AL PĂCII", activitatea sa 
neobosită in sprijinul țelurilor vitala 
ale umanității conferind României un 
înalt prestigiu pe toate meridianele.

Nicolae PLOPEANU
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