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IN ULTIMUL SEMESTRU DIN ACTUALUL CINCINAL

Răspundere maximă, muncă bine organizata 
pentru realizarea exemplară a planului

Neclintiți prin vremuri, 
în vatra dacică străbună

Am intrat în ultimul semestru al 
anului, un semestru hotăritor pen- 
tru realizarea planului ne 1980 si în
cheierea cu succes a actualului cinci
nal. Sarcinile ce stau in fata colecti
velor din industrie, de ne șantiere, 
din agricultură sint mari si com
plexe. solicită întreaga capacitate or
ganizatorică a organizațiilor de partid 
Si cadrelor de conducere din econo
mie. priceperea si hărnicia tuturor 
oamenilor muncii.
-Pretutindeni. în toate întreorinde- 

tile si sectoarele economiei națio
nale. activitatea productivă trebuie 
să se desfășoare Ia nivelul înaltelor 
exigente formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Consfătuirea de 
lucru din 29—30 mai de la C.C. al 
P.C.R., la ședința plenară lărgită a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii din luna iunie si la alte în- 
tilniri de lucru cu activiști de partid 
si cadre din economic care au avut 
loc in ultimul timp. Orientările si in
dicațiile date de secretarul gene
ral al partidului cu aceste prileiuri 
trebuie să călăuzească activitatea 
practică de zi cu zi din fiecare în
treprindere si ramură, pentru a se 
înainta ferm pe calea realizării unei 
calități noi, superioare în întreaga 
activitate economică — sarcină fun
damentală stabilită de Congresul al 
XII-lea al partidului pentru actuala 
etapă de dezvoltare a tării.

Desigur, un obiectiv maior pentru 
înfăptuirea căruia trebuie să acțio
neze cu hotărire toate colective
le de oameni ai muncii il consti
tuie realizarea ritmică. integra
lă, Ia toate sortimentele, a pla
nului producției fizice. Este pozi
tiv faptul că un sir de unităti sînt in 
măsură să raporteze la încheierea 
primului semestru al anului impor
tante depășiri ale prevederilor de 
plan Ia o serie de produse. Pe aceas
tă cale s-au înregistrat sistematic în 
primele sase luni ale anului produc

JUDEȚUL
BUZĂU

— Cei 15 ani care au trecut 
ele la cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. se constituie intr-o pe
rioadă de prefaceri innoitoare 
cum nu a mai cunoscut nicioda
tă România. Ce mutatii au de-
terminat ele pe planul activității 
economico-sociale in județul 
Buzău ?

— Noul este nota dominantă a 
Buzăului de azi. în acești 15 ani 
la care ne referim, județul nostru 
a cunoscut transformări radicale. 
Si aici, ca în toată tara, a rodit 
pe deplin politica realistă, științifi
că a partidului nostru privind dez- 
voltarea armonioasă, echilibrată a 
forțelor de producție. asigurarea, 
pe această cale, a unui larg acces 
al maselor largi ale oamenilor 
muncii la cuceririle si binefacerile 
civilizației socialiste — expresii e- 
locvente ale spiritului revoluțio

ții suplimentare la cocs metalurgic, 
otel aliat, aparate de măsură si con
trol. mijloace ale tehnicii de calcul 
electronice, produse ale industriei de 
mecanică fină si optică, autocamioa
ne. 'cărămizi, blocuri ceramice, mo
bilier ș.a. Dar oricit de mari ar fi 
aceste depășiri, ele nu pot suplini 
minusurile înregistrate la o serie de 
alte produse.

Firește. în fiecare caz în parte 
este necesar să se acționeze pentru 
recuperarea neintirziată a restantelor. 
Răspunzind chemării partidului. în 
primele rînduri ale luptei pentru re
cuperarea rămînerilor in urmă tre
buie să se situeze minerii. Numai și 
numai asigurind constant, zi de zi, 
cantitățile planificate de cărbune, 
termocentralele vor putea funcționa 
din plin și furniza întreaga cantitate 
de energie prevăzută. Sîntem con
vinși că minerii din bazinul Olteniei, 
unde s-au înregistrat însemnate 
restante la cărbune, toti minerii tării 
vor acționa, ca si în alte rînduri. cu 
toată hotărirea si priceperea pentru 
a asigura producții tot mai mari de 
cărbune, la nivelul prevederilor pla
nului. Cu aceeași consecventă, desi
gur, trebuie să acționeze și colecti
vele din metalurgie, chimie, din sec
torul de extracție a țițeiului, pentru 
a se asigura integral planul la o se
rie de materii prime de bază nece
sare desfășurării normale a activită
ții economice, precum si din alte ra
muri — construcțiile -de mașini, ma
terialele de construcție. industria 
ușoară — • unde s-au înregistrat 
restante la anumite produse, in asa 
fel ca planul producției fizice să fie 
realizat riguros la fiecare sortiment.

In deplină concordantă cu reali
zarea planului la producția fizică, ne 
un loc prioritar trebuie să se afle 
asigurarea fondului de marfă pentru 
export in fiecare întreprindere. în fie
care .iudet ; îndeplinirea planului la 
export trebuie să stea zi de zi în
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Un vast șantier 
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de afirmare
a capacității creatoare 
a oamenilor muncii

Convorbire cu tovarășul Vasile POTOP 
prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

nar. profund novator si dinamic, 
ale gîndirii clarvăzătoare proprii 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceausescu, ctito
rul României contemporane. Cine 
nu știe că Buzăul s-a numărat prin
tre județele rămase in urmă din 
punct de vedere economic ? După 
Congresul al IX-lea am beneficiat, 
prin grija partidului si statului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de importante fonduri 
de investiții. Acestea, dublate de la 
un cincinal la altul, au fost orien
tate cu precădere spre industrie. 
Numai în perioada 1971—1975 au 
intrat în funcțiune 163 capacități de 

centrul atenției conducerilor minis
terelor, centralelor si întreprinderi
lor. organelor si organizațiilor de 
partid, intervenindu-se prompt pen
tru solutionarea oricăror probleme 
ce apar. Exportul este o problemă 
esențială a dezvoltării generale a tă
rii : de aceea, fiecare colectiv de în
treprindere trebuie să-și facă un 
titlu de mindrie din a-si .onora in 
mod ritmic si integral sarcinile de 
plan la export pe acest an în confor
mitate cu contractele stabilite, cu ce
rințele. livrînd produse cu parame
tri tehnici și calitativi superiori, cu 
o înaltă eficientă economică.

In spiritul exigentelor noului me
canism economico-financiar. al indi
cațiilor conducerii partidului, pre
ocupările organelor de conducere co
lectivă din întreprinderi. eforturile 
specialiștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii trebuie concentrate. deopo
trivă. asupra reducerii mai accentua
te a costurilor de producție și, in 
primul rind, a cheltuielilor materia
le, creșterii mai substanțiale a pro
ductivității muncii, realizării inte
grale a valorii producției nete, de 
care depinde creșterea contribuției 
fiecărui colectiv la sporirea avuției 
naționale, la asigurarea resurselor 
necesare atît pentru dezvoltarea. în 
continuare a societății noastre, cit si 
pentru ridicarea bunăstării poporu
lui. Esențial este ca in toate unită
țile economice să se acționeze ferm, 
cu răspundere și exigentă: pentru 
respectarea strictă a normelor de 
consum stabilite la materii prime, 
materiale, energie, combustibil, pen
tru recuperarea si valorificarea re
surselor materiale refolosibile. pen
tru promovarea tehnologiilor moder
ne. pentru întronarea unui riguros 
spirit gospodăresc in' utilizarea mij
loacelor tehnice, materiale si finan
ciare încredințate de societate spre
(Continuare în pag. a V-a) 

producție industrială, cele existen
te cunoscind un amplu proces de 
modernizare. Au apărut platforme 
industriale moderne în municipiul 
Buzău și in orașul Rimnicu Sărat, 
s-au pus bazele unor noi centre 
industriale la Beceni, Nehoiu. Ber
ea. Pogoanele și Pătîrlagele. Dacă 
la constituirea județului, in anul 
1968. valoarea producției industria
le însuma doar 2.6 miliarde lei. in 
1976 depășise deja 10 miliarde lei. 
Sint asigurate toate condițiile pen
tru ca in 1980 să se ridice la peste 
18 miliarde lei. In totalul producției 
industriale a sporit considerabil 
ponderea construcțiilor de mașini.
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Autocamionul 
nr. 550000

în ampla si însufletitoarea 
întrecere desfășurată pentru 
Îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen, colectivul în
treprinderii ..Steagul roșu** din 
Brașov a înregistrat un succes 
de prestigiu : realizarea celui 
de-al 550 000-lea autocamion. 
Din 1954 pină in prezent, colec
tivul întreprinderii a realizat 
12 familii de autovehicule, in 22 
tipuri, și peste 100 variante de 
bază, cu capacități cuprinse in
tre 3 și 120 tone.

Demn de relevat este si fap
tul că. în ultimii ani. colectivul 
întreprinderii a desfășurat o 
amplă acțiune de diversificare 
și modernizare a fabricației de 
autovehicule, concretizată in rea
lizarea unor produse cu perfor
mante tehnico-economice si 
funcționale la nivel mondial, 
cum sînt : autotractorul 19 256 
D.F.S., folosit la transpor
turi internaționale, autovehicu
lul pentru instalațiile de forai, 
cel mai greu autovehicul gaba- 
ritic realizat oină acum în tara 
noastră, autovehiculul 19 215 
D.F.A., care va fi echipat cu un 
agregat de cimentare a puțuri
lor de foraj, și alte autovehicule 
speciale care înlocuiesc impor
tul. Lor li se alătură gama au
tobasculantelor de 25. 50 și 120 
tone, ca și mai recentele auto
tractoare 19 215 D.F. echipate 
cu sistem de frinare integral 
pneumatic, cu comanda cutiei 
de viteze amplasată la podea si 
cu volanul pe dreapta, destina
te exportului. Pe baza autoșa- 
siurilor de la Brașov, în dife
rite întreprinderi din tară se 
realizează o largă gamă de au
toutilitare : autobuze, autofrigo- 
rifice. automacarale, autocister
ne, autobetoniere. autogunoiere 
și altele. în prezent, colectivul 
întreprinderii este angajat în- 
tr-o nouă fază a dezvoltării fa
bricației de autocamioane, ca
racterizată nrin realizarea de 
autovehicule de capacități mari, 
echipate exclusiv ; cu motoare 
diesel. (Nicolae Mocanul.

chimiei, metalurgiei si industriei 
ușoare, care a ajuns la peste 50 la 
sută. Dezvoltarea ramurilor cu înalt 
grad de prelucrare a asigurat îm
bunătățirea structurii producției, 
lărgirea gamei sortimentale. Jude-
tul Buzău dispune astăzi de o in
dustrie modernă, cu întreprinderi 
reprezentative în aproape toate ra
murile economiei naționale si rea
lizează. intre alte produse, utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică si metalurgică, electrozi, de 
sudură, piese prelucrate din mase 
plastice, aparataj electric de joasă 
tensiune, mobilă, confecții textile. 
In această zonă se fabrică întreaga 
producție a tării de aparate de cale.

Convorbire consemnată de 
Dumitru DANA1LA 
corespondentul ..Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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împlinirea a 2 050 de ani de la 
crearea primului stșit dac centralizat 
si independent, sub conducerea ma
relui rege Burebista. este un prilei 
de a pune în lumină nu numai ve
chimea poporului român, născut prin 
contopirea dacilor cu romanii, dar 
si continuitatea sa neîntreruptă în 
vatra dacică străbună. Timp de se
cole, daco-romanii si apoi românii, 
înfrățiți cu munții si pădurile, cîm- 
piile .și apele, au rămas neclintiti pe 
aceste meleaguri, muncind glia, fă- 
cind-o să rodească bogat, apărînd-o 
la vremuri de restriște, luptind cu 
îndirjire pentru a-si Păstra ființa de 
neam. In cadrul îndelungatei istorii 
a patriei, perioada care a urmat re
tragerii armatei Si administrației ro
mane la sud de Dunăre a 
reprezentat pentru poporul 
nostru, aflat atunci în plin 
proces de plămădire, o epo
că grea, in decursul căreia 
au trebuit să fie înfruntate 
nenumărate primejdii si. in 
primul rind. valurile popu
lațiilor migratoare. Dar în 
pofida acestor vicisitudini, 
poporul nostru a asigurat 
continuitatea viețuirii pe 
aceste meleaguri, a fost 
factorul hotărîtor al pro
gresului social - economic. 
Reliefării citorva concluzii 
recente ale cercetării ar
heologice cu privire la con
tinuitatea daco-romană si 
românească în Dacia îi sînt 
consacrate rîndurile ce ur
mează.

Abordind continuitatea 
daco-romană. din capul lo
cului socotim necesar să 
facem precizarea că prin aceasta 
înțelegem nu niște resturi sau en
clave neînsemnate de daco-romani 
în mijlocul unor populații imigrate, 
ci dimpotrivă persistenta de viată si 
activitate productivă a unor nu
meroase comunități daco-romane lo
cale. care, prin numărul lor. prin 
structura social-economicâ si fi
zionomia culturală, au constituit
baza etnică permanentă a procesului 
istorie general in aria dacică. Pe de 
altă parte, considerăm că primenirea 
romanității locale si cu elemente et
nice romanice venite de la sudul 
Dunării, mai cu seamă pe vremea 
lui Constantin cel Mare (306—337) și 
Iustinian (527—566). cînd întinse teri
torii nord-dunărene. din sudul Mol
dovei și pină în sudul Banatului, fu
seseră înglobate în Imperiul roma- 
no-bizanțin. a fost un fenomen real 
care a contribuit la menținerea si 
consolidarea populației daco-romane 
nord-dunărene.

Prezenta masivă a daco-romanilor 
pe teritoriul Daciei după retragerea 
aurelianâ este atestată acum prin- 
tr-un material documentar bogat si 
variat, îndeosebi de natură arheolo
gică (așezări, cimitire sau morminte 
răzlețe, diferite obiecte caracteristice 
etc.), material care sporește an de 
an, pe măsura înaintării cercetări
lor.

Ritm intens de lucru pe șantierele Canalului Dunăre-Marea Neagră Foto: Gheorghe Cucu
Aici, la Agigea, era loc 

predilect de eșuare a nave
lor. Vinturile din nord-est, 
toamna și iarna, pe cețuri 
sau pe viscole, zăpăceau 
căpitanii de nave mai puțin 
pricepuți. ii dezorientau, ii 
împingeau să pună capul** 
cargourilor cu un sfert de 
grad, cu o jumătate de 
sfert de grad mai spre stin
gă decît trebuia... Și așa se 
făcea că apărea o nouă le
gendă, o nouă poveste des
pre țărmul acesta bleste
mat, care pindește. care 
ucide nave și oameni.

Sint poveștile unui trecut 
nu prea Îndepărtat, povesti 
care au hrănit imaginația 
generației mele. Liniile 
verticale ale țărmului din
spre Constanta dispăreau 
aproape brusc dincolo de 
Lazu. făcind loc plăjii cu 
dune care țineau in spate 
lacul cu apă dulce. Trecmd 
de lac. întilneam dunele cu 
vegetație ciudată, abunden
tă. Dunele cu iarbă și 
broaștele țestoase au ră
mas, proteguite intr-o re
zervație naturală, in dreap
ta șantierului. O oază din 
ceea ce a fost, observa
tă cu nesaț de naturaliști și 
biologi, atenți ca iureșul 
șantierului să nu disloce 
așezarea dintru începuturi 
a naturii.

— Sint acolo, toate — 
I spune inginerul Mihail Du- 

lică. Le-am văzut și eu cînd 
I s-a trasat pe teren drumul 
| de apă al canalului. M-a 
I emoționat grija tovarășului 
\ Nicolae Ceaușescu pentru

SĂVENI : Noua fabrică

de confecții produce
Ieri a început să producă 

noua fabrică de confecții din 
orașul Săveni. județul Botoșani, 
în prima etapă de punere in 
funcțiune a noii unităti aici vor 
lucra aproape 1 000 de oameni 
ai muncii. Fabrica de confecții 
inaugurează o nouă platformă 
industrială. Consemnăm totoda
tă și un alt fapt semnificativ : 
încă de la inceperea producției, 
colectivul noii fabrici a adoptat 
inițiativa muncitorească „Nici 
un centimetru de țesătură iro
sit. totul valorificat !“. (Silvestri 
Ailenci).

Se constată astfel că pină în se
colele V—VI. în orașe continua să 
trăiască, in condiții mai modeste, o 
numeroasă populație daco-romană, 
care a rămas pe loc la retragerea 
aurelianâ. La Ulpia Traiana Sarmi- 
zegetusa. fosta capitală a provinciei, 
ea a baricadat porțile amfiteatrului. 
transformindu-1 intr-o veritabilă ce
tate de refugiu in vreme de primej
die. Tot aici, in Palatul Augustalilor. 
prin ziduri rudimentare de piatră le
gate cu lut. au fost despărțite si 
amenajate incăperi de locuit. La 
Apulum (Alba Iulia) a fost desco
perit. printre ruinele termelor roma
ne. un cimitir datind din secolul al 
IV-lea.

Cu toate că. pretutindeni in orașe.

DE ANI DE IA
Întemeierea

PRIMULUI STAT
L DAC CENTRALIZATOM Șl INDEPENDENT

Conf. univ. dr. Dumitru
PROTASE

se înregistrează existenta unei popu
lații romane provinciale, se remarcă 
totuși o decadentă generală si o des
trămare a vieții, urbane. Totul lasă să 
se vadă că centrul vieții economice 
se deplasează din orașe spre mediul 
rural, mai adecvat noilor condiții de 
viată si de organizare a populației, 
mai bogat în resurse de trai.

Descoperirile arheologice arată ast
fel continuitatea pe același loc a 
multor așezări sătești din vremea 
provinciei. Asemenea situații s-au în- 
tîlnit la Obreja si Sebeș (jud. Alba). 
Archiud (jud. Bistrița-Năsăud). Mu- 
geni (jud. Harghita). Sic (jud. Cluj) 
și in alte locuri, iar în Oltenia au 
fost depistate pină acum vreo 60 de 
așezări rurale în care viata continuă 
și după retragerea aurelianâ.

Foarte frecventă se dovedește a fi 
constituirea, la sfîrsitul secolului III 
și in secolele IV—V, a unor așezări 
daco-romane noi. în puncte nelocui
te în timpul stăpînirii romane. Așe
zări de acest fel s-au depistat si cer
cetat mai cu seamă în ultimul dece
niu si jumătate la Iernut — „Hul- 
piști" si Laslea (jud. Mureș). Noșlac 
și Sebeș (jud. Alba). Bratei (jud. Si

acest colț de natură specific 
Dobrogei.

Ecluza îsi arată temeliile 
de beton, bine înfipte in pă- 
mintul viu aflat mult sub 
nivelul mării. O țesătură de 
otel, impregnată treptat cu 
ciment, crește neîncetat, 
creînd locul viitoarelor dis
pozitive și mecanisme care

stanța sud-Agigea erau 
departe de rutina tehnică 
pe care toti o aveam, țin
teau mult dincolo de obiș
nuit și totuși țineau sea
ma strict de datele tehnice 
pe care locul le oferea. Po
sibilitățile apăreau dintr-o 
dată intr-o altă lumină. îsi 
lărgeau aria, limita extre

FEREASTRA 
DUNĂRII

SPRE MARE
vor face ca' apele Dunării, 
ajunse aici, să crească sau 
să scadă in ritmul respira
ției profunde a mării ne
răbdătoare să primească 
lungile convoaie de nave 
dinspre Cernavoda.

— Un gînd îndrăzneț 
— iși continuă vorba ingine
rul Dulică. Eram in preaj
ma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in grupul de 
specialiști și muncitori cu 
care se consulta la începu
tul lucrărilor. 11 ascultam 
cu atenție. Soluțiile neaș
teptate pe care le expunea 
privind traseul, locul eclu
zei. al viitorului port Con

mei lor de sus se depărta. 
Aș putea să enumăr date, 
cifre despre construcție 
care impresionează prin ele 
însele, sint mindria noastră.

— Ați mai avut prilejul 
să puneți piatra de teme
lie și a altor construcții ?

Mihai Dulică zimbește 
parcă unor amintiri :

— Desigur. Dar dintre 
toate aleg numai citeVa 
care poartă semnătura 
noastră, a constructorilor, 
in ultimii ani. O sem
nătură pe îndrăznețul pro
gram de construcții navale 
inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

CONSTANȚA

A ÎNCEPUT RECOLTATUL GRÎULUI
Ieri. în cooperati

vele agricole Seime
nii Mari. Seimenii 
Mici. Dunărea. Cochir- 
leni. Rasova si I.A.S. 
Cernavoda, unde griul 
a ajuns la maturitate, 
a început recoltarea 
griului. în prealabil, 
cele 83 de combine, 
presele de balotat paie 
și mașinile de căpitat 
au fost probate in ca
pătul lanurilor. Probe 
de intrare a combine

lor în lan s-au făcut 
si in unitățile din con
siliile unice agroin
dustriale Hirsova si 
Pantelimon. unde in 
zilele următoare cam
pania va fi declanșată 
din plin. Conform 
măsurilor stabilite, re
coltarea pe cele 112 000 
de hectare cultivate 
cu grîu in iudet se va 
încheia in 8—10 zile 
bune de lucru. Conco

biu). Cluj-Mănăștur. Soporu de Cîm- 
pie, Aiton și Țaga (jud. Cluj), 
Greoni (jud. Caraș-Severin, Hărman 
(jud. Brașov) si în alte părți. In 
Oltenia fenomenul este similar, după 
cum arată așezările de la Almăi. Du
năreni. Bratovoesti. Broscari. Leu, 
Arsanca, Buleta si multe altele.

După plecarea unităților militare, 
castrele romane nu au mai fost folo
site ca fortificații, rolul lor militar- 
defensiv încetind odată cu desfiin
țarea provinciei. Dar in interiorul 
sau în apropierea nemijlocită a unor 
castre. in așezările civile denendente. 
se intîlnesc urme de locuire, repre
zentate prin diverse obiective, cera
mică si monede din secolul IV sl 
chiar din secolul al V-lea. Astfel, in 

castrul de la Comalău (iud. 
Covasna). alături de olărie 
de pronunțată tradiție ro
mană. s-au găsit si frag
mente de vase cenușii fine, 
cu luciu metalic si motive 
decorative lustruite, precum 
si o ceașcă dacică fără toar
tă. toate databile în secolul 
al IV-lea. La Micia-Vetel 
(jud. Hunedoara), unde in 
jurul castrului a luat naș
tere în epoca romană o 
mare așezare civilă, sint 
iarăși prezente vestigiile 
din secolul al IV-lea. de 
pildă acea fibulă de argint, 
transformată în inel, cu In
scripția „Quartine vivas*4 
(Quartine. să trăiești !).

In cazul fermei rurale 
(villa rustica), de la Iernut 
(jud. Mureș) avem mărtu
ria clară că lucrătorii, oa
meni liberi sau sclavi, de 

pe domeniul proprietarului funciar de 
acolo, nu au urmat pe fostul lor stă- 
pin plecat împreună cu autoritățile 
romane în sudul Dunării, ci au rămas 
în vechea lor așezare de lingă vila pă
răsită. Deosebit de semnificativă în 
acest sens este folosirea mai departe 
a cimitirului pină în secolul al IV-lea. 
lucru indicat îndeosebi de monedele 
găsite în cimitir, care se înșiră de la 
Severus Alexander (222—235) pină la 
Licinius II (317—326).

In Transilvania, daco-romanii sînt 
atestati si prin complexe funerare, 
care datează de la sfîrsitul secolului 
al IlI-lea pină în prima jumătate a 
secolului al VI-lea. în ultimul sfert 
al secolului al IlI-lea se Încadrează 
mormintele izolate similare celor de 
la Lechinta (jud. Mureș) si Timă- 
vioara (jud. Sibiu), sfîrsitul cunoscu
tei necropole de la' Soporu și al cimi
tirului de incineratie de la Iernut- 
,.Bedee“ (care se prelungește si în 
veacul următor), iar din secolul al 
IV-lea mormintele de incineratie de 
la Sf. Gheorghe. ■ Baciu — Cluj și 
marele cimitir de lâ Bratei (jud. 
Sibiu), care se continuă si la începu-
(Continuare in pag. a IV-a)

— Bine, dar dumnea
voastră construiți diguri, 
canale, incinte portuare...

— Așa este ! Dar am 
construit și docuri. Și le-am 
construit intr-un fel deose
bit, cum nu s-a mai con
struit nicăieri în lume. De 
pildă, la Constanta și Ia 
Mangalia. înaintam cu fron
tul de lucru și in. spatele 
nostru se închegau corpuri 
de nave. între șantierul 
nostru și cel al navaliștilor 
era o sudură perfectă, ca fi 
cum făceam parte din ace
lași flux tehnologic. Știți 
dumneavoastră ce înseamnă 
acest lucru ?

— încerc să-mi închipui.
— Greu de închipuit. Ex

periența trebuie trăită și eu 
am trâit-o cu tot sufletul, 
cu toată emoția, și chiar cu 
temere, pentru că era 
neobișnuită. Cind l-am 
auzit pe secretarul general 
al partidului exprimind a- 
ceastă cerință — eram și 
atunci in grupul de con
structori. mai la coadă, că 
eram mai t.înăr în meserie 
— am inteles totul foarte 
repede, ca intr-o izbucnire 
de lumină. In același timp, 
simțeam că ideea depășea 
tot ceea ce învățasem și 
făcusem pină atunci, toată 
experiența mea și a celor
lalți. Aș minți dacă aș spu
ne că nu mi-a fpst teamă, 
dar atît de îndrăzneață era 
ideea. atit de ispititoare,

Dionisie ȘINCAN
(Continuare in pag. a V-a) 

mitent. mecanizatorii 
lucrează intens la în
cheierea semănatului 
celei de-a doua culturi 
pe cele 44 000 hectare 
eliberate de orz si, în 
continuare, la execu
tarea arăturilor si în- 
sămintarea celei de-a 
doua culturi cu po
rumb pentru siloz pe 
terenurile cultivate cu 
grîu. (George Mihă- 
escu).
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ban există o punte peste 
Trecînd pe punte, o fetită 
vreo 14 ani si-a pierdut echili
brul și a căzut în apele repezi 
ale rîului. In citeva clipe, șu
voiul de apă a rostogolit-o zeci 
de metri la vale. Cițiva trecători, 
care nu știau să înoate, au strigat 
după ajutor. S-a apropiat in 
fugă de malul apei un om. îm
brăcat cum era, s-a aruncat în 
curentul vijelios, a ajuns fetita 
din urmă si a adus-o la mal.

Am aflat că acest bărbat 
rajos se numește Nicolae 
minte. Bravo, omule!

Meteorologul 
amator

cu-
Si-

i 
I
I
I
i
I
I

• •

Ajutor concret in organizarea

producției și a muncii

I
I
I
I
I
I

Piața „Bolyai" din Ta. Mureș 
are un nou -punct de atracție. 
Aici, responsabilul frizeriei nr. 
12, Sandor Zoltan, a amenajat o 
microstatie meteorologică. in 
jurul căreia trecătorii se opresc 
și privesc cu interes. „Astă-iar- 
nă — ne spune el — cind 
mercurul termometrelor coborî- 
se la minus 29 
ttîndit să tin 
cu evoluția 
un barometru.
și o airuetă. Le-am adus aici si 
le-am așezat pe un suport de 
lemn. Si uite-așa. oamenii vin, 
se uită, iar multi dintre ei trec 
și pragul frizeriei, astfel că a- 
vem mai mult de lucru ca altă
dată".

de prade, m-am 
clienta ..la zi" 

vremii. Aveam 
un termometru

I
I auto 

din 
mari

i
I
I
I
I
I

Instructor fârâ... 
instrucție

Stefan Sisu. instructor 
la Liceul agroindustrial 
Brăila, ii învață ve elevii
să conducă mașinile. Deunăzi, 
se afla pe traseu cu un elev. La 
un control obișnuit efectuat de 
un echipai al miliției si al În
treprinderii de transporturi 
Brăila, elevul a răspuns con
știincios la toate întrebările. 
Numai sus-zisul Sisu a început 
să dea din colt in colt, cu lim
ba împleticită, ca si picioarele, 
din cauza... băuturii.

De prisos să mai spunem că 
instructorul... neinstruit a fost 
aspru sancționat. Dună care s-a 
trezit de-a binelea. Era si cazul.

De ce le-a 
fost frica

| n-au scdpat
Trei inși din Codăești-Vaslui, 

Ipe nume Vasile Olaru. Stefan 
Popa și Viorel Lungu. plus Du
mitru Florea din Tăcuta, că- 

Irau fiecare cite o saltea in spi
nare. Saltea de buret, comodă.

— De unde le-ați cumpărat, 
fraților 7 — i-a întrebat un al- 

! tul. care le-a ieșit in cale.
I — Nu le-am cumpărat. Le-am 

procurat — a răspuns unul.
— Cum 7
— Cum-necum. asta este. Ce, 

vrei si ’mneatale una 7 Dacă 
Ivrei. ia legătura cu paznicul 

unității. loan Minzățeanu. El în
chide ochii, dar trebuie să des
chizi și tu punga. De. riscul e 

imare. Oricind se poate trezi cu 
. unul de la miliție. Dar ’mneata 

de unde ești ?
■ — Păi. de la miliție...

„Nume" de...
I străzi
IDupă apariția în rubrica noas

tră a denumirilor improprii date 
unor străzi din Craiova, am pri- 

Imit numeroase scrisori de la ci
titori. prin care ne sesizează, 
din diferite localități ale țării, 
și alte nume năstrușnice de 

I străzi, lată citeva dintre ele : 
strada Strîmbă, lntorsura picio
rului, strada Golașă, strada Ci- 

I miticului. Pasul moșneagului, 
strada Oac (de la broascp de la 
ușă sau cea din lac?). Înfundă
tura calicilor. Aleea cuțitului.

I Intrarea brinzei. Gura lupului 
etc.

Si toate acestea in timp ce 
Inume ilustre ale istoriei si cul

turii noastre, denumiri sugestive 
de flori, de munți si ape așteap
tă doar un semn din partea edi- 

I Iilor...

Grăbit,
' nevoie mare!
I

I
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I
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I
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I
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Complexul cu autoservire I 
„Aurora" din cartierul Mircea | 
cel Bătrîn din Iași. Printre nu
meroșii cumpărători se afla și i 
tînărul Alexandru Bunduc. ară- I 
bit nevoie mare. Atît de grăbit 1 
incit a început să-și facă loc cu 
coatele, spre casieră, să profere- I 
ze injurii, să amenințe, să im- ! 
brincească. Nici lucrătorii ma
gazinului n-au reușit să-l w>- | 
tolească. Ba. mai mult, nevri- I 
coșul Bunduc s-a năpustit asu- ’ 
pra rafturilor cu mărfuri lovind. , 
spărgind. aruncind... După care I 
o ieșit însoțit de lucrătorii de I 
miliție si de o nută de plată de 
8 880 lei reprezentind contrava- I 
loarea stricăciunilor.

Scump, dar face !

Nesăbuința I
Venind de pe valea Vișeului. . 

Dorin Angel Vașa se întorcea 
spre casă, la Sighetu Marmației. • 
Era o ploaie torențială. Cu atît 
mai mult se impunea o atenție | 
sporită. Mai ales că in autotu- | 
rism (l-MM-5677) mai avea pa
tru pasageri. Dar pe Dealul i 
Hera el a început să, circule pe I 
partea stingă a soselei. „tăind" * 
curbele. La un moment dat. s-a 
pomenit fată în fată cu un au- I 
tocamion. Tamponarea n-a mai I 
putut fi evitată. Omul de la vo
lan si încă o pasageră si-au I 
pierdut viața.

. Rubrică realizată de i
Petre POPA

și corespondenții „Scînteii”
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Insuficienta preocupare pentru 
reducerea consumurilor materiale și 
pentru buna gospodărire a acestora, 
precum și neajunsuri în organizarea 
muncii la Combinatul metalurgic 
Tulcea — iată tema unei scrisori 
adresate președintelui țării noastre.

în răspunsul Comitetului jude
țean Tulcea ai P.C.R. se arată că, 
legat de sesizare, în ultimul timp 
au fost organizate analize ale acti
vității combinatului, concluziile pri
vind întronarea ordinii și discipli
nei la locurile de producție fiind 
discutate cu întregul activ de 
partid. în răspuns se precizează că 
s-au luat unele măsuri privind mai 
buna gospodărire a materialelor și 
că au fost inițiate acțiuni de colec
tare a fierului vechi (strîngîndu-se 
peste 850 tone), a produselor re
fractare (mai bine de 600 tone) etc.

Referindu-se la uzina de alumină

din cadrul Combinatului metalurgic, 
unde, potrivit afirmațiilor din scri
soare. existau serioase deficiențe in 
organizarea muncii, raportul de cer
cetare subliniază că. împreună cu 
conducerea Ministerului Industriei 
Metalurgice a fost'adoptat un pro
gram concret de măsuri din care 
menționăm : asigurarea permanentă 
a aburului la parametri optimi prin 
realizarea programului de reparații 
și modificări la centrala termică ; 
detașarea unor specialiști de la cen
trală și minister pentru solutionarea 
unor probleme tehnice ; aprovizio
narea ritmică cu păcură, leșie de 
sodă si acid clorhidric : organiza
rea unui grup de constructori pen
tru execuția în regie a unor lu
crări de reparații și de investiții 
etc. Realizarea acestui program, se 
subliniază în încheierea răspunsu
lui, este analizată săptămînal.

Un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea județeană de gospo
dărie comunală și locativă Argeș a 
cercetat sesizarea unor cetățeni din 
satul Oești-Argeș adresată con
ducerii partidului, referitoare la 
greutățile întîmpinate de la o 
vreme in asigurarea cu apă po
tabilă. Ce s-a constatat cu acest 
prilej ? Alimentarea cu apă a satu
lui se face cu ajutorul unei insta
lații de captare și distribuire am
plasate în albia pîriului Siliște. Ca 
urmare a unor ploi locale torenția
le, instalația s-a colmatat. în urma 
constatărilor făcute, consiliul popu
lar județean a hotărit ca întreaga 
instalație de alimentare cu apă a 
comunei Corbeni, implicit a satului

Oești, să fie preluată de Exploata
rea de gospodărire comunală și lo- 
cativă Curtea de Argeș. De aseme
nea, a mai fost preconizată execu
tarea unor baraje în amonte de 
priza de apă, pentru oprirea alu
viunilor și prevenirea coimatării in
stalației, lucrare ce se va face cu 
sprijinul cetățenilor din sat și co
mună. Se vor executa, totodată, lu
crările necesare punerii in funcțiu
ne a celui de-al doilea filtru ; se 
va înlocui materialul filtrant, . se 
vor curăța rețelele de aducțiune și 
distribuție și se va monta o insta
lație de dorinare a apei.

Pină la terminarea acestor lucrări 
se va acorda o grijă deosebită efec
tuării de analize repetate ale apei.

Dezordinea „invitată"

să părăsească întreprinderea

Cu solicitudine față de cerințele

Mai multi locuitori dintr-o zonă 
a cartierului Cotroceni-București 
au sesizat conducerii partidului 
unele neajunsuri în legătură cu re
țeaua comercială și a prestărilor de 
servicii din zona respectivă. Ei re
latau despre programul defectuos 
de funcționare a magazinului ali
mentar, a cofetăriei, despre condi
țiile necorespunzătoare pentru des
facerea laptelui, produselor de pa
tiserie și băuturilor răcoritoare, cri
ticau desființarea oficiului poștal 
din apropiere etc.

Răspunsul Ministerului Comerțu
lui Interior, expunind constatările 
care confirmă sesizarea, informează 
despre măsurile stabilite în vederea 
îmbunătățirii situației semnalate. 
Astfel, Direcția generală comercială ’ 
a municipiului București și I.C.L. 
Alimentara 6 vor asigura trecerea 
magazinului alimentar general cu 
autoservire la program de funcțio
nare in două schimburi ; întreprin
derea de cofetării și răcoritoare va

studia împreună cu organele locale 
orele de maximă solicitare a cofe
tăriei existente în vederea adaptării 
programului de funcționare a aces
teia la nevoile populației din zonă. 
Pentru mărirea capacității de desfa
cere la nivelul cerințelor, prin ane
xa restaurantului „Cotroceni" seva 
desface și o mai mare varietate de 
produse alimentare, inclusiv lapte 
și produse lactateI.C.L. Alimenta
ra 6, împreună cu organele locale, 
va asigura organizarea unui maga
zin pentru desfacerea laptelui și a 
produselor lactate pe măsura eli
berării unor spații existente pe Șo
seaua Cotroceni. Pină la darea în 
folosință a acestei unități se va 
asigura desfacerea laptelui și prin 
magazinul alimentar general cu au
toservire.

Cit privește oficiul postai, acesta 
nu a fost desființat, în prezent exe- 
cutîndu-se lucrări de renovare a 
clădirii ; după terminarea acesto
ra. unitatea îsi va relua activitatea.

într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu se relata 
că la fabrica de prefabricate din 
beton din Alexandria-Teleorman 
erau sesizate unele deficiențe in 
activitatea productivă a întreprin
derii, soldate cu manifestări de ri
sipă, nereguli în ce privește evi
dența rezultatelor muncii etc.

Ca răspuns, Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R. informează că 
un colectiv cuprinzînd activiști de 
partid și specialiști a făcut o am
plă analiza la întreprindere, con- 
statînd că atît conducerea unității, 
cit și ceilalți factori cu atribuții în 
această direcție nu manifestă destu
lă răspundere pentru folosirea si 
îngrijirea corespunzătoare a fondu
rilor fixe. Marea majoritate a utila
jelor si părți din acestea (pentru 
noua capacitate) se găsesc răspîn- 
dite prin toată platforma industria
lă. în special lîngâ calea ferată, așa 
cum au fost descărcate din vagoa
ne — supuse degradării, dezmem
brate sau descompletate. Refera
tul informează, de asemenea, des
pre serioase lipsuri in activitatea 
compartimentului financiar-conta- 
bil. Consecința acestui mod defec
tuos de organizare a muncii a avut 
urmări negative; reflectindu-se in, 
depășirea cheltuielilor 
planificate cu lip.5 lei la mia de 
Iei productie-'marță. în ce privește 
mijloacele de-transport, nu se tine 
evidenta cons

materiale

creează posibilități de risipire a 
combustibilului sau de sustrageri, 

în referatul de cercetare se face, 
totodată, o analiză aprofundată a 
activității politice, desfășurată în 
mod necorespunzătot- în întreprin
dere. Cu toate că ședințele birou
lui organizației de bază și adunările 
generale s-au ținut cu regularitate, 
ele au avut un caracter -formal : nu 
au dezbătut problemele întăririi or
dinii și disciplinei, ale bunei gos
podăriri a unității. Mai mult, secre
tarul organizației de partid. Con
stantin Sanda,, și președintele co
mitetului sindicatului. Emilian Ma
nea. aveau comportări necorespun
zătoare. se țineau de petreceri si 
băutură, stimulind astfel indisci
plina.

în încheierea referatului se subli
niază că, pe lingă unele măsuri pri
vind îmbunătățirea organizării 
muncii in întreprindere, au fost 
sancționați pe linie de partid și 
destituiți din funcție Victor Trifan, 
șef birou P.I.R., Ilie Bolnavu, șef 
birou financiar-contabilitate ; au 
fost sancționați de către organizația 
de paatid președintele comitetului 
sindicatului și inspectorul principal 
de personal Lucian Voivozeanu. Ur
mează să fie discutat în plenara co
mitetului județean de partid tova
rășul Constantin Sanda, secretarul 
organizației de bază.

„Secretul" unui loc fruntaș
întreprinderea comercială de stat 

mixtă de produse industriale Tg. 
Jiu. Nu este nici cea mai mare și 
nici cea mai importantă întreprin
dere cu acest profil din vasta rețea 
a comerțului. Si totuși, la panoul 
de onoare al întrecerii pe 1979 din
tre toate întreprinderile' similare 
din țară cea din Tg. Jiu s-a situat, 
pentru a doua oară consecutiv, pe 
primul loc.

După cum am aflat de la tovară
șul Dan Morega, directorul între
prinderii, între factorii care au de
terminat obținerea unor rezultate 
tot mai bune figurează desfășura
rea unei activități comerciale suple, 
in funcție de cerințele apărute la un 
moment sau altul, imprimarea la 
toate eșaloanele a unei receptivități 
cit mai mari fată de cererile cum
părătorilor și organizarea rețelei în 
așa fel incit să asigure satisfacerea 
cit mai operativă a solicitărilor. 
L-am rugat pe tovarășul director să 
argumenteze, concret, contribuția 
fiecăruia dintre acești factori la ob
ținerea titlului de unitate fruntașă 
pe ramură.

— Desfășurarea unei activități 
suple — ne-a spus interlocutorul — 
se reflectă .în faptul că, în condi
țiile în care fondul de marfă nece
sar pe 1979 nu a fost asigurat cu 
contracte ferme cu peste 65 mili
oane lei. prin eforturile proprii, 
prin colaborare permanentă cu ba
zele proprii și cu bazele din alte ju
dețe. ca și direct cu furnizorii, res
pectivele diferențe au fost nu numai 
acoperite, dar și depășite — cu 
25 milioane la sectorul metalo-chi-

mice și cu peste 45 milioane lei la 
sectorul textile-incălțăminte. Pre
ocupările aparatului nostru comer
cial pentru asigurarea aprovi
zionării cit mai bune a populației se 
regăsesc și în faptul că am atras în 
rețea, prin metodele arătate, peste 
prevederile contractuale, confecții și 
tricotaje in valoare de 25 milioane 
lei, articole de menaj și electrice de

Din experiența 
unei întreprinderi 

comerciale din Tg. Jiu

14 milioane lei, materiale de con
strucții și mobilă de 17 milioane lei 
ș.a. Structura mărfurilor pe care 
ne-am străduit să le aducem in ca
drul contractelor- și măsurile 
luate pentru completarea lor arată 
— ca să mă refer- la receptivitatea 
față de cererile cumpărătorilor — 
că preocuparea noastră principală 
a vizat satisfacerea cererii cu pro
duse de strictă necesitate, cu carac
ter de masă care, atunci cind nu se 
găsesc in cantități corespunzătoare, 
influențează buna aprovizionare a 
populației. în același timp, ne-am 
străduit să creăm condiții cit mai 
bune de servire a populației, prin 
promovarea unor forme de co
merț cit mai accesibile cetățeanului. 
Aproape 40 la sută din volumul 
desfacerilor pe 1979 s-a realizat prin:

La recenta consfătuire cu activul și cadrele de bază din sistemul coope
rației s-a acordat o atenție specială depistării si folosirii eficiente a re
surselor locale, a acelor materii prime care există practic pretutindeni, 
așteptind inventivitatea, hărnicia, spiritul gospodăresc care să le pună în 
valoare. Viata demonstrează că din aceste resurse se pot obține, cu minime 
cheltuieli de producție, numeroase bunuri, inclusiv la nivelul calitativ cores
punzător exportului. Aceasta înseamnă, implicit, satisfacerea mai bună a 
cerințelor pieței, venituri pentru unitățile producătoare si pentru oamenii care 
muncesc în ele.

în urma consfătuirii s-a trecut Ia fapte. S-au conturat preocupări, su
gestii. soluții tehnice si organizatorice concrete. Este, desigur, un început. 
Ziarul „Scînteia" își propune să urmărească în mod stăruitor această sarcină 
importantă pentru economia fiecărei localități, cu efecte pozitive asupra 
întregii economii naționale. Pentru început, citeva din primele măsuri și 
proiecte conturate în județul Botoșani,

Zilele acestea, la Consiliul popu
lar al orașului Darabani s-a făcut 
analiza modului în care sînt valo
rificate resursele locale. Prezent la 
dezbatere, președintele cooperativei 
agricole din localitate, tovarășul Ște
fan Andrușcă, arăta :

— E adevărat, mult timp ne-am
ocupat, să dezvoltăm în sectiile-a- 
nexă mai ales o producție cu optica 
marii industrii. Și astfel, gindind uni
lateral, am ajuns în situația să solici
tăm aprovizionarea 
produse, simplu de 
fara orașului, 
chiar în ce pri
vește lucruri care 
se realizau altă
dată în mod tra
ditional aci. la 
noi. Unde se pro
duc acum mătu
rile de care dara- 
bănenii — si nu 
numai ei — au 
nevoie ? în alte 
părți. deși pe __
spre satele Eșanca și Bajura, 
cu păminturi sărace, puțin pro
ductive. putem cultiva cel puțin 70 
hectare cu sorg. Nu e nici o filozo
fie să împletim mături, mărindu-ne 
veniturile, mulțumindu-i pe gospo
dari. ba, mai mult, satisfăcînd și u- 
nele comenzi ce ne-au fost făcute 
pentru export. Dealtfel, am și luat 
măsuri pentru organizarea unor șo- 
proane in care să se asigure, anul 
viitor, uscarea naturală a sorgului, 
fără a cheltui materiale de construc
ții. combustibili sau energie elec
trică.

Preocuparea de a prelucra materii 
prime simple pentru cerințe locale 
si. mai mult, chiar și pentru ex
port nu e cu totul nouă la Darabani 
— indicația consfătuirii întîlnindu-se 
aci cu unele valoroase tradiții. Cu- 
noscînd reputația cîstigată de una 
din secțiile cooperativei locale de 
consum, l-am întrebat pe șeful a- 
cesteia. Constantin Moga :

— E dificil să convertiți rogozul 
în... valută ?

— De ce să fie dificil ? De fapt nu 
transformăm rogozul, ci priceperea, 
în cazul nostru, nu contează valoarea 
materiei prime folosite, contează ca
litatea manoperei.

Secția realizează produse pe cît de 
simple, pe atît de estetice si căuta-

populației cu 
meșterit, din a-

terenurile din- 
și 
puțin

Neculaî ROSCA

autoservire — 20 la sută, alegere li
beră — 12 la sută, comerț stradal 
și vînzări în tîrguri și expoziții — 
8 la sută, ceea ce a dus la economi
sirea timpului cumpărătorilor.

Planul de desfacere a fost înde
plinit in proporție de 103 la sută, 
ceea ce înseamnă că populația a 
avut posibilitate să cumpere măr
furi mai multe și mai bune. Rabatul 
Comercial a fost depășit — prin 
aprovizionarea cu mărfuri direct 
de la furnizori — cu 7,5 milioane 
lei. Cheltuielile .de circulație la 
1 000 lei desfacere au scăzut, față 
de cele planificate, cu peste 13 lei, 
avind ca efect obținerea unor- eco
nomii de peste 2 milioane lei. Pro
ductivitatea muncii pe lucrător — 
care exprimă esența eforturilor de
puse — a fost depășită cu 46 000 lei.

— Au fruntașii pe ramură ambi
ția de a-și păstra titlul și \ anul 
acesta ?

— Fără îndoială. Un prim argu
ment în aoeastă privință îl consti
tuie rezultatele pe primele cinci luni, 
care se situează, la toți indicatorii, 
la un nivel superior celor din 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Activitatea desfășurată în acest sens 
de organizațiile de partid, sin
dicat și ale U.T.C. în rîndurile co
lectivelor de muncă, pentru crește
rea continuă a calificării cadrelor, 
pentru cultivarea răspunderii și so
licitudinii fată de cumpărători este, 
de asemenea, circumscrisă perma
nent, zi de zi, acestui obiectiv.

Constantin PRIESCU

II

Noi unități ale cooperației meșteșugărești 
în județul Alba

în municipiul Alba Iulia a fost 
deschisă o unitate meșteșugărească 
de reparat aparate frigorifice. Nu
mai în acest an au fost înființate 
în județul Alba 55 unități presta
toare de servicii. După cum am 
aflat de la tovarășul Mănăilă Radu, 
președintele U.J.C.M. Alba, in ma
rea lor majoritate, noile unități au 
fost create la solicitarea populației. 
In orașele Ocna Mureș și Sebeș 
s-au deschis unități de curățătorie 
chimică, la Alba Iulia o unitate de 
spălătorie de urgență, iar la Abrud

și Teiuș au fost inaugurate ateliere 
de reparat obiecte de uz casnic. In 
centrul muncitoresc Cugir a fost 
organizată o unitate complexă pen
tru îngrijirea sănătății, care dispune 
de băi de abur, masaj, împachetări 
cu parafină, băi cu extracte din 
plante medicinale. Alte unități și-au 
început activitatea in noile cartiere 
din Alba Iulia și Blaj. (Ștefan Di- 
nică).

In fotografie : Complexul meș
teșugăresc „Arieșul" din Alba Iulia. 

Foto : S. Cristian

De la expoziție la magazin, 
cît de lung e drumul noutăților?

IN CĂUTAREA UNOR BUNURI DE CONSUM PREZENTATE LA ULTIMA EDIȚIE A TlRGULUI DE MOSTRE
Aproape n-a fost vizitator al Tirgului de mostre din vara anului trecut 

care, completind chestionarele de sondaj, să nu fi consemnat în fișele res
pective : „Cind vor apărea în magazine noutățile prezentate ?“ Acum, cind 
au trecut mai bine de zece luni de la ediția a X-a a Tirgului de mostre din 
1979 - răgaz suficient pentru introducerea in fabricație a respectivelor mo
dele - și cînd, de fapt, ne mai desparte puțin timp de o nouă ediție a 
Tirgului de mostre, ne-am propus ca, în cadrul unui ciclu de articole, să 
urmărim in ce măsură au ajuns efectiv în magazine noutățile apreciate de 
vizitatori anul trecut in standurile expoziției.

înainte de a intra in amănunte, se 
cuvine să reamintim un adevăr in
contestabil : industria noastră pro
ducătoare de bunuri de consum a în
registrat in anii construcției socialiste 
progrese-considerabile — e suficient 
să comparăm vestimentația sau do
tarea casnică de acum cițiva ani cu 
cea de acum, pentru a ne da seama 
de aceste progrese ; oamenii sint im- 
brăcați mai bine și mai frumos, iar 
televizorul, frigiderul, aparatul de 
radio, aspiratorul și multe alte apa
rate casnice au intrat în inventarul 
gospodăresc obișnuit al cetățeanului.

Dar cerințele evoluează extrem de 
rapid, mai ales ca structură și cali
tate. Face față întotdeauna industria

noastră acestor cerințe ? Privind ex
ponatele diverselor tirguri și expozi
ții. răspunsul este precis și catego
ric : DA. Cit de repede ajung însă 
in magazine modelele admirate la 
tîrguri si expoziții ?

Dacă e să ne referim la o primă 
grupă de produse — aparatele elec- 
trocasnice — prezentate la ediția din 
1979 a Tirgului de mostre — bilanțul 
„la zi" se prezintă astfel: numărul 
noutăților expuse la tîrg : 13 ; nu
mărul noutăților ajunse in magazi
ne : 3.

De ce n-au ajuns toate noutățile în 
magazine ? Punind această întrebare 
avem în vedere și pornim de la in
dicațiile conducerii de partid, care a

atras în repetate rinduri atenția să se 
expună doar acele produse noi pen
tru care există condițiile tehnice și 
tehnologice de introducere în fabrica
ția curentă — și deci a livrării lor în 
magazine.

Cind buturuga mică 
răstoarnă... carul cu noutăți

Aspiratorul AP 10 trebuia să fie 
pus în vînzare în magazine încă din 
anul 1977, dar se află și acum în faza 
de prototip. începind cu șuruburile 
și terminind cu motoarele, absolut 
toate componentele se realizează în 
tară. Ce a fost mai complicat s-a 
rezolvat. Dar colaboratorii întreprin
derii din Curtea de Argeș (întreprin
derea chimică din Orăștie și „Elec- 
trotimiș" din Timișoara) își mai pa
sează — încă ! — răspunderile în le
gătură cu fabricarea unor piese din 
material plastic.

Această „neglijență" sau, mai pre
cis. desconsiderare a unor obligații 
contractuale nu este un „accident" 
solitar. Aceiași colaboratori au „tem
porizat" cu un an execuția proiectelor

«

și cu alți doi ani executarea matrițe
lor. La fel, robotul de bucătărie și 
aspiratorul auto — pentru care au 
existat la timp atit proiectele, cît și 
matrițele — n-au putut fi nici ele 
introduse în fabricație datorită lipsei 
carcasei exterioare, de asemenea, din 
material plastic. în această situație, 
întreprinderea din Curtea de Argeș 
a solicitat sprijin la trei colabora
tori („Energia" din Constanta. „Elec- 
trometal" din Timișoara si „Prod- 
complex" din Tg. Mureș), dar... fără 
succes.

Aproape identic este și cazul altui 
produs, expus la tîrg de întreprinderea 
de frigidere din Găești : congelatorul 
de 115 1. Deși apreciat de vizitatori și 
așteptat cu nerăbdare, congelatorul a 
intirziat să intre in fabricația de serie 
datorită lipsei tăvilor interioare si a 
unor piese mărunte din material plas
tic, pe care furnizorii le tot ami
nă de un an de zile să le execute. 
Deși ■hu fost încheiate protocoale 
clare si precise între parteneri, cu 
termene obligatorii de execuție.

Oricît ar părea de straniu, adevă
ratul motiv pentru care unele bunuri 
de consum n-au fost contractate și

n-au apărut în magazine este deci po
ticnirea de citeva repere din cele mai 
simple, a căror execuție a fost tergi
versată de colaboratori. Aducînd în 
discuție sistemul colaborării dintre 
partenerii ce concură la executarea 
bunurilor de consum, se cuvine să 
nu omitem nici răspunderea execu- 
tanților principali ai produselor, care, 
din cite ne-am putut da seamă, nu 
manifestă întotdeauna fermitate în 
relațiile cu partenerii, acceptă cu 
multă ușurință încălcarea de către 
aceștia a obligațiilor stabilite in pro
gramele de colaborare.

Cu adrese formale se produc 
doar... vorbe goale

Există alte produse, de asemenea 
expuse la tirg si nelivrate unităților 
comerciale, pentru care însă cola
boratorii nu mai poartă nici o răs
pundere.

— De ce n-ați introdus in fabrica
ție mașina de călcat cu rulou ? — 
i-am întrebat pe tovarășul G. Ale
xandru, inginerul-șef al întreprinde
rii „Electromureș" din Tg. Mureș.

— N-am dispus de spațiile de pro
ducție necesare.

— Cunoșteați acest impediment ' 
cînd v-ați decis să expuneți produsul 
la tîrg ?

— îl știam, dar produsul era cu
prins in planul tehnic de asimilare, 
incit forul nostru superior — centra
la industrială — ne-a obligat să-l 
expunem.

Cazul nu este singular. Ce 
demonstrează asemenea exemple ? Că 
unele întreprinderi producătoare de 
bunuri de consum, ignorînd condițiile

te. confecționînd excelente spătare 
de protecție pentru scaunele autotu
rismelor. Și-a început activitatea cu 
10—12 lucrători. Acum are de lucru 
pentru 80 de oameni. Cu toate că 
lucrează numai pentru export, din 
anul 1978 și pină astăzi n-a înregis
trat nici un caz de refuz pe motiv 
de calitate. Materia primă e recol
tată din zonele mlăștinoase aflate in 
apropierea orașului ; nu se mal in
vestește altceva decît forța de mun
că. nici măcar energie electrică și 
combustibil ; se lucrează numai in 

timpul zilei, iar 
rogozul se usucă 
pe cale naturală.

Ne interesăm la 
președintele coo
perativei 
nesti de 
tovarășul 
Soătaru. 
eficienta 
mică a activității 
respective. Am a- 

flat că pe baza activității secției de 
prelucrare a rogozului unitatea a 
realizat în 1979 produse pentru ex
port în valoare de aproape 3 milioa
ne de let

— Bi este încă puțin — spune 
președintele cooperativei ; solicitări
le la export sînt mult mai mari. Este 
o îndeletnicire foarte rentabilă și 
de-abia acum ne dăm seama de gre
șeala pe care am făcut-o că nu am 
dezvoltat mai de mult această sec
ție.

Preocupări sporite în legătură cu 
valorificarea resurselor locale am 
constatat și în comunele Călărași 
(unde se realizează zilnic peste 10 000 
de cărămizi). Răuseni (s-au înfiin
țat o cărămidărie și o secție de pro
ducere a teracotei prin uscarea natu
rală in șoproane) ș.a. Dar. cu toa
te acestea, planul în profil terito
rial al Consiliului popular județean 
Botoșani la indicatorul ..industrie 
mică" — planul cu nivelurile stabi
lite înaintea consfătuirii. înaintea 
deschiderii de către aceasta a ori
zonturilor noi si atît de largi — nu 
a fost realizat în primele 6 luni ale 
anului.

Care este cauza ? într-o recentă 
dezbatere din cadrul biroului comi
tetului județean de partid a fost cri
ticată slaba preocupare a unor pri
mari de a pune. în valoare toate re
sursele locale de care dispun loca
litățile botoșănene. Astfel, comuna 
Copălâu deține o suprafață cultiva
tă cu răchită de peste 40 hectare ; 
or, în loc ca răchita să fie valo
rificată în cadrul unui atelier pro
priu (există și un imobil disponibil 
ce ar putea fi amenajat pentru un 
atelier) întreaga cantitate de răchi
tă este livrată în stare brută, doar 
tăiată si legată în snopuri.

Exemple asemănătoare mai pot fi 
identificate și in alte comune. Ne-am 
adresat tovarășului ing. Nicolae Ure
che. vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Botoșani, cu urmă
toarea întrebare :

— Ce se va întreprinde concret în 
privința dezvoltării industriei mici ?

— Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire au fost dezbătute în toate u- 
nitătile și colectivele de muncă direct 
implicate în această activitate. Tre
buie să se afirme propuneri variate, 
inițiative, sugestii — din partea pri
marilor. dar si a tuturor gospoda
rilor 
cum. 
vem 
mica 
oară, 
forma de lucru la domiciliu 
pletițurile din nuia, rogoz si păiău- 
ris. covoarele, produsele ceramice 
Vom înființa. încă in cursul A 
tui an. noi cărămidarii — uscj 
acestora realizîndu-se exclusivi 
cale naturală __  ______ ...
exploatarea agregatelor de balastie
ră. în atenția noastră este si lăr
girea producției bunurilor de con
sum. Dorim ca începînd chiar cu 
luna aceasta, industria mică să în
registreze un susținut ritm de dez
voltare.

orăse- 
consum. 

Ion 
despre 
econo-

II

II

ii

,1 
II 
ll

II

localnici. Dar chiar de pe a- 
imediat. putem spune că a- 

multe posibilități de a lărgi 
producție pentru export, bună- 
artizanatul — inclusiv prin

X
ferea 

____, pe 
noi puncte pentru

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii"

concrete existente la un moment dat, 
se angajează în competiții sterile, 
fără finalitate economică, animate de 
un festivism gol, împăunindu-se cu 
modele singulare, demonstrații uni
cat, pe care nu Ie pot repeta în fa
bricația de serie.

Din păcate, chiar și unele centrale 
industriale și ministere coordonatoa
re, în loc să pună capăt unor aseme
nea tendințe, ajung chiar să le favo
rizeze prin însesi modalitățile de pla
nificare. Am citit la „Electromureș" 
două adrese de plan — deci literă de 
lege pentru întreprindere — care se 
contrazic flagrant, ignorîndu-se re
ciproc. Ambele erau trimise de ace
lași for tutelar — Centrala de motoa
re si mașini electrice, din ca
drul Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini — și se referă la 
aceleași tipuri de produse noi. Prima 
adresă (planul tehnic) prevede ca ar
ticolele să fie asimilate în acest an ; 
prin a doua (planul de investiții) se 
arată că unitatea care va produce 
respectivele noutăți ale anilor 1980 ți 
1981 va fi pusă in funcțiune tocmai 
în ultima lună din anul... 1983. Cu 
alte cuvinte, „noile" aparate electro- 
casnice expuse, apreciate și așteptate 
în magazine, vor mai rămîne, timp de 
trei ani de zile. doar... pe hîrtie ți ca 
simple amintiri. E de prisos, cre
dem, să mai subliniem cît de păgubi
toare este o asemenea manieră de 
lucru, prin care se blochează capaci
tatea tehnică a întreprinderilor cu 
activități de creație ți cercetare pen
tru produse ce rămin doar promisiuni 
neonorate.

Mihai IONESCU
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI A 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, j 

de puternic avint creator in construcția socialistă /

SECERIȘUL

(Urmare din pag. I)
de garnituri de frir.ă si etanșare, 
de cord metalic si altele.

— Odată cu acumulările can
titative, ce noi si importante 
progrese calitative a marcat dez
voltarea industrială a județului ?

— Si din acest punct de vedere 
rezultatele sint semnificative. în 
ultimul deceniu si jumătate pro
ductivitatea muncii s-a dublat, pe 
seama acestui indicator obtinin- 
du-se o mare parte a sporului pro
ducției industriale. Oamenii muncii 
și-au orientat activitatea spre iden
tificarea și valorificarea unor noi 
rezerve de folosire superioară a ca
pacităților de producție, spre reali
zarea unor produse de înalt nivel 
tehnic și . calitativ, cu consumuri 
reduse, eforturile lor fiind puternic 
stimulate de aplicarea noului me- 

, canism economico-financiar. cadru 
optim de afirmare a autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii. 
Dezvoltarea accentuată a econo
miei județului in acești ani a de
terminat mutatii substanțiale în 
structura profesională a populației, 
în repartizarea si folosirea rațio
nală a forței de muncă. în prezent, 
populația ocupată in ramurile 
mțagricole reprezintă 56,7 la sută 
din totalul populației ocupate, iar 
numărul personalului muncitor o- 
cupat în industrie se ridică la peste 
62 000. Importante creșteri de per
sonal au avut loc. de asemenea. în 
constructji. în celelalte ramuri 
neagricole. îndeosebi in transpor
turi, gospodărie comunală, comerț 
și în sfera serviciilor.

— An de an, in acest răs
timp. au fost intensificate preo
cupările pentru transformarea 
agriculturii intr-o variantă a ac
tivității industriale. Ce realizări 
de seamă au fost înregistrate pe 
acest plan in județul Buzău ?

— Și în județul nostru au fost 
înregistrate importante realizări 
privind perfectionarea activității de 
organizare și conducere a unităților 
agricole, modernizarea bazei ma
teriale a agriculturii. Oamenii mun
cii de ne aceste meleaguri au acu
mulat o valoroasă experiență in 
lucrarea pămințuluî. care le-a adus 
an de an recolte tot mai bogate. 
Ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România au răsplătit re
zultatele cooperativelor agricole de 
producție din Smeeni. Pietroasele, 
Padina. Scutelnici. Pogoanele ș.a. 
Pentru recoltele-record obținute în 
anul 1978. cooperativa agricolă de 
producție Gherăseni a fost distin
să cu înaltul titlu de ..Erou al Mun
cii Socialiste*' și medalia de aur 
„Secera si Ciocanul". Exemplele a- 
cestor cooperative agricole au fost 
urmate de tot mai multe unități, 
care au învățat să pretuiască mai 
bine pămîntul. să folosească tehno
logiile avansate. în consecință, fată 
de 1968. producția globală agricolă 
a crescut în 1979 de 2,2 ori. Sporuri 
importante s-au inregistrat si la 
producția medie la hectar : 510 kg 
la griu. 2 375 kg la porumb. 691 kg 
Ia floarea-soarelui. 7 765 kg la sfe
clă de zahăr și peste 2 800 kg la 
.struguri. Beneficiind de o dotare 
tehnică bună, pe măsura cerințelor 
unei noi si profunde revoluții in 
agricultură, lucrătorii ogoarelor sînt 
hotăriți să continue si mai susținut 
bătălia pentru recolte bogate, să se 
situeze, in continuare, pe unul din 
locurile de frunte în întrecere.

’ — V-ați referit succint, tova
rășe prim-secretar. la realizările 
din domeniul activității econo
mice in cadrul județului. Ce 
consecințe au aceste noi reali
tăți asupra calității vieții ?

— Succesele obținute în cei mai

JUDEȚUL BUZĂU
♦

rodnici ani ai patriei în industrie, 
agricultură. în celelalte sectoare de 
activitate se reflectă nemijlocit in 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Creșterea 
bunăstării celor ce muncesc poate 
fi ilustrată in județul Buzău si de 
sporirea retribuției medii a perso
nalului muncitor la 1 963 lei în 1979. 
urmind ca aceasta să depășească 
2 100 lei la încheierea celei de-a 
doua etape de majorare. Ridicarea 
calității vieții este oglindită, de a- 
semenea. în dezvoltarea si diversi
ficarea rețelei de prestări servicii 
atit în mediul urban, cit si în cel 
rural, de faptul că fiecare al patru
lea locuitor al județului urmează

— Ca pretutindeni în tară, si în 
județul Buzău s-au evidențiat. în 
această epocă deschisă de hotărî- 
rile Congresului al IX-lea. remar- 
.cabile fapte de viată si muncă, al 
căror izvor ii constituie transfor
marea oamenilor. Conștiința lor ri
dicată. inalta calificare, cultura 
mai bogată au determinat partici
parea cu răspundere, devotament si 
abnegație la dezvoltarea industriei 
in ritmuri înalte, superioare me
diei pe tară, la modernizarea agri
culturii. a celorlalte sectoare de ac
tivitate. In cadrul larg democratic 
asigurat participării efective a oa
menilor muncii la actul de condu
cere — realizare deosebită a peri-
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astăzi o formă de invățămînt. că 
în cele zece spitale, in policlinici, 
in celelalte unităti sanitare se asi
gură o asistentă medicală cores
punzătoare cerințelor etapei pe 
care o parcurgem. Din acest sumar 
tablou al realizărilor în domeniul 
social nu pot lipsi, firește, con
strucțiile de locuințe, care au inre
gistrat un ritm dinamic.’ Propriu ă- 
cestor ani. Numărul apartamente
lor date în folosință oamenilor 
muncii a crescut de la 3 800 în pe
rioada 1966—1970. la 6 378 în cinci
nalul trecut si se va ridica în ac
tualul cincinal la 16 600.

Rezultate de seamă s-au obținut 
și in domeniul vieții spirituale, pu
ternic inriuritâ de vasta operă po
litică, teoretică si practică a to
varășului Nicolae Ceausescu. Ac
tivitatea de formare si dezvoltare 
a conștiinței socialiste a cunoscut 
noi dimensiuni, prin antrenarea tu
turor factorilor educaționali la 
transformarea întregii vieți cultu
rale a județului într-un vast șan
tier de educație patriotică si cetă
țenească. de afirmare puternică a 
talentului și spiritului creator al 
oamenilor muncii.

— Ce mutatii semnificative au 
intervenit in conștiința oameni
lor si cum se reflectă ele în via
ta lor de zi cu zi 1

oadei de cind în fruntea partidu
lui și a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a manifes
tat cu putere spiritul de inițiativă 
al acestora în realizarea sarcinilor 
de plan si a angajamentelor asu
mate. Creșterea conștiinței, a res
ponsabilității muncitorești poate fi 
relevată, de exemplu, de faptul că. 
valorificind mai bine capacitatea 
creatoare a muncitorilor si cadre
lor tehnice, unitățile economice ale 
județului au fabricat cu forte pro
prii o bună parte din utilajele ne
cesare noilor capacități de produc
ție. au realizat mașini si instalații 
complexe, mari cantități de piese 
de schimb, renunțind la importul 
lor. Aceste eforturi — pe care le 
vom amplifica mult în viitor — au 
contribuit considerabil, pe lingă re
ducerea importului de materii pri
me și materiale, la economisirea, 
in perioada care a trecut din ac
tualul cincinal, a 242 milioane lei 
valută. Ilustrarea mutațiilor în con
știința oamenilor poate fi eviden
țiată și de alte fapte semnificative. 
Colectivul întreprinderii de garni
turi de frină și etanșare din Rim- 
nicu Sărat a îndeplinit în numai 
trei ani. nouă luni si sase zile pre
vederile actualului cincinal si tot 
aici, in acest oraș, aflat in plină 
dezvoltare economică si întinerit

din punct de vedere edilitar-gos- 
podăresc. constructorii de locuințe 
au realizat înainte de termen pla
nul fizic al actualului cincinal.

Asemenea fapte de muncă își 
au izvorul in spiritul nou. revolu
ționar. imprimat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Ele sint pre
tutindeni prezente in județ. Labaza 
lor stau întărirea și creșterea rolu
lui organizațiilor de partid in con
ducerea întregii activități economi- 
co-*sociale. ca urmare a realizării 
unei tot mai strînse legături cu 
oamenii muncii. Urmind strălucitul 
exemplu al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de revoluționar consec
vent si patriot înflăcărat, comu
niștii s-au aflat în fruntea acțiu
nilor desfășurate pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan si a anga
jamentelor asumate.

— Ce momente cu semnifica
ții mai deosebite au avut loc, 
in acești 15 ani. in viata jude
țului ? Care dintre prefacerile 
înnoitoare pe care le-a cunoscut 
activitatea econotnico-socială 
sint legate direct de aceste mo
mente 1

— Ca momente cu semnificații 
deosebite de neuitat pentru comu
niști. pentru toți locuitorii județu
lui Buzău, trebuie să evidențiem, 
în primul rînd. vizitele efectuate de 
secretarul general al partidului în 
această parte a tării. Indicațiile si 
orientările prețioase date la fata 
locului au constituit de fiecare dată 
direcții clare de acțiune, sarcini 
mobilizatoare, care se regăsesc in 
înfăptuiri de seamă ale colective
lor de muncă. Punîndu-se un ac
cent deosebit pe forțele proprii, la 
întreprinderea de sîrmă si produse 
din sirmă și la întreprinderea de 
geamuri, pe spatiile existente au 
intrat în funcțiune importante ca
pacități de producție, care asigu
ră. odată cu diversificarea gamei 
sortimentale, si ridicarea calității, 
valorificarea superioară a materii
lor prime, reducerea substanțială a 
consumului de combustibil si ener
gie electrică. Pe seama folosirii 
mai bune a potențialului creator al 
muncitorilor si cadrelor tehnice, 
întreprinderea de utilai tehnolo
gic s-a înscris în scurt timp printre 
marii furnizori de utilaje pentru 
industria chimică și metalurgică 
atit în tară, cit si peste hotare. La 
rindul său. întreprinderea ..Meta
lurgica" a devenit un important 
producător de piese de schimb si 
subansamble pentru tractoare si 
utilaje agricole.

Aș dori să subliniez că în-pre
zent este unanimă și profundă ho- 
tărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județul Buzău 
de a înfăptui neabătut si exemplar 
indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului la recentele 
consfătuiri de lucru. Cuviptările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt, 
pentru intregul nostru activ de 
partid și de stat, pentru toate co
lectivele de muncă, un 1 program 
concret și mobilizator de acțiune, 
în acest sens, ne vom concentra 
toate forțele pentru a realiza su
plimentar. pină la sfirșitul anului, 
o producție industrială de 240 mi
lioane lei. cu 20 la sută mai mult 
decit angajamentul inițial.

Faptul că, pe baza hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. Buzăul va 
continua sâ înregistreze si îri viitor 
ritmuri de dezvoltare superioare 
mediei pe tară constituie pentru 
comuniști, pentru toți oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri, anga
jați ferm în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare^a României spre 

.comunism, un insțțfletitor îndemn 
la muncă rodnică pentru realizarea 
marilor obiective ce ne stau in fată.

Capitala țării noastre a fost gazda 
unui important eveniment științi
fic : prima conferință internațională 
cu tema „Apa și ionii în sistemele 
biologice*'. Organizată de UNESCO și 
Uniunea societăților de științe medi
cale din Romania — Societatea de 
biofizică, conferința a polarizat aten
ția unor reputați savanți. personali
tăți proeminente și specialiști din 
27 de țări din Europa. America de 
Nord, America de Sud, Asia și Aus
tralia.

Tematica conferinței, de un larg 
interes științific, s-a referit, în peste 
200 de lucrări, la o serie de domenii 
ca: fizica, chimia, medicina, biologia, 
științele agricole, cu implicații esen
țiale in intregul ecosistem biologic. în 
colaborare cu Centrul UNESCO pen
tru învățămintul superior, cu sediul 
la București, a fdst organizată o șe
dință cu tema ..Educarea și formarea 
in domeniul biofizicii". De asemenea, 
a avut loc o ședință a Grupului de 
experți în problemele apei și ionilor 
in sistemele biologice, din cadrul co
mitetului de experți UNESCO in 
domeniul biofizicii.

Despre semnificația, importanța și 
noutatea problemelor prezentate ne-a 
vorbit prof. dr. docent Vasile Va- 
silescu, președintele comitetului na
țional de organizare a conferinței.

— în primul rînd aș dori să mă 
refer Ia faptul că Bucureștiul a fost 
ales gazdă a acestei importante ma
nifestări științifice, ceea ce confirmă 
încă o dată prestigiul de care se 
bucură tara noastră, politica noastră 
de colaborare în toate domeniile de 
activitate, accentul deosebit care se 
pune pe schimbul de idei, de cunoș
tințe tehnico-științifice.

Astăzi, apa și componentele ei

sînt studiate mai mult decit ori- 
cînd ; deoarece apa este unul din 
factorii de mediu vitali, reprezen- 
tînd 3/4 din suprafața planetei 
noastre și în același timp mediul in
tern al organismului fără de care 
nu ar fi posibile diferitele schimburi 
de substanțe și energie, deci însăși

borioase au demonstrat că perturbă
rile echilibrului hidroelectrolitic au 
repercusiuni asupra stării de să
nătate. asupra sistemului cardiovas
cular, nervos, endocrin etc. Dar nu 
numai la nivelul organismului, ci și 
la nivelul relațiilor interumane. so
ciale, al întregului ecosistem biolo-

Prima conferință internațională 
„Apa și ionii 

in sistemele biologice**

viața. în organismul viețuitoarelor, 
apa există in proporție de 70—98 la 
sută. Studierea modului în care apa 
aduce cu ea diferite elemente in or
ganism, schimburile care au loc prin 
intermediul apei la nivelul membra
nelor celulare și o serie de alte as
pecte sint de natură să ofere soluții 
mai bune pentru prevenirea unor boli 
(renale, cardiovasculare etc) ori pen
tru utilizarea medicamentelor fără 
nici un risc și cu o eficacitate cres
cută. S-a stabilit, de asemenea, legă
tura apei cu evoluția organismului 
uman și a fenomenelor de îmbătrâ
nire (procentul de apă din organism 
scade in raport cu virsta).

Cercetări recente și investigații la-

gic putem extinde semnificația ma
jorității noutăților prezentate.

— Fără îndoială, conferința a evi
dențiat contribuții deosebite in do
menii de virf ale științelor vieții, de 
aceea vă rugăm să vă referiți la cî- 
teva din ele.

— Sint noutăți care se referă la 
rolul apei și protonilor în conversia, 
stocarea și transportul energiei in 
sistemele biologice, aspecte legate de 
rolul apei în procesele fiziologice și 
patologice, aspecte privind rolul apei 
și ionilor în transportul și acumulă
rile în subsistemele biologice. în sis
temele vți. elucidarea rolului apei în 
structura insulinei și a altor mole
cule etc.

Problemele din tematica conferinței 
au implicații nu numai în înțe
legerea mecanismelor moleculare și 
submoleculare ale vieții, ci și 
în dirijarea unor procese in agri
cultură și zootehnie, menite să 
sporească productivitățile in aceste 
sectoare de mare importanță eco
nomică.

★
La încheierea lucrărilor, prof. dr. 

Dorothy Crowfoot Hodgkin, laureată 
a Premiului Nobel, membru al Royal 
Society, rectorul Universității din 
Bristol, reprezentantă de seamă a chi
miei britanice, ne-a declarat:

— Mi-a făcut o deosebită plăcere 
Intîlnirea cu academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, director general al Insti
tutului Central de Chimie, personali
tate proeminentă a lumii științifice 
și politice.

Deși timpul petrecut în România a 
fost scurt, am avut prilejul să cunosc 
o serie de specialiști și instituții. Am 
constatat că aveți o bază solidă a 
chimiei și preocupări deosebit de in
teresante în cele mai noi domenii. 
Organizarea științei este, de ase
menea, foarte bună și in dezvol
tare continuă, ceea ce este impre
sionant. Conferința a oferit cadrul 
pentru interesante clarificări într-o 
serie de probleme și a permis un 
schimb de opinii și cunoștințe deose
bit de utile pentru progresul științei. 
Fiecare specialist, în domeniul său 
de activitate, este necesar să înțe
leagă rolul apei. Rodul acestor dis
cuții se va dovedi sigur în viitor".

Elena MANTU

Dou: Acum, forțele sint 
concentrate in lanurile de griu

Doljul a fost primul județ care a anunțat încheierea 
recoltării orzului. Tot primul a declanșat si secerișul 
griului. începerea mai devreme a lucrărilor se datoreste 
faptului că pe terenurile nisipoase din sudul județului — 
în consiliile agroindustriale Dăbuleni. Poiana Mare și 
Bechet — cerealele se coc mai repede. Ce se întreprinde 
acum pentru intensificarea recoltării griului?

AȘA E BINE. în ultimele zile, specialiștii si cadrele 
fie conducere din unitățile agricole de stat si cooperatiste 
au depistat suprafețele pe care griul s-a copt, combinele 
fiind dirijate operativ în lanurile respective. Astfel, lum 
la prînz a început secerișul griului si in consiliul agro
industrial Măceșu de Jos. pe terenul întreprinderii agri
cole de stat din localitate, determinările efectuate demon- 
strind oportunitatea operației. Ca urmare, recolta a fost 
strinsă de pe o mare suprafață. Aici, buncărele combine
lor sint golite direct în remorcile ce transportă griul la 
baza de recepție. In această unitate lucrează si o forma
ție de 19 combine, sosită din S.M.A. Sînzieni. județul Co- 
vasna. Marti dimineața, la ferma Portărești. aparținind 
I.A.S. Segarcea. constatîndu-se că soiul de griu cultivat 
poate fi recoltat imediat, au fost dirijate patru combine, 
un tractor cu două remorci si două prese de balotat. In 
cursul zilei de marți secerișul a început în alte sase con
silii agroindustriale : Rojiște. Calafat. Moțăței. Catane, 
Ghidici și Amărăști.

O LUCRARE CE MERITĂ MAI MULTA ATENȚIE.
Secerișul trebuie să fie urmat îndeaproape de elibera- ’ 

rea terenurilor si insămințarea culturilor succesive. Men
ționăm unele initiative menite să concure la efectuarea 
in timp scurt a acestei operații. în zona consiliului agro
industrial Dăbuleni. ca dealtfel si in altele, presele trac
tează cite o sanie de 3 metri lungime si 1.5 metri lățime, 
realizată din tablă sau PFL. pe care un lucrător stivuieste 
balotii. pe măsură ce aceștia ies din utilajul respectiv. 
O asemenea sanie se încarcă pe parcursul unui drum si. 
astfel, balotii ajung la capătul tarlalei. în aceste cpnditii. 
se poate trece imediat la pregătirea terenului si semăna
tul culturilor duble. Această inițiativă, ca și altele, merită 
să fie generalizată, pentru a se evita suprapunerea și 
aglomerarea lucrărilor. Subliniem această cerință deoa
rece. la ora actuală, pe cimp sîjt încă mari cantităti de 
paie care împiedică pregătirea terenului si semănatul 
culturilor succesive. Conducerea Trustului S.M.A. Dolj 
trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru folo
sirea la întreaga capacitate a utilajelor existente.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

olt: Recoltarea avansează, 
dar intirzie strinsiil paielor 
în sudul județului Olt. acolo unde lanurile au ajuns la 

maturitate, a început secerișul griului, cultură ce ocupă 
peste 80 000 de hectare. Se lucrează cu toate forțele în 
unitățile din cadrul consiliilor agroindustriale Ștefan cel 
Mare. Bucinișu, Corabia si Vișina. Dirijarea ope
rativă a forței mecanice se face intre consiliile agro
industriale vecine, pentru a nu deplasa combinele la 
distante mari. Astfel, mecanizatorii de la Caracal vor 
lucra in unitățile vecine de la Stoenești. cei de la Bre- 
beni si Vilcele — la Drăgănești. cei de la Dobrun ’— 
la Olari etc. De asemenea, pentru grăbirea ritmului se
cerișului, în județul Olt au sosit 200 de combine si 40 
de prese de balotat paie din județul Harghita. Comanda
mentul județean pentru agricultură a stabilit un plan 
amănunțit pentru ca recoltarea griului să se încheie în 
8—10 zile bune de lucru.

ÎN FLUX CONTINUU — așa se lucrează în numeroase 
unităti agricole. îndată după combine, presele balotează 
paiele, care sint transportate imediat pentru a crea cale 
liberă tractoarelor la pregătirea terenului și insămințarea 
culturilor duble. în unitățile din cadrul consiliului unic 
agroindustrial Ștefan cel Mare, de pildă, sînt organizate 
două formații complexe care cuprind fiecare cite 9 com
bine. 7 prese de balotat paie. 9 tractoare pentru arat. 4 
pentru discuit și 3 semănători. Organizîndu-se astfel 
munca, se înregistrează un ritm sporit atît la seceriș, cit 
si la insămințarea culturilor duble. Ca urmare, s-au eli
berat de paie 600 de hectare si au fost arate, pregătite 
și însămînțate peste 500 de hectare.

PAIELE ÎMPIEDICĂ INSĂMINȚAREA CULTURILOR 
SUCCESIVE. In unele unități agricole, semănatul cultu
rilor succesive este întîrziat. Pe ansamblul județului, deși 
secerișul orzului s-a încheiat în urmă cu cîteva zile, eli
berarea terenului s-a făcut pînă ieri doar pe 57 la suta 
din suprafața prevăzută. iar insămințarea culturilor 
duble — numai pe 29.5 la sută din plan. în consiliul 
agroindustrial Stoenești. din cele 560 hectare de pe care 
a fost strîns orzul nu au fost arate decit 180 de hectare 
și însămînțate mai puțin de 100. Directorul S.M.A.. to
varășul Octavian Tudoran. ne spunea că mecanizatorii 
nu au unde ara pentru că terenul nu este eliberat de 
paie. De ce nu s-au luat măsuri din timp ? Decalaje mari 
intre suprafețele recoltate și cele insămințate cu porumb, 
in cultură dublă sînt și in consiliile unice agroindustriale 
Rusănesti. Caracal. Drăgănești. Brebeni și Vilcele. Tre
buie luate măsuri in vederea recuperării răminerilor în 
urmă la eliberarea terenului și insămințarea culturilor 
duble.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii'1

ÎN | INVESTIȚII — prioritate obiectivelor

cu termen de punere in funcțiune in acest an!
LA ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI DIN REȘIȚA:

Cînd se caută, soluțiile se găsesc
Și pentru colectivul întreprinderii 

de construcții de mașini din Reșița 
„comanda Călărași" este pusă sub 
semnul urgenței si responsabilității. 
Tovarășul Grigore Tănase, secreta
rul comitetului de partid din intre- 

• prindere, precizează :
— Semnalul „Scînteii". care vi

zează o serie de aspecte concrete 
privind îmbunătățirea conlucrării 
dintre furnizor, constructor și bene
ficiar pentru realizarea la termen a 
noilor obiective de la Combinatul si
derurgic din Călărași, a fost recep
ționat cu răspundere de colectivul 
nostru. în urma analizării stadiului 
fabricației utilajelor necesare pe 
șantier, analiză făcută de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii. s-a hotărit formarea unor echi
pe speciale pentru finalizarea „co
menzii Călărași".

— Care este stadiul realizării ca- 
jelor finisoare. cele două utilaje cu 
termene scadente de livrare ? — il 
întrebăm pe tovarășul ing. Eugen 
Dăscălache. directorul tehnic al în
treprinderii reșitene.

— Din utilajele pe care trebuie să 
le realizăm in acest an pentru com
binatul de la Călărași, care 'însu
mează 800 de tone, s-a depășit ter
menul de livrare stabilit la două caje 
finisoare destinate laminorului de 
profile mijlocii. „în mare", acestea 
sint terminate. Așteptăm însă să pri
mim cilindrii și patru rulmenți pen
tru caia de rezervă, repere care tre
buie asigurate de beneficiar.

Ce ar trebui făcut pentru a se a- 
sigura cit mai operativ cilindrii și 
rulmenții, fără de care nu pot fi 
livrate cajele. aflate de mai multă 
vreme pe lista comenzilor nefinali
zate si care blochează anumite spa
tii de producție din uzina reșițea- 
nă ? în secția de utilaj tehnologic 
complex din cadrul platformei in
dustriale Clinicei, inginerul-șef E- 
nache Barbu ne însoțește la locul de 
fabricație a celor două caje. Sint 
aproape gata, s-au și vopsit, dar în
trucât lipsesc reperele amintite nu pot 
fi verificate si probate așa cum cer 
normele de calitate. Șeful de echi
pă Petre Pelea ne spune că in între
prindere există cilindrii necesari pro
belor. dar aceștia sînt destinați în
treprinderii metalurgice de la Foc
șani. Nu ar putea fi folosiți pentru 
„comanda Călărași" ?

— Am propus de mai mult timp 
această soluție tovarăsilbr de la Mi
nisterul Industriei Metalurgice, ne 
spune ing. Titus Jianu, din cadrul 
serviciului desfacere de la I.C.M. Re
șița. Dar se amînă luarea unei de
cizii. după părerea mea în mod ne
justificat. tinind seama de gradul de 
urgență al „comenzii Călărași". Am 
înțeles că se opun cei de la Foc
șani.

Iată, așadar, că finalizarea fabri-

catiei cajelor s-a împotmolit un timp 
datorita aminării unei decizii de că
tre titularul investiției, care ar fi

„COMANDA CĂLĂRAȘI" 
sub semnul urgenței (V)

trebuit să manifeste cea mai mare 
operativitate și solicitudine pentru 
impulsionarea lucrărilor pe șantierul 
de la Călărași.

Nu poate fi. totuși, scoasă din 
punctul mort fabricația cajelor ?

Semnalind această situație la Mi
nisterul Industriei Metalurgice, to
varășul Ioan Buda, din cadrul di
recției de investiții, ne-a informat că 
la 27 iunie s-a dat acceptul pen
tru montarea cilindrilor. Fără a in
tra in amănuntele ce au întîrziat ne
justificat adoptarea acestei măsuri, 
lucrul cel mai important în acest 
moment este ca. printr-un efort sus
ținut. colectivul întreprinderii din Re
șița să finalizeze fabricarea utilaje
lor necesare laminorului de profile 
mijlocii.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteii"

Drumul devenirii chimiei
craiovene

FIENI

Cuptor de topit 
sticlă

La întreprinderea „Steaua 
electrică" din Fieni a fost pus 
în funcțiune cuptorul de topit 
sticlă „Magnezia". utilai cu teh
nicitate ridicată. realizat inte
gral de muncitorii si cadrele 
tehnice din unitate. Noul agre
gat se deosebește de cele simi
lare existente printr-un înalt 
grad de automatizare si un con
sum specific de combustibil cu 
20 la sută mai redus. Efortul 
propriu al producătorilor de 
lămpi electrice speciale din 
Fieni s-a materializat astfel 
printr-o economie de 3 milioane 
lei valută. Concomitent, aici a 
intrat in producție o nouă ca
pacitate de 9.4 milioane lămpi 
pe an. (Gheorghe Manea).

într-una din zilele 
toamnei anului 1961, pe 
un teritoriu de citeva 
zeci de hectare, la 
poarta de vest a Craio- 
vei, o mină de oame'ni 
— activiști de partid 
și de stat, construc
tori. localnici — ja
lonau un perimetru in 
care trebuia să se înal
te un obiectiv de mare 
anvergură : combina
tul chimic. Se declan
șa. cu acest prilej, o 
nebănuită metamorfo
ză : parcelele legumi
cultorilor din Ișalnița 
urmau să fie înlocuite, 
in timp scurt, cu com
plicate instalații teh
nologice, in ale căror 
uriașe retorte trebuiau 
să fie obținute îngră
șăminte chimice me
nite să contribuie la 
fertilizarea solurilor 
țănii. la creșterea con
tinuă a producțiilor.

Constructorii au fă
cut față cerințelor, 
sarcinilor stabilite. în 
1965, anul celui de-al 
IX-lea Congres al 
partidului, au fost ra
cordate la circuitul 
economic primele ca
pacități ale noului 
combinat craiovean, 
primul de acest profil 
din toată istoria me
leagurilor oltene. Au 
început, atunci. să 
producă instalațiile de 
acid azotic, azotat de 
amoniu și amoniac. 
Iar grădinarii de la 
Ișalnița au cunoscut o 
nouă metamorfoză — 
se numeau, acum, ope
ratori chimiști, a.m.c.- 
iști. laboranți. strun
gari. frezori etc. Des
tinele unoj oameni 
pentru care. multă 
vreme, obținerea zar
zavaturilor reprezenta
se atît profesia de 
bază, cît și condiția 
primară a existenței 
lor se schimbaseră 
radical. Lucrurile nu 
s-au oprit aici. A ur
mat o veritabilă cursă 
contracronometru pen
tru extinderea peri
metrului chimiei cra
iovene. în anii urmă
tori, rînd pe rînd. au 
intrat în funcțiune in
stalațiile producătoare 
de uree, oxigen, cata
lizatori anorganici, 
acid acetic, butanol, 
acetaldehidă, acetile- 
nă din gaz, catalizatori 
pentru butanol, ace-

tat de vinii mono
mer, poliacetat de vi
nii, acetilenă din car
bid, ‘acid nicotinic. 
Toate acestea, pină la 
finele deceniului tre
cut. '

Deoarece combinatul 
de la Craiova încă nu 
se finalizase, nu atin
sese dimensiunile sta
bilite, extinderea lui 
fiind absolut necesară 
pentru a răspunde, 
prin produsele sale, 
atit necesităților in
terne, cît și exportului 
s-au materializat in 
continuare însemnate 
fonduri de investiții. 
Constructorii au con
tinuat să-și pună in 
valoare forțele, rapor- 
tînd, eșalonat, intrarea 
în funcțiune a noi fa
brici : de azotat de 
amoniu, uree, catali
zatori de mic tonaj, 
încă o unitate produ
cătoare de amoniac, 
una de îngrășăminte 
complexe pe bșză de 
azot, fosfor și potasiu, 
alta de catalizatori 
pentru conversia oxi
dului de carbon la joa
să temperatură. Și 
evoluția continuă. Plat
forma chimiei craio
vene se îmbogățește

cu noi capacități de 
obținere a formaldehi- 
dei, ingrâșămintelor 
foliare, organo-mine- 
rale. în același timp se 
extind, pentru a face 
fată cerințelor proce
selor tehnologice, toate 
anexele și utilitățile, 
unitatea ajungind la 
ora actuală să ocupe o 
suprafață de 300 hec
tare.

Succint, acesta este 
drumul deveryrii chi
miei craiovene ; chi
mie care se dezvoltă 
într-o zonă lipsită de 
tradiții in acest dome
niu. Olteni care numai 
cu un deceniu și ju
mătate in urmă nici 
măcar nu se gindiseră 
la posibilitatea substi
tuirii săpăligii cu ta
blourile de comandă, 
realizează in prezent 
aproape un sfert din 
producția națională de 
Îngrășăminte chimice.

La ora actuală, Com
binatul chimic de la 
Craiova se prezintă ca 
o inimă uriașă, care 
pulsează in arterele 
pămintului țării în- 
grășămintele din care, 
an de an. își trag se
vele producții tot mai 
mari. (P. Nicolae).
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Cronica lunii iunie consemnează o 
seamă de evenimente de însemnă
tate deosebită ilustrînd consecventa 
neabătută cu care conducerea parti- 
dului acționează spre a asigura în
făptuirea in cele mai bune condiții a 
hctăririlor Congresului al XII-lea.

De amplă semnificație in acest 
sens simt măsurile stabilite de 
COMITETUL POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.K. pri
vind realizarea cu succes a prevede
rilor planului pe anul 1980, buna pre
gătire a viitorului cincinal si. in pri
mul rind, a olanului pe 1931 ; îmbu
nătățirea activității de normare a 
muncii : crearea condițiilor pentru 
sporirea continuă a natalității in ve
derea întăririi, si oe această cale, a 
forței națiunii noastre socialiste.

Largile dezbateri desfășurate in 
cadrul unor importante ședințe si 
consfătuiri pe plan national au ous 
cin nou in lumină practica profund 
democratică promovată de partidul 
nostru, de secretarul său general, de 
a se consulta sistematic cu activul de 
partid si de stat, cu cadrele din eco
nomie. cu cele mai diverse categorii 
de oameni ai muncii privind sarci
nile fundamentale ale dezvoltării eco- 
nomieo-sociale a tării spre a stabili 
cele mai judicioase măsuri de solu
ționare.

Pe primul plan al atenției se si
tuează PLENARA LĂRGITĂ A 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII, care a supus 
unei aprofundate analize probleme 
de importantă majoră cu care sint 
confruntate diverse sectoare ale eco
nomiei naționale, precizind modalită
țile menite să asigure aplicarea uni
tară a principiilor noului mecanism 
economico-financiar.

Atlt la ședința plenară lărgită, cit 
Si la celelalte consfătuiri desfășurate 
in cursul lunii iunie, din inițiativa 
secretarului general al partidului, s-a 
evidențiat din nou si pregnant rolul 
său decisiv in stabilirea si aplicarea 
celor mai adecvate măsuri capabile 
să determine — prin înlăturarea a 
tot ce e vechi si perimat in sistemul 
de organizare, concepție si stil de 
muncă — perfectionarea continuă a 
întregii activități economice, ridicarea 
acesteia Ia nivelul exigentelor ac
tuale. Fiecare dintre cuvîntările 
rostite cu aceste prilejuri poartă în
semnul elementelor definitorii pen
tru modul de gîndire si acțiune al 
tovarășului Nicolae Ceausescu — 
perspicacitate si clarviziune, fermi
tate principială în promovarea nou
lui. neimpăcare fată de tot ce e ana
cronic. depășit, capacitatea de a des
prinde — pe' baza temeinicei cu
noașteri a realităților, a legăturii 
nemijlocite cu masele, a analizei exi
gente, in spirit critic, a principalelor 
fenomene din viata socială — concluzii 
asupra modalităților practice, concre
te. de ridicare a activității tuturor 
compartimentelor vieții economice la 
un nivel calitativ superior.

Abordînd o problematică largă re
feritoare la aspectele esențiale care 

condiționează îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor de plan — de la orga
nizarea științifică a producției, creș
terea accelerată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic si 
calitativ al produseloi' la realizarea 
exemplară a planului la export ca 
sarcină prioritară, la înfăptuirea 
riguroasă a programului de investi
ții. de la reducerea continuă a chel
tuielilor de producție si consumurilor 
materiale la reciclarea materiale
lor. CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in cadrul 
lucrărilor plenarei, accentuează ca 
idee călăuzitoare necesitatea strin
gentă a sporirii continue a eforturi
lor in vederea creșterii eficientei în
tregii activități economice. Cu o 
mare forță de convingere răsună în
demnul stăruitor al secretarului ge
neral al partidului la aplicarea ri
guroasă a principiilor autoconduceriî 
si autogestiunii economice in ansam
blul vieții sociale, la o mai puternică 
creștere a producției fizice si pro
ducției nete, a beneficiilor, a renta
bilității. astfel incit oe baza sporirii 
venitului national să se realizeze ri
dicarea continuă a bunăstării po
porului.

în cadrul preocupărilor statornice 
ale partidului pentru o calitate nouă 
în toate sectoarele economiei națio
nale se detașează pregnant obiecti
vele și sarcinile de maximă însem
nătate subliniate in CUVÎN
TAREA TOVARĂȘULUI nicolae 
CEAUȘESCU LA CONSFĂTUIREA 
DE LUCRU CU CADRELE DIN 
ZOOTEHNIE. Este acum îndatorirea 
tuturor factorilor cărora le revin răs
punderi în acest domeniu ca. în 
urma unei temeinice si exigente ana
lize a propriei activități, să stabi
lească fără întîrziere măsurile con
crete ce se impun pentru lichidarea 
neajunsurilor si rezolvarea fermă a 
problemelor de oare depind spo
rirea substanțială a efectivelor si 
producției animaliere, recuperarea 
restantelor si realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe acest an.

De fermitatea si spiritul de res
ponsabilitate socială cu care — culti- 
vind tradițiile și experiența țărănimii 
noastre in creșterea de animale, care 
să răsplătească munca făcută cu pri
cepere — se va acționa pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului privind 
organizarea corespunzătoare si mo
dernizarea fermelor, creșterea indici
lor de natalitate, asigurarea unei 
bune baze furajere. îmbunătățirea, 
activității de cercetare si pregătirea 
temeinică a cadrelor din zootehnie, 
desfășurarea pretutindeni a unei 
munci stăruitoare, de inaltă răspun
dere și calitate depinde asigurarea 
unej producții animaliere sporite, 
necesare bunei aprovizionări a popu
lației. cit si satisfacerii celorlalte ne
voi ale economiei naționale.

Ca moment cu ample semnificații 
și rezonantă in viața economico- 
socială a tării, cronica lunii iunie 
consemnează și CONSFĂTUIREA 

CU ACTIVUL SI CADRELE DE 
BAZA DIN COOPERAȚIE ȘI CON
SILIILE POPULARE consacrată ana
lizării activității in domeniul micii 
industrii și producției meșteșugărești. 
Puternicul ecou stirnit, atit în rîndu- 
rile lucrătorilor din aceste sectoare 
cit si in ale păturilor largi ale popu
lației. de CUVÎNTAREA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU la 
încheierea lucrărilor consfătuirii se 
datorează faptului că orientările tra
sate cu acest prilej, intr-o amplă vi
ziune si cu un profund spirit înnoi
tor. pe baza analizei aprofundate a 
stărilor de lucruri din domeniile 
menționate, sint menite a exercita o 
influentă pozitivă asupra dezvoltării

CRONICA LUNII IUNIE

de ansamblu a economiei naționale, 
cu implicații si consecințe favorabile 
asupra condițiilor de trai ale fiecă
rui cetățean.

îngemănate într-un tot unitar, 
obiectivele si sarcinile stabilite de 
secretarul general al partidului con
verg spre asigurarea condițiilor, a 
cadrului mobilizator si stimulativ 
pentru sporirea avuției naționale 
prin dezvoltarea micii industrii, a 
tuturor unităților cooperatiste și a 
serviciilor către populație, pentru 
mărirea aportului acestora la creș
terea producției de bunuri materiale, 
la satisfacerea în condiții superioare 
a cerințelor de consum și servicii ale 
populației. Se cuvine accentuat că 
fiecare din modalitățile concrete 
precizate în acest sens — valorifi
carea superioară a resurselor locale 
si lărgirea bazei de materii prime a 
economiei naționale, extinderea ga
mei produselor destinate aprovizio
nării populației, apropierea micii 
industrii de cerințele acesteia, diver
sificarea serviciilor și amplasarea 
unităților prestatoare la indemîna 
populației — presupune larga stimu
lare a spiritului gospodăresc, iniția
tivei, talentului, ingeniozității, retri
buirea urmînd a se realiza oe măsura 
hărniciei, priceperii, măiestriei, a 
rodniciei eforturilor creatoare ale 
fiecăruia in cadrul unei largi emula
ții a unităților mieii industrii șl ale 
cooperației, urmărind ca. nrintr-o 
producție mereu mai mare, mai 
bună, mai diversificată, să contribuie 

la propășirea in continuare a tuturor 
localităților, la îmbunătățirea traiului 
populației.

In același context al preocupărilor 
vizind creșterea eficientei activității 
economice se înscriu VIZITELE 
DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA ÎNTRE
PRINDERILE „VICTORIA" ȘI „AU
RORA" DIN CAPITALA, in cadrul 
cărora — ne baza unei minuțioase 
analize a rezultatelor dobîndite de 
colectivele respective — s-au crista
lizat îndrumări concrete privind lăr
girea acțiunii de recuperare a ma
teriilor prime și materialelor în vfe- 
derea realizării de noi produse, spo
rind și in acest fel eficienta economică 

în industria chimică si industria 
ușoară.

*
Bilanțul bogat cu eare s-a încheiat 

luna iunie și pe planul activității 
externe a partidului și statului nos
tru evidențiază, o dată mai mult, 
preocuparea neabătută a României 
socialiste pentru1 DEZVOLTAREA 
CONTINUĂ A RELAȚIILOR DE 
PRIETENIE, COLABORARE ȘI SO
LIDARITATE CU TOATE ȚĂRILE 
SOCIALISTE — orientare programa
tică, stabilită in Programul P.C.R. si 
reconfirmată în documentele Con
gresului al XII-lea. în acest sens, 
vizitele oficiale de prietenie pe car® 
le-au efectuat in România delegația 
de partid și de stat a R.P. Bulgaria, 
in frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
si delegația de partid si de stat a 
R.D. Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, convorbirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si im
portantele documente semnate, re
prezintă o contribuție de preț la in
tensificarea si dezvoltarea continuă, 
la nivel superior, a conlucrării si co
laborării multilaterale dintre Româ
nia. Bulgaria si R.D.G.. dintre parti
dele noastre. Ele au reliefat hotărîrea 
comună de a ridica raporturile reci
proce pe un plan mai Înalt. în inte
resul accelerării construcției socia
liste, cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii in lume.

Primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tovarășului Stane Dolant, 
membru al Prezidiului C.C, ai U.C.I. 

a pus. de asemenea, in lumină bu
nele raporturi de prietenie, colabora
re și bună vecinătate dintre România 
și Iugoslavia, dintre partidele si po
poarele noastre, voința comună de a 
le extinde si diversifica tot mai mult 
în viitor.

Atenția deosebită acordată de tara 
noastră colaborării în cadrul C.A.E.R. 
a fost evidențiată de activitatea dele
gației române condusă de tovarășul 
Ilie Verdet, prim-ministru al gu
vernului, la lucrările celei de a 
XXXIV-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc care a 
avut loc la Praga. Dună cum a apre
ciat Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., sesiunea s-a încheiat 

cu rezultate pozitive, o importantă 
deosebită avînd faptUl că s-a stabi
lit să se elaboreze propuneri de lăr
gire a colaborării. în scopul asigură
rii cit mai depline a necesarului ță
rilor membre ale C.A.E.R. de energie 
și materii prime, precum si in alte 
domenii. Lărgirea si diversificarea 
colaborării și cooperării între statele 
membre ale C.A.E.R. este de natură 
să valorifice cit mai plenar avan
tajele economiei socialiste, superiori
tatea relațiilor de tip nou dintre 
tarile socialiste, să contribuie la ega
lizarea nivelurilor de dezvoltare eco
nomică a statelor membre.

Numeroase acțiuni desfășurate în 
cursul acestei luni atestă consecventa 
cu care România extinde continuu 
RAPORTURILE DE SOLIDARITATE 
ȘI COLABORARE CU ȚĂRILE IN 
CURS DE DEZVOLTARE, CUTĂRI
LE NEALINIATE. Pe această linie 
s-au înscris primirea la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primului minis
tru al Zambiei. a miniștrilor de ex
terne ai R.P. Congo și Pakistanului, 
a președintelui Adunării Naționale 
din Liban și a ministrului planului si 
cooperării .din Senegal.

Lucrările Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică româno-franoeză, 
ca și vizita la București a ministru
lui de externe al Franței au prile
juit evidențierea importantei deose
bite pe care o are apropiata vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Franța pentru ridicarea pe noi trep

te de dezvoltare a tradiționalei prie
tenii și colaborări dintre România și 
Franța, dintre cele două popoare. A- 
ceste contacte româno-franceze, 
marcarea solemnă a centenarului 
stabilirii relațiilor diplomatice ale 
României cu Statele Unite și vizita in 
țara noastră a ministrului de externe 
al Spaniei, ilustrează preocuparea 
constantă a tării noastre pentru IN
TENSIFICAREA LEGĂTURILOR DE 
COLABORARE CU TOATE TARILE 
LUMII. INDIFERENT DE ORÂNDUI
REA LOR SOCIALA, în spiritul co
existentei pașnice.

Politica de pace și larga colabo
rare internațională a României, ac
tivitatea neobosită pe care președin
tele republicii o desfășoară in slujba 
idealurilor înaintate ale lumii con
temporane. activitate datorită căreia 
cei 15 ani care au trecut de la Con
gresul al lX-lea reprezintă perioa
da cea mai rodnică din istoria pa
triei. se bucură, așa cum este știut, 
de o inaltă prețuire pe toate meri
dianele globului. O nouă dovadă în 
acest sens o reprezintă luminarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a Or
dinului „Ilari Marx“. conferit cu 
prilejui împlinirii vîrstei de 80 de ani 
și a peste 45 de ani de . activitate 
revoluționară.

Importantele luări de poziție ale 
secretarului general al partidului din 
această lună au pus in relief faptul 
că datorită opoziției ferme a popoa
relor fată de politica imperialistă de 
dominație si dictat, a hotăririi lor de 
a nu se lăsa angajate pe calea unor 
confruntări cu consecințe imprevizi
bile. a intensificării eforturilor aces
tora pentru împiedicarea revenirii la 
„războiul rece" s-a ajuns Ia depăși
rea nivelului cel mai înalt al încor
dării si. in prezent, asistăm Ia o 
oarecare atenuare a acestei încordări. 
Cu toate acestea, menținerea în con
tinuare a unor focare de încordare și 
conflict, care creează serioase peri
cole, impune ca popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni să acțione
ze si mai puternic pentru reluarea si 
continuarea cursului spre destindere, 
înțelegere și colaborare pașnică între 
state.

Multiplele contacte care au avut 
Ioc in acest răstimp între factorii de 
răspundere din țările de pe continen
tul european, au fost de natură să 
ilustreze preocuparea crescindă a 
statelor europene pentru pregătirea 
temeinică și încheierea cu rezultate 
pozitive a reuniunii general-europene 
de Ia Madrid. Există un larg consens 
ca în dezbaterile reuniunii un loc pri
mordial să fie acordat problemelor 
dezangajării militare și dezarmării 
— fără de care nu este posibilă edi
ficarea unui sistem trainic si eficient 
de securitate europeană.

Actuala situație mondială face im
perios necesar ca toate problemele 
litigioase dintre state, conflictele și 
diferendele internaționale să fie re
zolvate exclusiv pe cale politică, prin 
tratative. Condamnînd atentatele co
mise impotriva unor fruntași ai 
populației arabe palestiniene din 

Cisiordania, tara noastră a subliniat 
din nou că o, condiție fundamentală 
a unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu o constituie retra
gerea neîntârziată a trupelor israelie- 
ne din teritoriile ocupate. România 
s-a pronunțat și se pronunță consec
vent pentru o reglementare globală a 
conflictului, bazată pe retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
in 1967. pe rezolvarea problemei po
porului palestinian și asigurarea 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat pro
priu. independent, pe garantarea in
dependentei si suveranității tuturor 
statelor din această zonă.

Noua intervenție militară masivă a 
rasiștilor sud-africani impotriva Re
publicii Populare Angola —. stat in
dependent și suveran — a provocat o 
vie neliniște ,și indignare in rindul 
opiniei publice internaționale, fiind 
unanim condamnată. In același timp, 
reține atenția faptul eă definind in 
mod ilegal controlul asupra Namibiei, 
rasiștii de la Pretoria încearcă să ză
dărnicească accesul Ia independență 
al teritoriului vecin, folosind in acest 
scop diverse manevre și tergiversări, 
în spiritul politicii principiale a tării 
noastre, mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conferinței O.U.A. 
dă o nouă expresie poziției constante 
a României de solidaritate militantă 
cu popoarele africane.

„Dosarele economice" aflate în 
cursul lunii pe masa reuniunii la ni
vel înalt a primelor șapte țări capi
taliste dezvoltate, care a avut loc la 
Veneția, au rămas in suspensie. Dacă 
în privința eforturilor de contraca
rare a crizei energetice una din con
cluziile majore evidențiate de parti
cipant! a fost aceea că fără o re
ducere drastică a consumurilor de 
petrol criza energetică, cu întregul 
cortegiu al șomajului, inflației, rece
siunii, perturbațiilor monetare, se va 
agrava in mod inevitabil, dobindind o 
anvergură fără precedent — deciziile 
economice au fost apreciate ca fiind 
mai modeste decit anul trecut. Aur- • 
ținut. în schimb, mai mult atentla as
pectele politice ale reuniunii, încer
carea S.U.A. de a-si întări și reafirma 
rolul conducător in cadrul alianței 
atlantice. Această încercare a fost 
insă contracarată de tendința altor 
parteneri de a promova o politică 
independentă, activă, dincolo de ca
noanele ..disciplinei de bloc", de ■ 
dezvolta în mod liber initiative pro
prii în conformitate cu interesele lor.

Reprezintă desigur un motiv de sa
tisfacție faptul că in marile probleme 
ale actualității rezolvările spre care 
tind să se cristalizeze consensuri 
coincid, în linii generale, cu soluțiile 
pentru care militează prin întreaga 
sa politică România socialistă, poli
tică ce corespunde atit intereselor po
porului român, cit și aspirațiilor 
tuturor popoarelor spre independen
tă, securitate și pace.

Tudor OLARU 
Radu BOGDAN

Armonia si echilibrul artei
Retrospectiva maestru

lui Aurel Ciupe — unul 
dintre pictorii noștri re
prezentativi — vine sâ 
omagieze, odată cu Împli
nirea a opt decenii de 
viată, o exemplară exis
tentă artistică. O existen
tă in care s-au împletit 
pasiunea și exercițiul con
tinuu al picturii, si activi
tatea de pedagog.

Prin calitatea lucrărilor, 
prin rigoarea selecției, 
prin criteriile științifice 
ale organizării si prezen
tării. actuala expoziție se 
înscrie in șirul retrospec
tivelor de real interes cu 
care, în ultimii ani, Mu
zeul de artă al Republicii 
Socialiste România a con
tribuit la afirmarea unora 
dintre cele mai oroemi- 
nente personalități artis
tice contemporane. Cele 
peste 200 de lucrări (pic
tură si grafică) pe caro 
publicul bucureștean are 
prilejul să le admire in 
sălile de la parter ale 
muzeului, lucrări reunite 
în colaborare cu Muzeul de 
artă din Cluj-Napoca si 
cu sprijinul unor impor
tante colecții de stat si 
particulare, pun in valoa
re pe deplin suocesive e- 
tane din creația pictoru
lui, cu un accent deosebit 
(in cea de-a doua sală) 
asupra preocupărilor a- 
partinind ultimului dece
niu de activitate.

Fără a marca diferente 
spectaculoase, trecerea de 
la o etapă la alta s-a fă
cut lent, structura for
melor. soliditatea con
strucției si echilibrul cro
matic al celor mai multe 
din lucrări permitind în
scrierea lor in ansamblul 
esteticii postimnresionlste. 
De la compozițiile clare 
și distincte ale începutu
rilor („Peisaj cu cănite 
de fin" datează din 1924. 
anul nrimei expoziții 
personale), care năzuiau 

INTRE TABLOURI

spre simplitatea, spre sin
teza formelor, la peisa
jele si naturile statice ale 
anilor de maturitate, ex
presia cumpănită de ra
țiune aduce din adincuri 
un sentiment robust si 
cald pentru viata întregii 
naturi. Intens si vital, 
coloritul s-a menținut in 
același timp echilibrat si 
armonios. Prin acest simt 
al armoniei și echilibru
lui. prin acest lirism con
stant manifestat ca atitu
dine fată de realitățile 
înconjurătoare, fată de 
peisajul transilvan ca si 
fată de aspectele particu
lare ale unei ambiante 
familiare, pictura maes
trului Aurel Ciupe se în
scrie pc linia de continui
tate. de permanentă si 
durabilitate a întregii pic
turi românești contempo
rane lui.

Formația sa artistică, 
desăvirsită. rind pe rind. 
la Școala liberă de pic
tură de la Baia Mare, la 
Școala de arte frumoase 
din București si Iași, la 
Academia Julian, la șe
dințele de crochiu de la 
Grande Chaumiere. la 
Academia „Andre Lhote" 
din Paris sau in Instituto 
Superiore dl belle arti din 
Roma, in cursul a nu

Expoziția retrospectivă 
AUREL CIUPE 

îrt sălile Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste România

meroase călătorit de stu
dii in străinătate, a con
tribuit la dezvoltarea ple
nară a personalității sale 
artistice, la exprimarea 
unei gindiri si unei creații

IARNĂ CU CĂSUȚĂ PĂSĂRELELOR

originale, a unor conținu
turi care să răspundă 
unoi' atitudini spirituale 

permanente si universale. 
Au contribuit la aceasta 
întîlniri și prietenii deci
sive cu colegi de genera
ție, precum, Lucian Gri- 
gorescu. Henri Catargi, 
Catul Bogdan. Anastase 
Dcmian. Romul Ladea.

„îmi iubesc Patria, iu
besc Ardealul cu frămin- 
tările, cu istoria lui zbu
ciumată. cu munții si cim- 
piile. cu orașele si satele 
sale frumoase și civilizate, 
cu naționalitățile sale. în
tr-un cuvint, cu originali
tatea, cu savoarea sa“ — 
mărturisește maestrul Au
rel Ciupe in prefața cata
logului actualei sale expo
ziții retrospective. Peisa
jele din Lugoj sau Timi
șoara (1930—1934). de la 
Poiana Mărului, lingă Ca
ransebeș (1943—1946) sau 
Bogda-Ricoș (1947), de la 
Bologa si Stana (1955— 
1967), de la Zlatna (1963) 
sau Cojocna (1965), de la 
Baia Mare (1976—1977) sau 
recentele peisaje realizate 
în cadrul Taberei de crea
ție de Ia Lăzarea (1979) 
ilustrează această dragos
te adincă si nedezmințită 
a pictorului pentru pă- 
mintul natal. Refuzind pi
torescul exterior. Aurel 
Ciupe a știut să pună in 
evidentă întreaga auten
ticitate si frumusețe a 
acestui peisaj. Calitățile 
de observator atent, de 
analist subtil sint desci
frabile si in portre
tele pentru care pictorul 
a avut, mai ales la' în
ceputurile activității sale, 
o predilecție deosebită : 
„Portretul Măriei" (1932), 

„Pălăria galbenă" (1938), 
Joly (1954), autoportretele 
din 1968 si 1972.

întregind imaginea unei 
creații de o deosebită 
sensibilitate cromatică, na
turile statice si florile, 
teme reluate de neriumă- 
rate ori de-a lungul ca
rierei sale artistice, dar 
mai ales în ultimii ani. 
pun in valoare aceeași 
inaltă concepție pe care 
pictorul a păstrat-o ne
știrbită despre armonie. 
Fiecare din elementele u- 
nor asemenea naturi sta
tice cu scoici sau măști, 
cu fructe sau flori, cu 
„draperie in dyngi" sau 
cu ..oglindă Biedermeier". 
reunite în seria „meșelor" 
sau a „euritmiilor". are 
funcția de parte a ansam
blului. Se împletesc aici 
experiențe variate care 
îmbină armonic, personal, 
elemente de construcție 
cezaniană. dar si accente 
expresioniste, preluate si 
interpretate conform unei 
viziuni personale in care, 
dincolo de aceste prefe
rințe, predominant este 
un lirism cald, viu, echi
librat. Căci, trebuie să o 
spunem, maestrul Aurel 
Ciupe are un ton al său 
pe care l-a păstrat eu 
remarcabilă acuratetă. Si 
nu întimplător. cu doar 
citiva ani in urmă maes
trul Ion Irimescu scria : 
..Pictura lui Ciupe este 
intelectualizatâ prin ști
ința compoziției si capa
citatea de organizare a 
materiei și lirică nrjn pre
zenta unor sentimente 
pline de sensibilitate si 
poezie. Ultimele sale lu
crări (...) m-au impresio
nat prin vigoarea lor ti
nerească. prin .subtilul ra
finament coloristic si prin 
acele acorduri îndrăznețe, 
atit de generoase ca 
pastă". Sint elemente ca
racteristice pe care lucră
rile expoziției de acum le 
păstrează retrasînd. tot
odată. în datele ei fun
damentala etapele mari 
ale unei creații artistice 
pe deplin închegate.

Marina PREUTU

„UMBRA SOARELUI' - 
un original și expresiv recital actoricesc

NECLINTIRI PRIN VREMURI, 
ÎN VATRA DACICĂ STRĂBUNĂ

Practicată deopotri
vă de profesioniștii 
scenei și ‘de amatori, 
arta recitalului literar 
este .savurată la noi 
de un public larg. 
Formele de manifes
tare ale genului sint 
multiple, incepind cu 
evocările modeste, me
ritorii, tip medalion, 
oină ia spectacolele de 
inaltă tinutft si la va
loroase experimente 
sui-Eeneris. Multiple 
sint si formulele sce
nice abordate. Să ob
servăm că, pe de o 
parte, acest tărim nu 
este îngrădit de con
venții severe : in limi
tele bunului gust ar
tistic, totul este Îngă
duit. Pe de altă par
te insă, el ridică mari 
exigențe Și ce priveș
te resursele interpre
tative. bogăția și di
versitatea acestora. 
Intrarea pe acest fă
gaș a soliștilor genu
lui întirzie de obicei, 
necesitînd o viziune 
inchegată, experiențe 
care maturizează mij
loacele de exprimare. 
Dar există și excepții. 
O asemenea excepție 
este actrița Teatrului 
Național din Tirgu 
Mureș, Adâm Erzse- 
het. Ea s-a prezentat 
cu un recital de poe
zie contemporană. încă 
la Începuturile carierei 
sale artistice. După a- 
cest debut, din 1974, 
premierele ei s-au ți
nut lanț și s-au repe
tat din doi în doi ani, 
alungind acum, in 
1980. la cea de-a Pa
tra „ediție". Âdăm 
Erzsebet stăpîneste cu 
ușurință podiumul, cu
noaște și exploatează 
din plin exigentele 
specifice rostirii ver
surilor ori monoloage
lor. Actrița a devenit 
un profesionist al re
citalurilor literare. As
censiunea ei este sus
ținută de contribuția 
acelora care semnează 
scenariile s pectaco le- 
lor — selecția texte
lor spectacolelor sus
ținute de Âdăm Erzsă- 
bet fiind deopotrivă 
valoroasă, de ținută 
literară.

Este de remarcat că 
Ădam Erzsăbet res
pectă rostul comun al

„românia-film“ prezintă: „Stop cadru la masă“
o producție a Casei de 

filme unu
Scenariul : Ștefan Iureș ; ima

ginea : Anghel Deca ; decoruri: 
Nicolae Șchiopu, Octavian Di- 
brov ; costume : Maria Otetele- 
șanu ; aranjamentul muzical : 
ing. Jean Lăzăroiu : regia: Ada 
Pistiner. Cu : Alexandr Kalia- 
ghin, Anda Călugăreanu. Dori
na Lazăr, Esthera Neacșu, Radu 
Panatnarenco, George Bănică, 
Luiza Orosz. Raluca Zamfires- 
cu, Liviu Rozorea, Ștefan Silea, 
nu, Sorin Postelnicu, Marian 
Rilea. Film realizat de studiou. 
rile Centrului de producție ci
nematografică „București".

logico-istorice.
în orice caz. pe Întreaga arie daci

că. procesul de cristalizare a poporu
lui român era în curs de dcsâvirsire 
in momentul venirii slavilor, trece
rea masivă a acestora in Peninsula 
Balcanică. Incepind cu anul 602, 
creind condiții mai propice pentru 
consolidarea romanității nord-dună
rene. Astfel. Jn veacurile următoare, 
pe scena istoriei pășește uri popor 
nou. poporul român, care-si va făuri 
formațiuni politice proprii. amintite, 
jnceoind cu secolul al X-Iea. și de 
izvoarele scrise. Crearea si consolida
rea formațiunilor statale românești 
— mărturie a unei organizări politi
co-administrative superioare — avea 
să dea un nou avint dezvoltării so- 
eial-economlce a acestor meleaguri, 
afirmării forței creatoare, geniului 
constructiv, vocației de pace si con
lucrare ale poporului român.

(Urmare din pag. I)

genului, se lasă ghi
dată de succesiunea a- 
niversftrilor. Prin re
citalurile ei dorește să 
contribuie la actuali
zarea lirică a valori
lor tezaurizate, tălmă- 
cindu-le nuanțat, cu 
mijloace alese si po
trivite. cu acel res
pect specific artistului 
adevărat.

Ultima, ei premieră, 
„Umbra soarelui", pre
zentată si publicului 
bucureștean in sala 
Teatrului Mic și pe 
scena Casei de cultu
ră „Petofj. Sândor", 
cinstește, de această 
dată, o dublă aniversa
re : aceea a ilustrului 
prozator maghiar M6- 
ricz Zsigmond — o 
sută de ani de la naș
tere in 1979 — și 400 
de ani de la nașterea 
principelui Bethlen 
Gâbor — cel din 
urmă evocat, impor- 
talizat de primul in
tr-o capodoperă al 
cărei titlu s-a trans
ferat recitalului. In 
formă însă găsim o 
noutate, datorită auto
rului textului-colaj. 
Scriitorul. omul de 
cultură Hajdu Gyozd, 
a rotunjit in chip in
teresant o monodramă 
scrisă pentru solo 
voce feminină, res- 
pectind cu strictețe 
concepția romanțată a 
romancierului despre 
destinul marelui băr
bat de stat in ascen
siune. Adâm Erzsebet 
pe-a înfățișat astfel 
figura domnitorului 
care, prlntr-o clarvi
ziune și printr-un rea
lism politic bine înte
meiat. Ia cirma unei 

țări amenințate tot 
timpul de marile pu
teri ale vremii a reu
șit să-și asigure inde
pendenta și să ajungă 
un factor de seamă in 
viata internațională. 
Actrița a interpretat, 
totodată, eu sensibili
tate și subtilitate, 
două eroine nefericite 
care, cu dragostea lor, 
au făcut mâi mult să-l 
frineze decit să-l a- 
jute pe eroul istoric. 
Recitalul literar s-a 
transformat astfel, mai 
degrabă, într-un spec
tacol de teatru istoric. 
Bucurîndu-se de apor
tul substanțial al unor 
consilieri cu cert re
nume : Ioan Taub (re
gie). Szabo Csaba 
(muzică), Kelemen Fe
renc (coregrafie), de 
decoruri semnate de 
Kelemen Tamâs Anna, 
Adâm Erzsebet a des
fășurat toată gama ca
lităților sale actori
cești, trecind prin to
nalități diferite, ein- 
tind și dansind la 
locuri potrivite, stilat 
si cu bun gust. „Um
bra soarelui" a con
firmat ceea ce afirma
sem in introducere: 
arta podiumului lite
rar nu este îngrădită 
de convenții severe, a- 
vind totuși exigente 
proprii, un destin pro
priu. talente cu voca
ția ei. Si public apt să 
o înțeleagă. Un aseme
nea impact intre talent 
și iubitorii de specta
col s-a produs si cu 
prilejul interesantului 
și emoționantului re
cital al lui Adâm 
Erzsăbet.

MEZEI Jozsef

tul secolului al V-Jea. Un grup de 
morminte de* inhumatie din preajma 
anilor 5Q0 au ieșit la lumină si la 
Soporu, chiar pe locul necropolei au
tohtone din secolele II—III. La Bratei 
s-a mai dezvelit un alt cimitir de 
incinerație cu gropi (nr. 4). databil 
in secolele IV—VI.

Continuitatea rlaco-romană este a- 
tcstală din plin de circulația moneta
ră și compoziția particulară a unor 
tezaure de monede îngropate in se
colul al IV-lea. în Transilvania și 
Banat, de pildă, se cunosc acum pes
te KIO de localități — și numărul lor 
crește mereu — cu descoperiri de 
monede din argint si bronz datind 
de la Aurelian pînă la începutul se
colului al V-lea. Luate in ansamblu, 
monedele izolate sau acumulate in 
tezaure se găsesc nu numai în anu
mite zone, ci sint răspindite pe tot 
teritoriul daco-roman. de Ia Dunăre 
p'ină pe cursul superior al Oltului și 
de la Tisa la Carpați. Deosebit de 
bogate și numeroase sint tezaurele și 
monedele descoperite in Banat, unde 
șe ridică la circa 45 000 de piese. 
Existenta și frecventa monedelor pe 
o arie vastă arată limpede că ele 
aparțineau in primul rind populației 
daco-romane. singura care ocupa 
intreg spațiul respectiv.

O anumită categorie de tezaure 
monetare îngropate in secolul al IV- 
lea poate fi utilizată iarăși în spriji
nul tezei continuității daco-romane. 
Este vorba de un grup de tezaure 
(Hunedoara. Pasul Vilcan, Nires etc.) 
al căror principal conținut îl formea
ză denarii emiși in primele trei se
cole ale imperiului sau chiar în 
vremea republicii, la care se adaugă, 
după un lung hiatus, puține exem
plare de bronz din prima jumătate a 
secolului al IV-lea. Posesorii succe
sivi ai acestor comori, acumulate in 
vremea provinciei si sporite apoi cu 
exemplare de ijronz în perioada 
constantineană, nu puteau fi decit 
autohtoni, căci noii venit! nu aveau 
de unde să-și procure vechii denari 
imperiali, care în secolul al IV-lea 
nu mai erau in circulație.

Puternice mărturii ale dăinuirii 
populației daco-romane in Dacia 
după Aurelian oferă apariția și răs
pândirea religiei creștine in Dacia. 
Repertoriul materialelor creștine din 
Dacia intracarpatică, databile in se
colele IV—VI. constă din vechi mo
numente romano „inereștinate" prin 
reutilizare in secolul al IV-lea — 
Napoca. Ampelum : opaițe de lut cu 
cruce — Apulum. Mercheașa — sau 

■ de bronz — Dej. Porolissum. Gherla, 
Lipova; o ștatuetă-cocoș simbolică dip 
ceramică — Porolissum ; pietre de inel 
(geme) cu scene creștine — Pota- 
issa; cruci, simboluri ori inscripții 
pe vase de ceramică — Porolissum,

Poian — Covasna. Dar piesa crești
nă cea mai importantă, provenită de 
la un candelabre, este donariul de 
la Biertan (jud. Sibiu) din secolul al 
IV-lea avînd inscripția latină „Ego 
Zenovius votum postii" („Eu, Zeno- 
vius. am pus ofranda"). Deosebit de 
interesant este si fragmentul de vas 
de lut de la Porolissum, pe care au 
fost zgiriate simboluri creștine si o 
inscripție în linîba latină, de aseme
nea creștină, „epo... viu» vot(um) 
p(osui)“. în Oltenia, descoperiri 
creștine din secolele IV—VI se află 
la Drobeta, Romula, Sucidava si în 
alte părți.

Repartizarea geografică a monu
mentelor Si obi relelor creștine din 
secolele IV—VI apare concludentă 
pentru apartenența lor la populația 
autohtonă. Ele s-au găsit, fără excep
ție. in fostele centre urbane (Apu
lum. Napoca. Porolissum, Potaissa, 
Tibiscum, Romuja, Drobeta. Dierna) 
sau in așezări rurale orț dependente 
de castre (Biertan. Gornea, Gherla, 
Buciumi. Răcari. Bumbești) existente 
în timpul provinciei. Creștinismul 
daco-roman, altoit pe credințe locale 
mat vechi, are un pronunțat carac
ter latin, care rezultă cu prisosință 
din noțiunile religioase de bază, 
existente și astăzi in limba română.

Rezultă limpede din toate acestea 
că in Dacia post-romană nu avem 
de-a face numai cu niște rămășițe 
ale unei populații romanizate, care 
s-ar fi topit curind in masa „parbari- 
lor“, ci cu o populație masivi. daco
română. rămasă in tot sp’'£it| pro
vinciei. Autohtonii și-au nUntinut in 
bună parte felul de viată anterior si 
vechile tradiții romane provinciale, 
contribuind substantial la formarea 
civilizației ce se constată pe pămin- 
tul Daciei in timpul primelor valuri 
ale migratiej popoarelor. Această 
populație romanizată, avînd un habi
tus spiritual aparte si o civilizație 
superioară fată de cea a noilor ve- 
niti, nu a fost nici ..redacizată". nici 
„germanizată" pe olan etnic si cul
tural. ci și-a păstrat ființa ei pro
prie. formind temelia si fermentul 
procesului istoric din fosta Dade 
Trațană.

îil ceea ce privește regiunile dacice 
neocupate de romani, aici continuă 
să viețuiască dacii libert întretlnind 
strînse legături cu frații lor din pro
vincie. Asupra lor. asa cum o de
monstrează documentația arheologică, 
șe exercitase prin multiple căi o pu
ternică si neîntreruptă influentă ro
mană. influentă ce se intensifică sub 
impactul desființării granițelor in 
urma părăsirii Daciei nord-dunărene 
de către trupele si administrația ro-. 
mane. Progresele pe care le înregis
tra și aici romanitatea explică dis
pariția. in secolele IV—V. a dacilor 
liberi din eimoul documentării arheo-
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Excelenței Sale
Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR

Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
Islanda îmi oferă plăcutul prilej de a vâ transmite, in numele poporului 
român și al meu personal, sincere felicitări și urări de bine pentru dumnea
voastră și poporul islandez prieten.

îmi exprim speranța că relațiile dintre România și Islanda vor cunoaște 
o dezvoltare continuă spre binele celor două popoare, al păcii, securității, 
destinderii și independenței în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de felicitările pe care mi le-ați transmis cu ocazia 
celei de-a treia aniversări a Republicii Djibouti.

Vă mulțumesc foarte mult și vă adresez, la rindul meu, urări de sănătate 
și fericire personală, de succes și prosperitate pentru poporul român.

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Vizita secretarului de stat pentru afacerile externe 
al Canadei

Primire. Miercuri după-amiază, 
tovarășul Gheorghe Oprea, prim-vi- 
ceprim-ministru al guvernului, I-a 
primit pe Allan E. Gotlieb, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

în cursul întrevederii s-a expri
mat deplina satisfacție pentru cursul 
ascendent al relațiilor de colaborare 
statornicite în diverse domenii între 
România și Canada și a fost analizat

★
?‘Iinistrul afacerilor externe, Ștefan 

'.--ndrei, a început, miercuri, convor
birile cu Allan E. Gotlieb, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, care efectuează o vizită în 
țara noastră, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe.

stadiul acțiunilor de cooperare ini
țiate între cele două țări. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
conlucrării româno-canadiene in do
menii de interes reciproc, extinderea 
și diversificarea schimburilor* de 
mărfuri, precum și unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale.

A fost prezent ambasadorul Cana
dei la București, Peter McLaren Ro
berts.

★
La convorbiri au participat Maria 

Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Peter McLaren Ro
berts. ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Roman-foileton : Bastardul (seria 

a Il-a). Răzvrătiți!. Reluarea epi
sodului 3

11,50 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Tenis de cimp. Turneul interna

țional de la Wimbledon. Aspecte 
din semifinalele probei de simplu 
bărbați. Transmisiune directă

18,15 Viata culturală
18,35 Desene animate: Kum-Kum. Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. Episodul 1

19,00 Telejurnal o 15 ani de istorie 
nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.25 Ora tineretului
20.25 2060 de ani de la crearea primu

lui stat dac centralizat și inde

pendent. ,.Aici am fost și-n veci 
vom fi stăpîni". Emisiune literar- 
artistlcă realizată la cetățile da
cice de la Orăștle

20.55 Jurnalul științelor și al călătorii
lor. Operațiunea Famous. Pro
ducție a studiourilor franceze

21.30 La zi în agricultură : secerișul
21.45 Mari, cintăreți de operă ai zilelor 

noastre
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17.30 Radar pionieresc
17.55 Film serial : „Potopul". Reluarea 

episodului 2
18.45 Album coral
19,00 Telejurnal a 13 ani de istorie 

nouă a patriei împliniri ale pre
zentului

19,25 Muzică ușoară instrumentală
19,40 Omul și viața rațională
20,00 Estivala ’80
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

A apărut în broșură:

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea cu activul și cadrele de bază 
din cooperația de consuni, cooperația 

meșteșugărească, cooperația agricolă de producție 
și consiliile populare

21 iunie 1980 , editura politica

PLECAREA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDM
SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN

Miercuri dimineață. Pietro Longo, 
secretar general al Partidului Socia
list Democratic Italian, care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vi
zită in tara noastră, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ghizela Vass, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Manifestări consacrate celei de-a 2050-a aniversări 
a constituirii primului stat dac centralizat 

și independent
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc un simpozion științific con
sacrat celei de-a 2050-a aniversări a 
constituirii primului stat dac centra
lizat și independent sub conducerea 
lui Burebista.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

In referatele prezentate au fost 
evocate momentele importante ale 
dezvoltării istorice a poporului român 
de la origini și pină in prezent, lupta 
sa pentru independență și suverani
tate națională, pentru înfăptuirea so
cietății noi, socialiste pe pămîntul 
României, pentru făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării internaționale.

Participants au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cu același prilej a fost inaugurată

o expoziție documentară de fotografii 
intitulată „Carpații vorbesc despre 
daci".

★
La Baia, fosta capitală voievodală 

a Moldovei, s-a desfășurat cea de-a 
șasea ediție a tradiționalei manifes
tări cultural-artiștice „Baia — file de 
istorie", dedicată în această vară săr
bătoririi a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat și 
independent.

Cu acest prilej aici au fost deschi
se două expoziții, una de artă popu
lară intitulată „Tradiție și actualita
te" și alta sub genericul „Miini înde- 
mînatice" reunind obiecte realizate 
de elevii din comună. De asemenea, 
au fost prezentate expunerea „Baia 
— prima capitală a Moldovei" și sim
pozionul „2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent" și a avut loc o amplă ser
bare cîmpenească. (Agerpres)

încheierea cursului Școlii centrale 
de pregătire a cadrelor U. T. C.

Concursul de admitere
La 5 iulie încep înscrierile la con

cursul de admitere în învățămîntul 
superior — de zi. seral și fără frec
vență.

Concursul din acest an prezintă 
unele elemente noi față de edițiile 
precedente. Pentru admiterea in în
vățămîntul superior seral se pot în
scrie și absolvenți de liceu din pro
moția 1980 pe baza adeverinței de 
repartizare în producție, urmînd ca 
cei reușiți să prezinte adeverința de 
încadrare, potrivit legii, pînă la în
ceperea cursurilor. La secțiile și fa
cultățile din învățămîntul superior 
minier și petrolier vor putea concura 
și absolvente ale invățămintului li
ceal.

La profilurile biologie, științe na
turale și agricole și educație fizică, 
disciplina anatomia și fiziologia 
omului a fost înlocuită cu disciplina 
biologie (se recomandă manualul de 
biologie 1, clasa a Xl-a. ediția 1978). 
La profilurile medicină si stomato
logie. disciplina biologie este pre
văzută la alegere cu anatomia si fi
ziologia omului (după manualul pen
tru liceele sanitare, clasele a IX-a

în învățămîntul superior
și a X-a. ediția 1977). La speciali
zarea geografie — o limbă străină, 
disciplina geografie fizică a fost în
locuită cu o limbă străină (engleză, 
franceză, germană, rusă, la alegere). 
Pentru a da posibilitate sportivilor 
de performantă să participe la Jocu
rile Olimpice de vară — 1980 de la 
Moscova, sesiunea de admitere în 
învățăm intui superior de profil, 
cursuri fără frecvență, a fost progra
mată în perioada 23—30 octombrie.

După cum precizează Ministerul 
Educației și Invățămintului, pentru 
concursul de admitere din acest an 
conținutul disciplinelor este în con
formitate cu manualele școlare după 
care s-au pregătit absolvenții de li
ceu din promoția 1980.

în sprijinul candidaților a fost edi
tată broșura „Admiterea în invăță- 
mîntul superior — 1980“, care pre
zintă rețeaua instituțiilor de învăță- 
mînt superior, condițiile de înscriere 
la concurs, modul de organizare și 
desfășurare a acestuia, obiectele la 
care vor fi examinați.

înscrierile se încheie la data de 11 
Iulie.

(Agerpres)

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc o adunare cu prilejul în
cheierii cursurilor Școlii centrale de 
pregătire a cadrelor Uniunii Tinere
tului Comunist — promoția 1980. 
Absolvenții scolii. împreună cu ca
drele didactice și de instruire au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune : Vă rugăm să 
primiți cele mai respectuoase si 
profunde mulțumiri pentru minuna
tele condiții de muncă și de viață 
create — expresie a grijii si încre
derii pe care partidul, dumneavoas
tră, le acordați pregătirii și afir
mării cadrelor Uniunii Tineretu
lui Comunist, a preocupării sta
tornice pentru formarea noastră 
în spiritul celor mai inalte idea
luri ale socialismului și comu
nismului. în întreaga noastră activi
tate vom avea ca țel suprem unirea 
eforturilor tuturor tinerilor, munci-

tori, țărani, elevi, studenți, intelec
tuali. băieți si fete — români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități — în vasta operă de în
făptuire a obiectivelor de 'dezvoltare 
multilaterală a patriei, stabilite de 
Congresul al XII-iea al* Partidului 
Comunist Român. Ne angajăm in fata 
dumneavoastră, mult iubitei'și stima
te tovarășe Nicolae <£eai(gescu, că 
vom activa fără Preget/ pentru parti
ciparea creatoare a tinerilor pe șan
tiere, în intreorinderi' si platforme 
industriale, pe ogoare, an laboratoare, 
în școli și facultăți, astfel incit să ne 
situăm in primele ringuri ale mun
cii si luptei tineretului, să cinstim 
prin fante de muncă si' de conștiință 
înaltul titlu de activist comunist re
voluționar al partidului.

[Cronica zilei
Întîlnire. Președintele Marii 

Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, s-a întîlnit, miercuri după- 
amiază, cu Traore Zoumma. mem
bru al Biroului Politic Național al 
Partidului Democratic Voltez, secre
tar general cu problemele organizații
lor de masă, deputat în Adunarea 
Națională a Republicii Volta Superi
oară. și Compaore Honore, membru 
al Comisiei de politică externă a 
Adunării Naționale, care se află in 
vizită in tara noastră.

în cursul întrevederii a fost subli
niată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor dintre cele două 
țări, care se dezvoltă în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul vi
zitelor la nivelul președinților Româ
niei și Voltei Superioare. De ase
menea, s-a procedat la un schimb de 
vederi in legătură cu preocupările și 
activitatea celor două parlamente, 
subliniindu-se dorința comună de a 
extinde legăturile de prietenie și co
laborare între ele, de a spori contri
buția lor la extinderea și amplificarea 
în continuare a relațiilor dintre cele 
două țări, la întărirea păcii și accele
rarea procesului destinderii interna
ționale, la promovarea consecventă 
a spiritului de înțelegere și apropiere 
între popoare.

★
Vizite. Miercuri, delegația parla

mentară din Cipru, condusă de Ale- 
cos Palydorou Michaelides. președin
tele Camerei Reprezentanților, a fă
cut o vizită in municipiul Brașov.

Parlamentarii ciprioți au fost oas
peții constructorilor de tractoare, 
au vizitat orașul și au avut o Între
vedere cu primarul municipiului 
Brașov, loan Drăghici.

în onoarea parlamentarilor ciprioți, 
municipalitatea brașoveană a oferit 
un dineu.

★
O delegație a C.C. al P.C. din 

Cehoslovacia, formată din Miroslav 
Ștafl, activist al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, si Vladimir Miko. re- 
dactor-șef adjunct la editura de 
partid „Svoboda", a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La încheierea vizitei, delegația 
cehoslovacă a fost primită la Secția 
propagandă a C.C. al P.C.R.

★
Sub auspiciile Institutului de cer

cetări și modernizări energetice a 
avut loc o sesiune de comunicări teh- 
nico-științifice cu tema „Contribuții 
la dezvoltarea energeticii românești". 
Participanții au analizat rezultatele 
obținute în cele două decenii de acti
vitate de cercetare energetică depar
tamentală organizată in țara noastră, 
căile și mijloacele de a traduce in 
viață obiectivele prevăzute în Pro- 
gramul-directivă de cercetare și dez
voltare în domeniul energeticii pe 
perioada 1981—1990 și orientările 
principale pînă în anul 2000.

La încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

★
Sub egida Academiei „Ștefan 

Gheorghiu" și Academiei de științe 
sociale și politice, miercuri a avut 
Ioc o dezbatere cu tema : „Noua 
ordine internațională în perspectiva 
sesiunii speciale a O.N.U. din 1980 : 
decalaje și subdezvoltare, căi si mo
dalități de depășire a. acestora", la 
care au participat cadre didactice, 
cercetători științifici, activiști de 
partid si de stat, ziariști.

(Agerpres)

Fereastra Dunării spre mare

R.P. BULGARIA:

Legarea mai strinsă a științei
de producție

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 IULIE 1980

EXTRAGEREA I : 26 17 32 40 14 7.
EXTRAGEREA A II-A : 16 4 8 3 

21 13.
Fond total de cîștiguri : 954 039 lei 

din care 161667 lei report la cate
goria 1.

(Urmare din pag. I)

în cursul anului cu
rent. 9,5 la sută din 
producția realizată de 
industria bulgară va 
fi reînnoită, iar a- 
nul viitor acest indi
cator va reprezenta 
10.7 la sută. Planul 
pentru această perioa
dă prevede asimilarea 
a 130 de produse noi. 
precum si perfecțio
narea a 228 de proiec
te si tehnologii de 
mecanizare si auto
matizare a proceselor 
de producție.

în adaptarea conti
nuă a economiei la 
exigentele pieței in
terne și externe, un 
rol important revine 
organizațiilor mixte de 
cercetare si producție. 
Ele reprezintă o nouă 
formă de organizare 
economică, creată cu 
cițiva ani in urmă, 
al cărei obiectiv îl 
constituie legarea mai 
strinsă a științei de 
producție. în prezent

funcționează 20 de a- 
selhenea organizații, 
dispunind de progra
me proprii de cerce
tări și care iși desfă
șoară activitatea in 12 
ramuri și subramuri 
ale economiei.

Experiența dobîndită 
a demonstrat că. prin 
concursul organizații
lor respective, timpul 
necesar pentru asimi
larea produselor noi 
se reduce cu cel puțin 
o treime.

R. P. UNGARĂ:

Corpuri de iluminat economicoase
Cercetătorii din R.P. 

Ungară au realizat o 
serie de noi corpuri de 
iluminat cu consum 
redus de energie elec
trică. Becurile fluores
cente vor avea o greu
tate mai mică decit 
cele obișnuite si vor 
consuma cu 10 la sută 
mai putină energie e- 
lectrică. Ele vor fi fo

losite cu precădere la 
iluminatul locuințelor.

Au fost realizate și 
noi modele cu vapori 
de iod. La un consum 
egal cu modelele pre
cedente. ele difuzează 
cu 6 la sută mai multă 
lumină și vor fi folo
site pe străzi si pentru 
iluminatul obiectivelor 
sportive.

Planul prevede că in 
R.P. Ungară vor fi în
locuite oină la sfîrsi- 
tul acestui an 170'009 
de corpuri de ilumi
nat cu altele mai efi
ciente. ceea ce va duc* 
la o economie impor
tantă de energie elec
trică.

R.P. MONGOLĂ:

Datorită amplei re
țele de fintini si cana
le de irigații construi
te în ultimii ani, ju
mătate din suprafața 
de stepă din R.P. 
Mongolă dispune de 
suficiente cantități de 
apă pentru a se asi
gura creșterea plante
lor și animalelor. In 
condițiile Mongoliei, 
unde predomină clima 
continentală, cu o umi
ditate a aerului de 2 
la sută si chiar mai 
puțin, și unde peste 
300 de zile pe an nu

Fertilizarea stepei
plouă, rețeaua de fîn- 
tini. puțuri și bazine 
pentru folosirea pinze- 
lor de ape freatice re
prezintă o realizare de 
mare însemnătate eco
nomică.

în ultimii ani au fost 
amenajate peste 20 000 
de fintini și bazine. 
Pe aproximativ 6 mi
lioane de hectare de 
stepă s-au îmbunătățit 
astfel considerabil con
dițiile pentru creșterea 
vitelor — ramură im
portantă a economiei 
mongole.

Concomitent, se in
tensifică procesul de 
mecanizare și chimi
zare a agriculturii. Pe 
lingă creșterea numă
rului de mașini și 
tractoare, suprafețele 
pe care se vor folosi 
anul acesta îngrășă
minte chimice vor 
cuprinde o treime din 
terenul cultivat. Tot
odată. sint prevăzute 
lucrări pentru comba
terea eroziunii solu
lui pe o suprafață de 
peste 300 mii de hec
tare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PREGĂTIRI OLIMPICE

SALAJ ® în municipiul Za
lău. acad. prof. Stefan Pascu a 
ținut o prelegere pe marginea 
indicațiilor și sarcinilor reiesi- 
teidin întîlnirea tovarășului 
NAilae Ceausescu cu reprezen
ta* oamenilor de știintă din 
do. aiul istoriei, la care au 
par, iipat profesorii de istorie si 
alte cadre didactice din învătă- 
mintui sălăjean. Cu acest prilej, 
la Muzeul de istorie si artă s-a 
vernisat expoziția intitulată 
..Civilizația traco-geto-dacă si 
continuitatea ei în epoca for
mării poporului român, in lu
mina cercetărilor arheologice 
din județul Sălaj". (loan Mu- 
resan).

BISTRIȚA-NAsAUD • Săp- 
tămina aceasta in municipiul 
Bistrița se desfășoară ..Zilele 
muzicale bistritene". susținute 
de formațiile studențești si ale 
cadrelor didactice de la Conser
vatorul ..Gheorghe Dima" din 
Cluj-Napoca. Slujitorii artei cu 
un bogat palmares național si 
international reiau în acest sens 
o tradiție mai veche, venind 
în intîmpinarea iubitorilor de 
muzică clasică, precum au fă
cut-o cu mai bine de jumătate 
de veac în urmă George Enescu

si Bella Bartok. (Gheorghe Cri- 
șan).

BRASOV © S-a încheiat Pri
mul festival de dans contempo
ran — Brașov ’80. Pe parcursul 
celor trei luni cit a durat, au 
participat peste 100 de formații 
de dans modern, tematic. de 
balet și colective de obiceiuri 
populare din județul Brașov. Au 
fost apreciate dansurile tema
tice „O zi din munca cazangii
lor". prezentat de formația în
treprinderii de utilaj chimic din 
Făgăraș. „Primul 8 din coloana 
timpului", prezentat de artiștii 
amatori ai cooperativei mește
șugărești „Covorul" din Hăr- 
man. „Săpatul porumbului", 
creație a țărănoilor cooperatoa
re din comuna Drăuseni. „Zim- 
betul copiilor este ■pacea" si 
„Rădăcini", pregătite de colec
tivul Casei de cultură a muni
cipiului Brașov si respectiv al 
Scolii populare de artă Brașov. 
(Nicolae Mocanu).

CONSTANTA • Un grandios 
spectacol de sunet sl lumină in-

titulat „Zidire de neam si tară", 
închinat imnlinirii a 2050 de ani 
de la crearea statului dac cen
tralizat si independent a avut 
loc la Constanta în cadrul na
tural oferit de ruinele Cetătii 
Tomis si edificiului roman cu 
mozaic. La realizarea spectaco
lului si-au adus contribuția a- 
proape 1 000 de artiști profesio
niști și amatori. (George Mi- 
hăescu).

HUNEDOARA © Peste 35 000 
tineri și vîrstnici. precum sl 
numeroși invitați din județele 
limitrofe si-au dat întîlnire în 
amfiteatrul natural de la Cos- 
tești, unde s-au desfășurat ma
nifestările celei de-a XlI-a edi
ții a festivalului Lunii educa
ției politice si culturii socialiste 
pentru tineret. Istoricul Hadrian 
Daicoviciu a evocat in fata' 
mulțimii principalele momente' 
ale organizării si dezvoltării sta
tului dac centralizat si indepen
dent condus de Burebista. A ur
mat spectacolul-evocare „Din 
vatra milenară scrutînd spre vii
tor". gala laureatilor festivalului 
interjudețean de muzică popu
lară și concursul creatorilor de 
poezie revolutionar-patriotică. 
(Sabin Cerbu).

incit ne-a cucerit. A fost o solici
tare maximă a priceperii noastre pe 
un teren cu totul nou. Trebuia să gă
sim în noi înșine forțe de rezolvare 
noi, neîncercate, nefolosite. Si asta 
era un stimulent. Nu era un efort 
fizic, ci un efort de o altă natură, o 
mobilizare de resurse științifice si 
afective chiar) proaspete, pe care nu 
ni le cunoscusem. Credeti-mă. am 
simțit cum ne înfruntam cu timpul, 
cu un alt timp, că-i smulgem, una 
cite una. aripile, că ne luăm la în
trecere. cu el. Ne întreceam cu 
timpul. întrecindu-ne pe noi. Am 
descoperit că experiența mea de con
structor nu trebuie reaplicată la fie
care nouă construcție, ci folosită ca 
un teren ferm ne care trebuie să 
bați puternic pentru ca să faci un 
salt înainte, de o altă amplitudine. 
După salt îti descoperi alte forte, 
alte năzuințe. Deseori trec pe la șan
tierul naval de la Constanța, mă în- 
vîrt pe lingă docuri și-mi amintesc 
ce tumult a fost acolo si ce liniște 
este acum. Liniștea marilor santipre 
în care se tes. spre înalt, cargourile. 
A fost o treabă minunat făcută.

— Intr-adevăr, termenele au uimit. 
Și temeinicia lucrului...

— Știți ce am învățat eu din toate 
întilnirile cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ? în primul rind, să fiu 
mereu nemulțumit. O nemulțumire 
de un soi deosebit, o căutare perma
nentă, o autoverificare permanentă 
și o acumulare neîncetată de cunoș
tințe proaspete. înarmat astfel, com
primi timpul, trăiești mai mult și 
mai intens, smulgi timpului teritorii 
vaste, așa cum smulgem acum mării 
loc de nou port de trei ori mai mare 
decît portul actual. Sint mindru că 
am fost in preajma secretarului ge
neral pe capul de dig dc unde dinsul 
ne deslușea noile dimensiuni ale por
tului. danele lui, locul unde canalul 
iși va sfîrși periplul dobrogean. Este 
un mare ctitor, al cărui gind. a cărui 
viziune despre viitor te fortifică, te 
înalță.

Privind de la înălțime lucrările de

la ecluză. Rămii uimit de uriașa al
bie croită de om în calcarul Dobrogei. 
Și-mi exprim uimirea cu glas tare.

— S-a muncit mult și se muncește 
mult — spune Mihail Dulică. Dar nu 
această albie ar trebui să impresio
neze, cu toate că ea sare in ochi celui 
neavizat. Lucrul aici ține de forța 
noastră tehnică și noi sîntem meca- 
nizați pînă în dinți ; ține de forța 
noastră organizatorică și pe aceas
ta o perfecționăm continuu. Sint 
însă lucruri mai subtile, care ne con
centrează priceperea, competenta, de 
la inginer pînă la excavatorist. pînă 
la fierar-betonist și montator, Sint 
argilele roșii a căror acțiune trebuie 
anihilată pentru ca să nu avem pră
bușiri: este ecluza uriașă si. totodată, 
delicată ca un ceasornic de mare pre
cizie. ca o inimă vie care va pulsa 
tone și tone de apă. creînd mareea 
artificială necesară viitorului trafic: 
sint porțile ecluzei, care se vor ridica 
în aval si se vor da în lături în 
amonte, concomitent cu intrarea în 
acțiune a pernei de aer. interzicînd 
amestecul apelor sărate cu cele dulci. 
Și este viitorul port, imens, ultramo
dern pe care l-am început. O ctitorie 
măreață a acestui timp.

Da. totul este de o măreție care te 
face să fii mindru că trăiești in 
această epocă minunată a României 
socialiste, inseparabilă de numele 
constructorului ei. Nicolae Ceaușescu. 
Dar cea mai valoroasă construcție, 
cea mai complexă, cea mai vie este 
omul — cum este si acest tînăr căruia 
ii simt umărul alături de al meu. si 
alte milioane si milioane - ca el — 
omul zilelor noastre, făurit din avin- 
tul gindirii comuniste a secretarului 
general al partidului, din irezistibilul 
ferment creator al spiritului lui re
voluționar. deschis larg către pro
funde înnoiri de conștiință, de com
petentă. de generozitate umană.

Aici, la Agigea. unde se constru
iește intr-un ritm dinamic loc de 
adăpost al navelor — kilometrul 0 al 
marelui canal Dunăre — Marea 
Neagră: loc de legendă nouă despre 
biruința omului in lupta cu natura si 
cu el insusi.

Ștafeta care poartă flacăra olimpi
că a celei de-a XXII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară de la Moscova 
a părăsit Capitala miercuri diminea
ța. în unul din schimburi dublul 
campion olimpic la Melbourne. Leon 
Rotman. a purtat flacăra cu canoea 
pe lacul Herăstrău pină ia podul Bă- 
neasa. unde a predat-o fostului cam
pion de călărie, veteranul Felix Țo- 
.p.escu.

La amiază, flacăra olimpică a sosit 
la Ploiești, fiind primită în fata Pa
latului culturii, unde. în prezenta 
unui numeros public, a avut loc o 
manifestare cultural-sportivă. în 
aplauzele celor prezenti. gimnasta 
Mariana Constantin, medaliată cu 
argint la J.O. de la Montreal, a 
aprins „focul olimpic" într-o cupă de 
metal

In cadrul ceremoniei. Ion Paras- 
chiv. primarul orașului Ploiești, si 
Mihail Makarîcev. reprezentantul 
Comitetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, au rostit 
scurte cuvîntări în care au subliniat 
semnificația evenimentului.

Seara, flacăra olimpică a fost sa
lutată de miile de cetățeni aflați in 
piața centrală „Dacia" a orașului 
Buzău, unde flacăra olimpică a ră
mas peste noapte.

Astăzi, ștafeta olimpică iși va con
tinua drumul spre Bacău.

Comitetul olimpic belgian a anunțat 
că a selecționat pentru J.O. de La 
Moscova un lot de 65 de sportivi care 
vor participa la 10 discipline. Din 
lotul selecționabililor fac parte prin
tre alții atletul Puttemans (5 000 m), 
halterofilul Van Cottom (82 kg), îno
tătorul De-Groote (100 m spate), țin- 
tașul Raynaud etc. La ciclism Belgia 
va fi reprezentată in probele de 1 000 
m și urmărire.

în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Budapesta. Szalma a 
stabilit un nou record al țării sale în 
proba de săritură in lungime cu o 
performanță de 8.08 m. Proba mascu
lină de 200 m plat a fost cîștigată de 
Nagy cu timpul de 20” 87/100, care 
constituie un nou record al Ungariei.

Președintele Comitetului olimpic al 
Angolei, Augustus Lopez Teixeira, a 
declarat că sportivii țării sale parti
cipă la Olimpiadă insuflețiți de do
rința de a contribui la apropierea 
tineretului sportiv, la succesul celei 
de-a XXII-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară de la Moscova.

Sportivii angolezi vor fi prezenți 
în concursurile olimpice de atletism, 
natatie și box.

ÎN CÎTEVA
© în turul III al probei de dublu 

femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Wimbledon, 
cuplul Virginia Ruzici (România) — 
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) a învins 
în două seturi, cu 6—4. 6—1, pere
chea Pam Teeguarden (S.U.A.) — 
Bettina Bunge (R.F. Germania).

In sferturile de finală ale probei 
de simplu femei. Martina Navratilo
va a intrecut-o cu 7—6. 1—6. 10—8 
pe Billie Jean King.

RÎNDURI
în prima semifinală a probei de 

simplu femei, australiana Evonne 
Goolagong a invins-o cu 6—3. 0—6. 
6—4 pe Tracy Austin (S.U.A.), ur- 
mind să întîlnească în finală ne câști
gătoarea dintre Navratilova si Evert.

• în sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați, B. Gottfried 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 6—4, 7—6, 
6—2 pe W. Fibak (Polonia), iar 
J. McEnroe (S.U.A.) l-a întrecut cu 
6—3. 6—2. -6—2 pe compatriotul său 
P. Fleming.

Realizarea exemplară a planului
(Urmare din pag. I)
administrare — intr-un cuvînt, pen
tru realizarea de produse cu un Înalt 
nivel tehnic si calitativ, cu cheltuieli 
materiale și de forță de muncă mi
nime. spre a se obține o creștere mai 
puternică a producției nete, a bene
ficiilor.

Fie si numai succint, vom aminti 
cîteva din sarcinile care revin in 
acest semestru oamenilor muncii de 
pe șantiere. Concret, asa cum a cerut 
conducerea partidului, este necesar 
să se concentreze la maximum for
țele umane si tehnice de care dispun 
unitățile de construcții si montai, 
beneficiarii de investiții si întreprin
derile furnizoare de utilaie asupra li
chidării neîntîrziate a restantelor în

execuția lucrărilor la unele capaci
tăți de producție importante, asupra 
livrării în scurt țimn a utilajelor teh
nologice. astfel incit să se asigure 
punerea în funcțiune în acest an a 
tuturor obiectivelor de investiții
principale stabilite de conducerea 
partidului. Concomitent. întreaga
atentie trebuie acordată realizării
programului de locuințe.

Acționind hotărit pentru aplicarea 
în viată a orientărilor și indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, să nu precupețim nici un 
efort, să muncim bine organizat, cu 
abnegație si elan revoluționar pen
tru ca zi de zi si lună de lună rezul
tatele să se ridice la nivelul maxim 
al posibilităților, astfel ca planul pe 
acest an să fie îndeplinit la toti indi
catorii cantitativi si de eficientă.

• SAT SOLAR. La 200 
km sud de Alger se află în 
construcție o localitate al cărei 
necesar de energie va fi aco
perit mai ales de către soare. 
Proiectele au fost realizate de 
către specialiști ai Organizației 
algeriene pentru cercetare știin
țifică. in colaborare cu Univer
sitatea Națiunilor Unite. Una 
din sarcinile tehnicienilor a fost 
aceea de a adapta tehnologia 
respectivă condițiilor locale si a 
iniția țăranii in utilizarea noilor 
unelte și tehnici. Telul proiec
tului nu este, așadar, doar de 
a amplasa colectoare pe fie
care acoperiș, ci de a încerca o 
reorientare a modului de viată 
al comunității sătesti. Totodată, 
materialele secundare, resturile 
sl apele reziduale vor fi reci

clate si transformate în biogaz. 
Incepind din 1982, cei 1 500 de 
locuitori ai satului vor începe 
„noua" viață.

• BARIERĂ DIN AL
GE ARTIFICIALE. în pofida 
digurilor construite, litoralul 
deltei Ronului continuă să se 
modifice după bunul plac al 
curentilor marini, al furtunilor, 
depunerilor aluvionare, nisipul 
năpădind unele porturi si ingus- 
tînd plajele. Pentru împiedica
rea acestui fenomen nedorit, o 
metodă originală, experimenta
tă de specialiștii francezi, pare 
să ofere soluția ideală. Este 
vorba de fileuri imense din 
plastic. avind înnodate de 
ochiuri, la distante de 80. de cm. 

smocuri de panglici din plastic 
(1 cm lățime si 80 cm lungime). 
Astfel de „covoare", replică ar
tificială a algelor ce alcătuiesc 
„preriile" submarine ale Medi- 
teranei. sint instalate pe ambele 
părți ale digurilor existente. Ro
lul lor este să frineze curentii. 
să favorizeze depunerea sedi
mentelor. a nisipulut

• TERMOMETRE „AL- 
TERABILE". Este cunoscut 
îndeobște că fiecare medicament 
are un anumit timp de păstrare, 
după care iși pierde eficacita
tea sau se alterează. Puțini sint 
însă aceia care știu că același 
lucru se referă și la termometre. 
O revistă americană de specia
litate amintea nu de mult de un

experiment efectuat cu 200 ter
mometre noi. După două luni 
de utilizare, termometrele au 
fost puse la păstrare alte opt 
luni. S-a constatat că dacă in 
primele două luni ele arătau 
temperatura exactă, dună cele 
opt luni de „pauză" un sfert 
din ele arătau temperatura ero
nat.

• ARTA LUCRURILOR 
OBIȘNUITE. Sculptorul fran
cez Rolland Baldie se preocupă 
să dezvăluie. în operele sale, 
virtuțile artistice ale obiectelor 
uzuale. Una din ultimele sale

realizări este o mașină de cu
sut (in fotografie) cioplită din 
marmură. Alte creații repre
zintă fotolii, televizoare, mașini 

de scris, toate acestea din mar
mură de Carrara.

• MISTREȚUL LA... 
VÎNĂTOARE. Brigadierul sil
vic Eugeniusz Bliaszczyk din 
Olsztyn (R. P. Polonă) a găsit 
în pădure. într-o zi de iarnă ge
roasă, un pui de mistreț aproa
pe inghețat, l-a adăpostit în gos
podăria sa, l-a îngrijit. Acum 
puiul a devenit un mistreț in 
toată legea și in același timo 
un prieten devotat al casei. El 
stă de pază în jurul casei, se 
joacă cu copiii, cu ciinii și une
ori iși însoțește stăpînul la... vî- 
nătoare.

• SEXTUPLI. In localita
tea Sohag din Egipt o tînără în 

vîrstă de 25 de ani. mamă a 3 
fete și a unui băiat, a mai dat 
naștere la șase copii — toți fe
tițe. Starea nou-născutelor este 
bună, iar nașterea nu a durat 
mai mult de 45 de minute.

• ILUZIE OPTICĂ... ÎN 
SPAȚIUL COSMIC. 
urmă cu un an, astronomii de la 
observatorul Kitt Peak din Arizo
na (S.U.A.) au descoperit, cu aju
torul unui telescop de tip nou, 
doi quasari situati foarte aproa
pe unul de altul. Cercetări ul
terioare au relevat identitatea 
perfectă a spectrelor lor — iar 
în cele din urmă s-a ajuns la 
concluzia că. de fapt, este vorba 
de unul și același corp ceresc, 
văzut in... dublu exemplar. Iată 

și explicația oamenilor de știin
ță : cimpul gravitational ex
trem de puternic al galaxiei 
eliptice pe care o străbate lu
mina quasarilor acționează asu
pra acesteia ca o lentilă.

• VIȚEL CU INIMĂ 
ARTIFICIALĂ. In cadrul Uni
versității Purkyne din Bmo 
(R. S. Cehoslovacă) a fost efec
tuat cu succes un experiment 
veterinar : unui vitei in virstă 
de trei luni l-a fost implantată 
o inimă artificială. Vițelul a tră
it 150 de zile cu inima artifici
ală, timp in care aceasta a pom
pat 4 milioane litri de singe. în 
prezent, oamenii de știință din 
Brno pregătesc un nou experi
ment similar.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A O U A

Sînt necesare eforturi hotărite pentru eradicarea 
colonialismului si apartheidului pe continentul african

II

FREETOWN — Trimisul Agerpres, 
Radu Budeanu. transmite : în ședin
ța solemnă de deschidere a celei de-a 
XVII-a Conferințe la nivel inalt a 
Organizației Unității Africane, pre
ședintele tării-gazdă. Siaka Stevens, 
după ce a exprimat satisfacția pro
fundă a poporului Sierrei Leone de 
a fi gazda unei reuniuni de o aseme
nea importantă, a evocat drumul 
parcurs de Africa în lupta pentru 
eliberare, demnitate și progres si a 
elogiat victoriile obținute de popoa
rele continentului în edificarea unui 
destin corespunzător propriilor aspi
rații. în context, el a adresat un fier
binte omagiu poporului Zimbabwe, 
salutind delegația noului stat, con
dusă de Robert Mugabe. Președintele 
Stevens si-a exprimat încrederea că 
numeroasele si complexele probleme 
ale Africii 
constructivă, 
actualei conferințe.

Președintele R.F. Nigeria. Shehu 
Shagari, a subliniat faptul că Africa 
a devenit într-o proporție covârșitoa
re liberă, relevind necesitatea unor 
acțiuni hotărite pentru solutionarea 
a numeroase probleme politice, eco
nomice. sociale. El a chemat Confe
rința O.U.A. să dea dovadă de spirit 
constructiv, să manifeste voința po
litică de a scoate din impas o serie 
de negocieri care vizează aspecte 
esențiale ale vieții africane. începind 
cu soluționarea politică a unor con
flicte si terminînd cu elaborarea unui 
program coerent si eficient de ame
liorare a calității vieții în Africa.

în numele mișcărilor de eliberare 
din Africa. Sam Nujoma, președin
tele S.W.A.P.O., a exprimat recunoș
tința poporului namibian pentru 
sprijinul multilateral acordat de 
O.U.A. luptei sale drepte. eroice 
pentru eliberare. El a evidențiat că 
momentul Zimbabwe a demonstrat 
vitalitatea 
faptul că 
unui popor dornic de libertate sînt 
validate pînă la urmă de forța eve
nimentelor inseși. Vorbitorul a evo
cat strategia S.W.A.P.O.. obiectivele 
sale, hotărîrea fermă de a duce pînă 
la victoria finală lupta împotriva 
apartheidului, pentru eliberarea com
pletă și definitivă a Namibiei.

în cuvîntul său. secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a deplins 
întirzierea punerii in aplicare a pla
nului Națiunilor Unite

își vor găsi o abordare 
eficientă cu prilejul

luptei anticolonialiste, 
năzuințele legitime ale

asupra Nami-

„Poporul român — o națiune 
iubitoare de pace“

PRAGA

Convorbiri româno-cehoslovace

debiei. plan aprobat de Consiliul
Securitate, care prevede. între altele, 

libere în 
accesului 

cu fermi- 
regimului 

Angolei,

supravegherea alegerilor 
acest teritoriu. în vederea 
la independentă. Criticînd 
tate acțiunile agresive ale 
de la Pretoria împotriva
vorbitorul a estimat că abandonarea 
politicii de apartheid. încetarea re
presiunii. acordarea unei amnistii 
persoanelor exilate si eliberarea deti- 
nuților politici în Africa de Sud con
stituie condițiile esențiale ale unei 
reglementări juste si durabile în 
această regiune. Kurt Waldheim și-a 
exprimat încrederea că relațiile de 
colaborare O.N.U.—O.U.A. se vor in
tensifica și a reliefat necesitatea ea 
viitoarea sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată noii ordini economice să inclu
dă. intr-o strategie concertată a dez
voltării. structurile de program puse 
la punct. în aprilie anul acesta, de 
reuniunea O.U.A. la nivel înalt de la 
Lagos, consacrată problemelor econo
mice.

Președintele Senegalului, Leopold

înSedar Senghor, a dat expresie, 
alocuțiunea sa. convingerii că popoa
rele africane, purtătoare ale unor mi
lenare tradiții culturale, sînt capabile, 
în condițiile epocii noastre, să ac- 
ceadă la progres și civilizație. El a 
subliniat că Africa trebuie edificată 
pe baza opțiunilor africane. în con
cordantă cu specificitătile istorice si 
sociale ale continentului.

în încheierea ședinței solemne, 
noul președinte in exercițiu al 
O.U.A., Siaka Stevens, a evidențiat 
imperativele politice, economice si 
sociale ale continentului, liniile de 
evoluție ale Africii intr-o lume con
fruntată cu acute probleme, necesi
tatea de a se întreprinde eforturi ho- 
tărîte pentru eradicarea colonialis
mului și apartheidului, a neocolonia- 
lismului, pentru atenuarea și elimi
narea cauzelor înapoierii economice, 
a sărăciei și mizeriei. El a eviden
țiat responsabilitatea O.U.A. față 
de popoarele continentului, misiunea 
acesteia de a transforma speranțele 
popoarelor africane într-o realitate 
africană nouă.

Puternică condamnare a actelor de agresiune sud-africane
împotriva Angolei

• Forțele armate angoleze au eliberat orașul Mongua
PRETORIA 2 (Agerpres). — Con

gresul Național African condamnă, 
într-un comunicat dat publicității. 
..ocuparea ilegală si asasinarea unor 
persoane angoleze lipsite de apărare 
de cătri’ trupe ale regimului de la 
Pretoria, care ocupă si folosesc teri
toriul namibian ca bază pentru 
atacurile împotriva Republicii Popu
lare Angola".

în document. C.N.A. își exprimă 
..indignarea fată de actele criminale 
de agresiune sud-africane împotriva 
populației pașnice a Angolei" si fată 
de „violarea suveranității si integri
tății teritoriale a acestei țări" de for
țele armate ale regimului rasist de 
la Pretoria.

Atacurile actuale împotriva Ango
lei constituie „atentate săvîrșite de 
regimul sud-african pentru destabi
lizarea situației țărilor Africii austra
le. în încercarea de a opri lupta mis-

cărilor de eliberare, atacuri care fac 
parte din strategia imperisflismului în 
regiune", se subliniază în comunicat.

LUANDA 2 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Angop. diferite 
categorii sociale si organizații ale 
muncitorilor, și tineretului din Angola 

fată de 
de 

pre
cum și hotărîrea lor ca. strîns unite 
în jurul' M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
să lupte pentru apărarea independen
tei tării si a cuceririlor revoluției 
angoleze. Această poziție de respin
gere fermă a actelor de agresiune 
întreprinse de rasiști a fost adoptată, 
de asemenea, de sindicatele mun
citorilor din construcții, de la socie
tatea națională de radiodifuziune, din 
întreprinderile comerciale si din alte 
sectoare, de diferite organizații stu
dențești.

si-au manifestat protestul 
actele de agresiune întreprinse 
regimul minoritar sud-african.

Infruntînd represiunile și teroarea declanșate de rasiștii sud-africani, locuitorii 
orașului Windhoek (capitala Namibiei) au organizat o demonstrație de protest 
împotriva instalării asa-zisului „Consiliu de Miniștri" alcătuit din elemente 
procolonialiste. „Nu avem nevoie de marionete 1" se putea citi pe pancartele 
purtate de demonstranți, care au cerut, în același timp, aplicarea planului 

O.N.U. cu privire ia acordarea independenței Namibiei

LUANDA 2 (Agerpres). — în urma 
unor lupte îndiriite. forțele armate 
angoleze au eliberat orașul Mongua 
din provincia Cunene. ocupat de mai 
multe zile de trupe agresoare sud- 
africane. se anunță într-un comuni
cat oficial dat publicității la Luanda.

Comunicatul Ministerului Apărării 
arată că întărirea contingentului sud- 
african in Angola este însoțită de 
extinderea zonelor pe care Pretoria 
încearcă să le controleze. Ocunînd 
vaste zone în Cunene. armata sud- 
africană a intrat în provincia vecină 
Kuando Kubangoo. unde trupe aero
purtate au atacat populația din 
M’Pupaa.

PRETORIA 2' (Agerpres). — Auto
ritățile sud-africane continuă acțiu
nile represive îndreptate împotriva 
oricăror manifestări de protest ale 
populației de culoare sau a oricăror 
persoane care isi manifestă. într-un 
fel sau altul, opoziția fată de regi
mul de apartheid. Astfel. într-o sub
urbie locuită numai de negri a ora
șului Uitenhage. politia a atacat un 
grup de 300 persoane, avînd drept 
acoperire „legală" recenta măsură de 
prelungire a interzicerii oricăror în
truniri cu caracter politic. Ca ur
mare a focurilor de armă trase de 
polițiști, un tînăr negru a fost ucis.

ISLANDA

Articole din presa internațională consacrate aniversării 
a 2 050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat 

și independent
DELIII 2 (Agerpres). — In numă

rul său pe luna iulie, revista india
nă „Socialook" publică un grupaj 
de articole consacrat aniversării a 
2050 de ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent.

In articolul „Nicolae Ceausescu 1 
cooperarea internațională strinsă — 
o necesitate a timpului" sînt redate 
fragmente din cuvintarea președin
telui României la întâlnirea de lucru 
cu reprezentanți ai oamenilor de 
știință din domeniul istoriei, pre
cum și aspecte din istoria si luptele 
daco-romane. Articolul este însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. precum si de imagini 

. reprezentînd momente din viata 
dacilor.

In articol se arată că „poporul 
român — o națiune iubitoare de 
pace — celebrează aniversarea în
ființării statului dac centralizat și 
independent, eveniment istoric care 
arată că progresul și civilizația sînt 
strins legate de ideile păcii, priete
niei și respectului intre națiuni in
dependente și suverane".

„Întemeierea statului dac centra
lizat si independent sub conduce
rea lui Burebista a marcat dezvol
tarea vieții materiale si spirituale 
pe teritoriul locuit de daci".

Revista publică, de asemenea, 
poezia „Dacica" de Tudor Arghezi.

cotidianul cipriot „Ta Nea" a pu
blicat. recent, un amplu articol cu 
privire la. dezvoltarea economico- 
socială a României socialiste. Ziarul 
subliniază rolul hotăritor al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in ela
borarea întregii politici interne si 
externe românești, in dezvolta
rea dinamică economico-socială a 
României și in afirmarea sa presti- 

.gioasă pe plan international. Tot
odată. cotidianul prezintă ne larg 
politica economico-socială a parti
dului si statului1 nostru si eviden
țiază realizările strălucite obținute 
de poporul român în opera de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

stat dac 
Despre 

în isto- 
ambasa-

NICOSIA 2 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor dedicate celei de-a 
2050-a aniversări a creării primului 
stat dac centralizat, si independent,

BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Bruxelles 
a avut loc o conferință de presă 
consacrată aniversării a 2050 de ani 
de la constituirea primului 
centralizat si independent, 
semnificația evenimentului 
ria tării noastre a vorbit
dorul României la Bruxelles. Iulian 
Văcărel.

Au ■ participat Jacques Moins, 
membru al C.C. al P.C. din Belgia, 
directorul presei comuniste. Jean 
Antoine, director la Radiotelevi- 
ziune, reprezentanți ai Agenției de 
presă „Belga". ai 
rale a ziariștilor 
principalelor ziare 
gierie.

Cu acest prilej,
basadei a avut loc vernisajul expo
ziției „Vestigii dacice".

Asociației aene- 
profesioniști, ai 
Si publicații bel-

în saloanele am-

UN RAPORT AL B. IM. RELEVA

Acuitatea problemei locurilor de muncă 
în țările în curs de dezvoltare

• 455 milioane de șomeri în țările „lumii a treia” • Pînă în 
anul 2000 sînt necesare 800 de milioane noi locuri de 
muncă • Prin reconvertirea cheltuielilor militare se pot aco

peri iondurile necesare investițiilor
Biroul International al Muncii 

(B.I.MȚ a publicat. în buletinul său 
de informații, un raport care reflectă 
acuitatea cu care se pune problema 
locurilor de muncă ne plan mondial 
și îndeosebi în țările în curs de dez
voltare. Raportul apreciază că ;n 
lume există 1 215 000 000 persoane apte 
de muncă, două treimi din acestea 
trăind în țările în curs de dezvoltare 
(exclusiv R.P. Chineză). în aceste țări 
sint afectate de șomaj total sau par
țial 455 milioane de 
27 de ori mai mult 
șomerilor din tarile

Ritmul de creștere 
de muncă este. în medie, de. 1.8 la 
sută anual, țiar in țările în cilrs de 
dezvoltare, ca urmare a creșterii 
populației, acest ritm este mult mai 
mare : 2,5 la sută anual. Ținînd sea
ma de aceasta, se apreciază că. pen
tru a absorbi forța de muncă supli
mentară. numărul locurilor de muncă 
ar trebui sporit anual cu 3.9 la sută 
în fiecare an'in țările in curs de dez
voltare și cu numai 1 la sută in tari
le industrializate. în cifre absolute, 
pină in anul 2000 ar trebui create cir
ca 800 milioane de noi locuri de mun
că in „lumea a treia" și 200 milioane 
în celelalte țări. Apreciind că in 
prezent sînt necesari 6 250 dolari pen
tru crearea unui nou loc de muncă 
in lumea a treia, raportul consideră 
că „o ofensivă hotărîtoare împotriva 
folosirii insuficiente a forței de mun
că în tarile in curs de dezvoltare" ne
cesită investiții în valoare de 163 mi-

persoane — de 
decît numărul 
dezvoltate.
anuală a forței

liarde dolari în 1980, 231 miliarde In 
1990 si 328 miliarde la sfîrșitul seco
lului. „Prețul necesar pentru solutio
narea problemelor locurilor de mun
că este considerabil, dar el va fi si 
mai mare dacă vom amina această 
rezolvare" — se apreciază în încheie
rea raportului B.I.M. Mai trebuie 
adăugat că. în prezent. SE CHELTU
IEȘTE PENTRU ÎNARMĂRI SUMA
DE CIRCA 500 MILIARDE DE DO
LARI ANUAL. Deci, numai eu o 
parte din această sumă s-ar putea 
acoperi investițiile care să dea de 
lucru sutelor de milioane de șomeri 
din țările „lumii a treia", contribuin- 
du-se astfel la lichidarea subdezvol
tării. ridicarea nivelului de trai in 
țările sărace, prosperitatea tuturor 
națiunilor.

(DIN ACTUALITATEA politica)
BOLIVIA

Semnificațiile scrutinului
prezidențial

Rezultatele definitive ale alegeri
lor prezidențiale, desfășurate dumi
nică in Islanda, sînt de acum cunos
cute : cel mai mare număr de voturi 
— 33,6 la sută — a fost obținut de 
d-na Vigdis Finnbogadottir. care .de
vine astfel prima femeie șef de stat 
ales ' intr-o tară europeană. Pentru 
a fi oficiale, rezultatele scrutinului 
prezidențial vor trebui aprobate — 
potrivit Constituției — de către 
Curtea Supremă a Islandei. în cursul 
acestei luni.

După cum s-a anuntat. electoratul 
islandez. numărînd 145 000 alegă
tori. a fost chemat la urne la 29 iu
nie pentru prima dată in ultimii 12 
ani. ca urmare a faptului că pre
ședintele Kristjan Eldjarn. care de
ținea postul fără întrerupere din 
1968 (în campaniile electorale prece
dente nu a avut oponenti). a hotărit 
să nu-si mai prezinte candidatura.

Deosebit de interesant este faptul 
că în preziua alegerilor agenția 
France Presse. citind opiniile obser
vatorilor din capitala tării, transmi
tea : „Se emite ipoteza că in Islanda, 
unde femeile reprezintă majorita
tea populației, doamna Finnbogado
ttir l-ar putea învinge pe Gudlauaur 
Thorvaldsson". principalul contracan
didat. fost rector al Univesitătii din 
Reykjavik. Ceea ce s-a și întimplat, 
acesta obtinînd doar 32,2 la sută din 
voturi.

Vigdis Finnbogadottir — în limba 
islandeză „dottir" înseamnă fiică, 
cuvint adăugat numelor persoanelor 
de sex feminin la cel al tatălui — 
s-a născut în anul 1930. consacrîn- 
du-se carierei universitare, iar în 
perioada 1972—1980 a fost directoa
rea Teatrului municipal din Rey
kjavik. Ceea ce i-a adus victoria în 
alegeri n-a fost doar simpla prepon
derentă a electoratului feminin în 
Islanda (cu atit mai mult cu cit ea a 
și afirmat că „nu dorește să repre
zinte în magistratura supremă nu
mai pe femei"), ci faptul — subliniat 
de agenția Reuter — că „Vigdis 
Finnbogadottir este cunoscută pen
tru vederile sale de stingă si pentru 
opoziția fată de apartenența tării 
zale la NATO".

în timpul campaniei electorale, ea 
s-a pronunțat împotriva prezentei 
bazei NATO de la Keflavik — de
ziderat împărtășit de majoritatea 
poporului islandez. O asemenea ten
dință și-a găsit oglindirea si în tim
pul alegerilor parlamentare din Is
landa. din decembrie 
cînd. de asemenea, s-a 
deplasare spre stingă, 
semnificativ al acestei

anul trecut, 
înregistrat o 
Un element 
orientări a 

electoratului islandez l-a constituit
Si avansul Alianței Populare 
care fac parte si comuniștii), 
mațiune care a devenit, după alege
rile din 1978. al doilea partid al tării, 
în coalițiile guvernamentale din ul
timii ani. Alianța Populară a fost o 
prezentă permanentă, iar în două 
rinduri — august 1979 și ianuarie 
1980 — reprezentanții acestei forma
țiuni au fost însărcinați cu alcătui
rea guvernului islandez.

în același timp, scrutinul preziden
țial de duminică s-a desfășurat pe 
fundalul unor dificultăți economice, 
generate în mod deosebit de rece
siunea ce a cuprins toate țările Eu
ropei occidentale, inclusiv Islanda, 
unde s-a inregistrat o foarte inaltă 
rată a inflației (în 1979 s-a atins pla
fonul record de 85 la sută), conco
mitent cu un deficit bugetar devenit 
cronic. Opinia publică islandeză spe
ră că situația creată, prin alegerea 
noului președinte va favoriza adop
tarea de măsuri mai eficace pentru 
a se face fată acestor probleme.

Totodată, observatorii din capitala 
Islandei apreciază că alegerea doam
nei Finnbogadottir poate să fie nu 
numai expresia unei reorientări po
litice pe scena islandeză, dar — așa 
cum scrie ziarul „Dagbladid" — și 
manifestarea unui „suflu nou" în 
preajma reuniunii de la Madrid a 
țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, in direcția înfăptuirii unor pași 
concreți de natură să răspundă marii 
cerințe a înfăptuirii dezangajării mi
litare pe continent.

(din 
for-

l

Nicolae PLOPEANU

Perspectivele postelectorale

in 
un 
re
ne

în

Amenințat de tulburări sociale, de 
recrudescenta atentatelor extremiste, 
de dezacordul comandamentului mi
litar. scrutinul prezidențial, si parla
mentar din Bolivia — al treilea în 
mai puțin de trei ani — s-a desfășu
rat. totuși, la data fixată, cu rezul
tate care pun din nou in evidentă 
dispersarea forțelor politice si a pre
ferințelor corpului electoral. Din 13 
candidați la .președinție, nici unul nu 
a întrunit majoritatea absolută: drept 
urmare, conform normelor in vigoa
re. viitorul președinte va fi ales de 
parlament, cu majoritate de două 
treimi, dintre primii doi candidați cu 
cel mai mare număr de voturi.

După alegerile din 1978. anulate 
din cauza fraudelor, si scrutinul de 
anul trecut, soldat cu rezultate
linii mari similare celor de acum, 
actuala consultare marchează încă o 
tentativă de consolidare a tendințelor 
spre democrație, spre instalarea unui 
guvern civil cu statut normal, la ca
pătul unei perioade zbuciumate de 
peste 15 ani. în care puterea a apar
ținut, de fapt militarilor. Procesul de 
revenire la guvernare civilă, obser
vat in prezent și in alte țări latino- 
americane (Ecuador, Peru etc.), pare 
să intîmpine în Bolivia obstacole mai 
mari, atît din pricina rolului traditio
nal al armatei, cit si a particularită
ților eșichierului politic. . în cei 155 
de ani de independentă. Bolivia a 
cunoscut 186 lovituri de stat, aproape 
toate militare. 130 fiind pornite din 
garnizoana capitalei. La cirma tării 
s-au perindat 89 de președinți, din 
care 26 după ultimul război mondial. 
De-a lungul întregii perioade, singu- 
rflkfortă politică civilă ce s-a impus 
la urne (după ce a condus revoluția 
populară din 1952. care a transfor
mat structurile politice, economice si 
sociale ale tării prin naționalizarea 
minelor, reforma agrară și instituirea 
sufragiului universal), formind cite va 
guverne relativ stabile, a fost 'Miș
carea Naționalistă Revoluționară a 
lui Victor Paz Estenssoro si Hernân 
Siles Zuăzo. ambii foști președinți. 
Primul din ei s-a situat pe locul al 
treilea la actualul scrutin, celălalt a 
reușit să cistige majoritatea relativă 
a voturilor în calitate de candidat al 
coaliției de stingă Uniunea Democra
tică Populară, din care face parte si 
partidul comunist.

Rezultatele votului atestă influenta

crescîndă a pozițiilor stingii în viata 
politică boliviana. De fapt, numai 
lipsa de unitate, fărîmițarea au îm
piedicat formațiile de stingă să ob
țină majoritatea absolută, avînd 
vedere că. in afară de U.D.P.. 
procent considerabil de voturi a 
venit partidului socialist, situat
locul al patrulea, si că alte grupări 
mici și-au irosit șansele prin parti
cipare separată la alegeri. Pe de 
altă parte, scrutinul pune în evidentă 
declinul M.N.R.. datorat si repetate
lor scindări, dar mai cu seamă 
schimbărilor de orientare, care, intre 
altele, au făcut posibilă colaborarea 
între acest partid si penultima dic
tatură militară.

Un elenient oarecum surprinzător 
îl reprezintă avansul considerabil al 
Uniunii Democratice Naționaliste a 
generalului Hugo Banzer 
cui al doilea ca număr 
lucru pus de observatori 
programului demagogic 
dictator, ca și a mijloacelor 
ciare avute la dispoziție. Observatorii 
din La Paz apreciază că Zuazo se va 
alia cu Estenssoro spre a obține ma
joritatea necesară desemnării sale de 
către parlament.

La o conferință de presă. Zuazo s-a 
pronunțat pentru realizarea unor 
înțelegeri între U.D.P. și alte for
mațiuni politice pe baza unor crite
rii ample, fără a renunța însă la 
platforma frontului său. El a mai 
spus că. în cazul alegerii sale, va 
negocia datoria externă în condiții 
favorabile, tinînd cont de necesita
tea respectării intereselor naționale, 
si va căuta să realizeze o redresare 
economică.

Indiferent cine va ajunge la capă
tul cursei prezidențiale, problemele 
aflate în fata viitorului guvern ră- 
min aceleași : recesiunea 
nivelul înalt al șomajului 
datoria externă crescîndă. 
cară a țărănimii (care 
majoritatea populației) și, 
mul rînd. eterna problemă a stabili
tății. tinind seama că proiectele pre
cedente în materie de schimbări au 
sucombat invariabil sub tăvălugul 
răsturnărilor politico-militare. Or. 
sub acest aspect, perspectivele rămîn 
incerte, consideră observatorii.

Suarez (lo
de
ne

al

voturi). 
seama 

fostului 
finan-

economică. 
si inflației, 
starea pre- 
alcătuieste 
nu in ulti-

Vaslle OROS

PRAGA 2 (Agerpres). — Tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu- 

■ lui Politic 1 Executiv.1 secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la .invitația Prezidiu
lui Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, efec
tuează o vizită in Republica Socia
listă Cehoslovacă, a avut miercuri, 
la Praga. convorbiri cu tovarășul 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de informații cu privire 
la preocupările actuale ale celor două 
partide în construcția socialismului. 
Au fost discutate probleme ale re
lațiilor româno-cehoslovace, expri- 
mindu-se de ambele părți hotă- 
rirea de a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea și intensificarea

lor în Spiritul convorbirilor 
gerilor dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

A avut loc. de asemenea, vn 
schimb de păreri pe probleme ac
tuale ale vieții internaționale si ale 
mișcării comuniste si muncitorești. 
La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeasca, 
au participat M. Stefanak si F. 
Chlad. adjuncți de sef de secție la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. A fost 
prezent Ionel Diaconescu, ambasado
rul României la Praga.

și intele- 
Nicolae 

al Parti-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest al Libanului pe lingă Consiliul de Securitate îm
potriva noilor incursiuni israeliene în sudul țării • Convor
biri între Egipt, Israel și S.U.A. destinate relansării nego

cierilor asupra autonomiei palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Reprezentantul permanent al Li
banului la Națiunile Unite, ambasa
dorul Ghassan Tueni. a adresat se
cretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, o notă în care protes
tează cu tărie pe lingă Consiliul de 
Securitate împotriva noilor incursiuni 
israeliene în sudul tării sale. Liba
nul — 
tul de 
uniuni 
„dacă 
tinua" 
în document se enumeră incursiunile 
israeliene si se reamintește plin- 
gerea adresată secretarului general 
al O.N.U.. la 26 iunie. în care Liba
nul acuză armata israeliană de a în
cerca să se stabilească permanent pe 
teritoriul libanez. în zona de fron
tieră.

a spus el — îsi rezervă drep- 
a cere convocarea unei re- 
a Consiliului de Securitate 

escaladarea violentei va con- 
— informează agenția U.P.I.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — I- 
giptul. Israelul si Statele Unite au. 
început, miercuri, la Washington con
vorbiri destinate relansării negocie
rilor asupra autonomiei palestiniene 
— relevă agențiile Associated Pre : 
si France Presse.

Programate să dureze pînă joi. a- 
ceste convorbiri urmăresc să stabi
lească în ce condiții, la ce nivel și 
cînd ar putea să fie reluate nego
cierile asupra autonomiei palestinie
nilor din teritoriile ocupate — Cis
iordania și Gaza, negocieri 
ruote la mijlocul lunii mai. >

La aceste convorbiri, Egiptul esta 
reprezentat de Kamal Hassan Aii, 
ministru al afacerilor externe. Israe
lul — de Yossef Burg, ministru da 
interne, iar S.U.A. — de Sol Lino- 
witz. ambasador special pentru 
Orientul Mijlociu.
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de cenzură împotriva guvernului
ANKARA 2 (Agerpres). — Adu

narea Națională a Turciei (Camera 
Deputatilor) a respins, miercuri, cu 
227 de voturi contra 214. o moțiune 
de cenzură împotriva guvernului 
condus de Suleyman Demirel depusă 
de Billent Ecevit, liderul Partidului 
Republican al Poporului, principala 
formațiune de opoziție — informează

agențiile France Presse si United 
Press International. Moțiunea de 
cenzură a fost motivată de P.R.P. 

, prin faptul că guvernul Demirel ar 
fi eșuat în eforturile de a pune 
capăt violentei politice în tară si 
deteriorării continue a situației eco
nomice.

La bursele occidentale, prețul aurului continuă să crească
Noua escaladă a prețului unciei de 

aur. înregistrată Ia începutul acestei 
săptămîni. continuă să se accentue
ze. Miercuri dimineața, la bursa din 
Ziirich. metalul galben a fost cotat 
la 674 dolari, cu 12 dolari mai mult 
fată de cursurile din seara zilei pre-

cedente. De asemenea, la bursa dur 
Londra, prețul aurului a sporit cu 
13 dolari, ajungind la 674 dolari 
uncia, ceea ce reprezintă cel mai 
ridicat nivel după luna februarie a 
acestui an.

(Agerpres)

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

PRIMIRE LA BERLIN. Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a primit 
pe Reiulf Steen, președintele Parti
dului Muncitoresc Norvegian, mi
nistrul comerțului si navigației al 
Norvegiei, care se află într-o vizită 
oficială în R.D.G. — menționează 
agenția A.D.N. A fost făcut un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre cele două state, la pro
bleme 
centrul 
lele ce 
tuatiei 
răspunderea comună a tuturor for
țelor progresiste si iubitoare de 
pace, a tuturor statelor pentru asi
gurarea păcii, continuarea Politicii 
de destindere și încetarea cursei în
armărilor.

internaționale actuale. în 
discuțiilor s-au aflat perico- 
se degajă din încordarea si- 
internationale. precum si

PARLAMENTUL INDIAN a 
aprobat hotărîrea guvernului fede
ral privind naționalizarea a șase 
importante bănci particulare, eu 
un capital total de 24 miliarde de 
rupii. Luind cuvîntul eu acest pri
lej in fata membrilor forului legis
lativ. ministrul de finanțe. M. R. 
Venkatarainan. a subliniat că na
ționalizarea băncilor private con
tribuie la întărirea sectorului de 
stat din economia națională.

— Venezuela, Columbia, Peru, Ecu- 
. ador și Bolivia — și-a început lucră

rile la Bogota. Participanții urmează 
să stabilească o serie de măsuri pri
vind creșterea producției agricole, în 
vederea 
produse 
aproape 
zonei.
acordată problemelor ce privesc ex
tinderea activității în sectorul zoo
tehnic, avîndu-se în vedere că în 
aceste țări există mai multe re
giuni propice creșterii intensive a 
animalelor.

satisfacerii necesarului de 
alimentare pentru cei 

70 de milioane locuitori ai 
O atenție deosebită va fi

TURNEU. O delegație guverna
mentală iugoslavă, condusă de Petar 
Kostici. secretar federal pentru fi
nanțe. aflată într-un turneu în zona 
Orientului Mijlociu. a avut. Ia 
Beirut, convorbiri cu oficialitățile 
libaneze, referitoare la cooperarea 
financiar-bancară dintre cele două 
țări. A fost convenită înființarea 
unei bănci iugoslavo-arabe cu se
diul la Beirut.

CONVORBIRI CHINO-PORTU- 
GHEZE. în cursul convorbirilor 
desfășurate la Beijing intre Li 
Qiang, ministrul comerțului exterior 
al Chinei, și Basilio Horta, minis
trul portughez al comerțului si tu
rismului. s-a constatat de ambele 
părți că există perspective ample 
de cooperare economică si comer
cială intre China si Portugalia 
informează agenția China Nouă.

UN PLAN DE COOPERARE 
CULTURALA intre guvernele R.S.F. 
Iugoslavia si R.P.D. Coreene pe 
anii 1980—1981 a fost semnat la 
Belgrad.

FONDUL MONETAR INTERNA
TIONAL a anuntat reducerea ratei 
dobînzilor la drepturile speciale de 
tragere (D.S.T.) si la creditele a- 
vansate de tarile membre. începînd 
cu data de 1 iulie, rata dobinzii 
la D.S.T. este de 8,25 la sută, fată 
de 10,25 la sută înainte de această 
dată, iar rata la credite de 7,425 
la sută, fată de 9,225 la sută.

LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMU
LUI a constituit unul din punctele 
forte ale activității poliției italiene 
în 1979, cînd au fost arestat? 987 
de teroriști, arată un raport ’*;ial 
dat publicității la Roma, .e)

ACCIDENT. Agenția M.T.I. infor
mează că in apropiere de Balaton 
s-a produs un accident de circulație 
— un autobuz încărcat cu pasageri, 
avînd o viteză mare, s-a ciocnit cu 
o locomotivă in timp ce traversa 
calea ferată. In urma ciocnirii. 19 
persoane au decedat, alte 12 persoa
ne. internate, aflindu-se în stare 
gravă. In prezent se fac cercetări 
pentru stabilirea cauzelor acciden
tului și elucidarea responsabilităților.

i

1

iO REUNIUNE A MINIȘTRILOR 
AGRICULTURII DIN TARILE 
MEMBRE ALE PACTULUI ANDIN

In Salvador au continuat actele de violență, peste 60 de persoane pierzîndu-și viața in ultimele 24 de ore, 
relatează agenția E.F.E. Totodată, unitățile militare trimise de autorități continuă să ocupe sediul universității 
naționale salvadoriene, ca urmare a refuzului studenților și cadrelor didactice de a renunța la activitatea politică. 
In fotografie : un grup de locuitori din capitala țării, San Salvador, sînt percheziționați de forțele militare
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