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Pentru acest an s-a prevăzut ca pe
o parte din terenurile de pe care se
recoltează cerealele păioase să se însamințeze cea de-a doua cultură : leporumb pentru boabe, diferite
plante furajere. Există condiții favo
rabile ca la culturile duble să se ob
țină, pînă la toamnă, a doua recoltă.
Hotăritor este — așa cum a indicat
conducerea partidului — ca aceste
culturi să fie însămințate cît mai de
vreme, chiar a doua zi după seceriș.
Aceasta presupune ca terenul să fie
eliberat imediat de paie pentru a se
putea trece la arat, discuit și semă
nat. Tocmai de aceea, organele și or
ganizațiile de partid, direcțiile agrico
le, consiliile agroindustriale și condu
cerile unităților agricole trebuie să
acorde culturilor duble aoeeași aten
ție ca și recoltării cerealelor.
Legumele în cultură succesivă și
dublă au prioritate la semănat. Și
aceasta dintr-un motiv bine înteme
iat : cantitățile ce urmează să se obți
nă pînă la toamnă pe terenurile eli
berate de culturi timpurii intră in ba
lanța legumelor, ele urmînd să asi
gure aprovizionarea în bune condiții
a pieței și să constituie, în același
timp, materie primă pentru industria
conservelor. Este vorba de cantități
apreciabile de rădăcinoase, varză, fa
sole, mazăre, verdețuri și altele. Din
datele furnizate de Direcția generală
economică a horticulturii rezultă că,
pînă la 2 Iulie, au fost însămințate și
plantate doar 23 000 hectare, din cele
106 000 hectare prevăzute in plan. In
județele Prahova, Mehedinți, Buzău,
Ilfov, Ialomița, deși mazărea, varza și
alte legume timpurii au fost strînse
de pe mari suprafețe, la care se adau
gă mii de hectare cu miriște de orz,
suprafețele însămințate cu legume in
cea de-a doua cultură sint incă mici,
cu mult sub posibilități. Dacă ținem
seama de importanta' deosebită pe
care o au legumele In aprovizio
narea populației, de ponderea mare
pe care o deține cea de-a doua cul
tură în ansamblul producției legumi
cole, este absolut necesar ca în fie
care județ programul de însămințare
a acestor culturi să fie realizat inte
gral, la fiecare sortiment in parte.
Pentru completare:! bazei furajere,
s-a stabilit ca după stringerea cerea
lelor păioase să se însămînțeze 700 000
hectare cu porumb pentru boabe, pre
cum și însemnate suprafețe cu plante
pentru masă-verde. îndeosebi porum
bul pentru boabe trebuie insămințat
cit mai devreme. Se știe că fiecare zi
ciștigată acum, la semănat, echiva
lează sub aspectul condițiilor de ve
getație cu 5—6 zile din toamnă.
Stadiul actual al însămințării, în
cultură dublă, a porumbului pentru
boabe și a plantelor furajere este
deocamdată necorespunzâtor. în total,
pină .la 2 iulie, au fost însămințate
numai 182 270 hectare. Ceea ce este
foarte puțin daca avem in vedere că
recolta de orz și griu a fost strinsă
de pe 453 500 hectare. în unele județe,situate in sudul țării, unde secerișul
a Început mai devreme, comparativ
cu suprafața de pe care a fost strinsă
recolta, și cea eliberată de paie, semă
natul^ te intîrziat. Astfel, in județul
*
Dolj,»
roita a fost strinsă de pe
46 000 * ectare, terenul a fost eliberat
de paie pe 25 600 hectare, dar s-au insâmînțat numai 20 030 hectare ; în ju
dețul Olt, lucrările respective au fost
executate pe 28 100, 19 900 și, respec
tiv, 18 060 hectare ; în județul Tele
orman — 37 500, 23 240 și, res
pectiv. 15 940 hectare, în jude
țul Ilfov, decalajul intre supra
fața recoltată si cea lnsămintatâ este
de 21 500 hectare, iar in județele Ia
lomița — 23 000 hectare. Constanta —
27 000 hectare. Buzău — 4 770 hectare.
Mehedinți —’ 9 600 hectare. Decalajele
mari care există între suprafețele
de pe care s-a strins recolta si cele
însămințate cu culturi duble se datoresc, in primul rind. faptului că su
prafețe mari continuă să fie ocupate
de paie, ceea ce împiedică executarea
arăturilor, a celorlalte lucrări de pre
gătire a terenului si deci însămintările. De aici necesitatea ca. imediat
după recoltare, terenurile să fie eli
berate de paie.
Culturile duble de legume, porumb
pentru boabe si furaje constituie nu
numai o sursă suplimentară de pro
duse agricole si nutrețuri pentru ani
male. ci si o modalitate deosebit de
eficientă de valorificare a potențialu
lui productiv al pămintului. Iată de
ce organele ludetene de partid, or
ganizațiile de partid de la sate, con
siliile agroindustriale, conducerile
unităților agricole au datoria să ac
ționeze ferm pentru intensificarea
ritmului însămînțării culturilor duble
și să mobilizeze specialiștii, coopera
torii. pe totl locuitorii satelor la exe
cutarea lucrărilor ce condiționează
buna desfășurare a lnsămîntăț-ilor si.
îndeosebi, la eliberarea terenurilor
de pale. Experiența multor unități
agricole a demonstrat că rezultate
bune se obțin atunci cînd culturile
duble sînt însămințate la începutul
lunii iulie — și nu mai tîrziu — iar
lucrările de îngrijire, inclusiv iriga
rea. se efectuează cu cea mai mare
răspundere. Tocmai de aceea nu se
mai poate admite nici un fel de
amînare! Condițiile din această pe
rioadă sînt deosebit de prielnice pen
tru răsărirea seminței o» si dezvolta
rea viguroasă a plantelor. Este un
argument în plus, convingător, care
pledează pentru efectuarea cu maxi
mă operativitate a lucrărilor de pre
gătire a terenului și lnsămințarea cit
mai grabnică a culturilor duble pe
toate suprafețele prevăzute.

în epoca marelui rege Burebista,
Istoria și civilizația geto-dacilor ating
apogeul dezvoltării lor. Dacia acestor
vremuri se ridică, în multe privințe,
la nivelul celor mai însemnate regate
ale antichității, instituindu-se ca cea
mai importantă putere din sud-estul
Europei. Unirea tuturor geto-dadlor,
realizată de Burebista, a însemnat
crearea primului stat din istoria țării
noastre. Pentru prima dată, getodacii, ramura nordică a marelui neam
al tracilor, strîngîndu-și rîndurile în
jurul unui singur conducător și în ca
drul unei puteri politice unice, căpă
tau conștiința unității lor
etnice, lingvistice și spiri
tuale.
Statul dac întemeiat de
Burebista se situează la ca
pătul unui îndelungat pro
ces de dezvoltare economică
și social-politică a geto-dacilor. Izvoarele scrise și
descoperirile
arheologice
ni-i înfățișează pe getodacl, chiar de la începutul
istoriei lor, constituiți în
importante formațiuni poli
tice de tipul uniunilor de
triburi, avînd în fruntea lor
șefi destoinici, pe care sur
sele antice nu se sfiesc să-i
intituleze basilei, ca pe con
ducătorii marilor regate
greco-macedonene și ele
nistice. Astfel, la -cîrma geților dintre Istru șl Pon
tul Euxin întîlnim în se
colele IV—III i.e.n. pe acel anonim
„rex Histria norum“, care opune re
zistență încercării scițllor lui Ateas de
a pătrunde.la sud de fluviu, și pe basileul Moskon, cunoscut prin emisiu
nile sale monetare de argint, asemă
nătoare monedelor bătete de regii
statelor elenistice. în pragul secolu
lui III I.e.n., uniunea getică dintre
Dunăre și Carpati. condusă de regele
Dromichete, se impune în fața regelui
trac Lysimach, reușind să înfringă
armata acestuia în două confruntări
și să reintre in posesia cetăților de pe
Istru. Uniunea de triburi geto-daee
din sudul Moldovei _și estul. Munte
niei, condusă in secolele III—II i’.e.h.
de Zalmodegikos și Rhemaxos. se do
vedește capabilă să ofere sprijin eco
nomic și protecție politică orașelor
grecești vest-pontice. Geto-dacil din
părțile centrale ale Moldovei, organi
zați și ei într-o formațiune politică
de caracter unional-tribal, condusă de
regele Oroles, reușesc, pe la anul 200
l.e.n.. după un prim insucces, să în

fringă neamul de origine germană al
bastarnilor.
După curii o dovedesc descoperirile
numismatice și arheologice, organiza
rea social-politică a societății getodace atinsese, in a doua jumătate a
secolului II î.e.n„ nivelul unor forma
țiuni prestatale. Patru asemenea orga
nisme politice, bine constituite și de
limitate, vor netezi drumul lui Bure
bista spre realizarea planului său da
unlfioare. Aflat la început in fruntea
unei astfel de formațiuni politice,
după toate indiciile cea dintre Dunăre
și Carpați, Burebista va prelua de la

prim șl principal contur unității
geto-daca din spațiul carpalo-danubian. Ceea ce a urmat acestei prime
etape, desigur cea mai importantă, a
însemnat de fapt faza de Întregire si
de consolidare a unității si puterii
geto-dacilor de pe întreaga lor arie
de răspîndire.
în jurul anului 60 l.e.n„ regele
geto-dac întreprinde o mare campa
nie împotriva unei ramuri a celtilor.
reușind să-i înfrîngă și să-1 împingă
spre vestul Europei. Campania celti
că a Iul Burebista n-a avut caracte
rul unei acțiuni războinice, de cuce
rire sau de jaf. Motivul
principal l-a constituit în
lăturarea pericolului pe care-1 prezenta pentru Dacia
noul val al deplasărilor cel
tice, în urma cărora, în această vreme, fuseseră ocu
pate și unele teritorii lo
cuite de daci.
După pacificarea părților
de vest ale Daciei, Bure
bista își va concentra aten
ția asupra zonei de vest și
de nord a Pontului Euxin,
zonă de mare interes poli
tic și economic. O putere
precum cea a lui Burebista
nu putea să facă abstracție
de litoralul de vest al Mării
Negre și de orașele gre
cești aflate in teritorii ge
tice. în consecință, regele
geto-dac trece la înfăptui
rea ultimei etape a pla
nului său de întregire a Daciei,
prin încorporarea. în limitele statului
său. a. tuturor orașelor grecești de la
Marea Neagră. începînd de la Olbia
șl pînă în sud la Apolloniă. în urma
acestor acțiuni. Burebista devine in
tr-adevăr. asa cum îl numește decre
tul în cinstea lui Acornion, „cel din
ții și cel mai mare dintre regii care
au domnit peste Traeia, deopotrivă
stăpin pe ținuturile din stânga și din
dreapta Dunării".
însemnătatea Daciei din vremea
Iul Burebista rezidă nu numai în în
făptuirile de ordin politic, ci si in
realizările <iin, domeniul culturii,.ma
teriale și spirituale. Este de remar
cat faptul că Burebista nu s-a avîntaț. după alungarea celtilor. spre
vestul Europei; asa cum multi se aș
teptaseră. El și-a concentrat întreaga
activitate spre îndeplinirea planului
său de făurire a unității dacice șl de
ridicare a statului său la nivelul ma-

DE ANI DE LA
ÎNTEMEIEREA
PRIMULUI STAT
DAC CENTRALIZAT
Șl INDEPENDENT
Dr, Constantin PREDA,
secretar științific
ol Institutului de tracologie

Înaintașii săi tradiția de luptă pentru
apărarea și independența pămînturilor strămoșești și va ridica pe o treap
tă superioară ideea unității de neam.
Opera făurită de renumitul rege gelodac nu poate fi socotită o simplă în
tâmplare. Ea a fost rezultatul firesc
al dezvoltării unei societăți in plin
avînt economic și politic și al unui
plan strălucit, conceput și materiali
zat de Burebista.
Luindu-șl ca principal ajutor pe
marele preot Deceneu, care va fi în
vestit. așa cum spune Jordanes, „cu
o putere aproape regală". Burebista
a reușit să centralizeze, alături de
forța politică, si pe cea religioasă.
Cu o astfel de bază solidă, organiza
torică si politică. Burebista izbutește,
in jurul anului 70 i.e.n., să dea un

volta și mal Intens colaborarea din
tre cele două țări, In folosul propă
șirii lor economice, al cauzei conlu
crării multilaterale Intre toate națiu
nile lumii, al progresului general, de
a lărgi, In continuare, schimburile
comerciale și cooperarea în produc
ție, de a da noi dimensiuni colaboră
rii româno-canadiene. S-a subliniat
de comun acord că lărgirea continuă
a raporturilor dintre România și Ca
nada, conlucrarea dintre ele pe are
na internațională contribuie la Întă
rirea prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări, la consolidarea păcii,
destinderii și securității în Europa și
In întreaga lume.
In timpul Întrevederii au fost
abordate unele probleme actuale ale
situației internaționale, aprecilndu-se
că. datorită acțiunii hotărîte a opi
niei publice, a unui mare număr de
state de pe toate continentele, a avut
loc. In prima parte a anului, un
început de diminuare a Încordării in
ternaționale. A fost subliniată nece
sitatea intensificării eforturilor tutu
ror statelor pentru reluarea Sl con
tinuarea politicii de destindere, pace,
colaborare si respect al independen
tei naționale. In acest cadru a fost
reliefată importanta soluționării ex
clusiv ne cale politică, prin tratati
ve. a problemelor litigioase care se
mai mențin în diferite zone ale lu
mii, opririi cursei înarmărilor, trece
rii la măsuri concrete de dezangaja
re militară..

In centrul convorbirii au stat pro
blemele întăririi securității si colabo
rării pe continentul european șl. in
acest cadru, a fost scoasă in eviden
tă importanta pe care o are buna
pregătire a reuniunii din acest an de
la Madrid pentru ca aceasta să dea
un nou impuls luptei popoarelor
pentru înfăptuirea, ca un tot unitar,
a prevederilor Actului final de la
Helsinki, să ducă la măsuri practice
de dezangajare militară, de dezar
mare, si în primul rind de dezarma
re nucleară. A fost de asemenea,
exprimat deplinul acord cu faptul că
politica de destindere și colaborare
internațională impune ca o necesita
te imperioasă respectarea strictă a
independentei, a dreptului fiecărui
popor de a-și hotărî de sine stă
tător modul de viată, fără nici o in
gerință din afară, respectare^ aspi
rațiilor și dorințelor sale legitime de
libertate șl progres.
In timpul convorbirii «-a manifes
tat dorința comună de a lărgi co
laborarea dintre România și Canada
în sfera vieții internaționale, pentru
a-si aduce din plin contribuția la
rezolvarea principalelor probleme
care confruntă omenirea, la menți
nerea si consolidarea păcii șl secu
rității mondiale, la promovarea pro
gresului si colaborării Intre toate po
poarele lumii.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă cordială.

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

JUDEȚUL CLUJ:
îndeplinirea prevederilor cincinalului
la construcția de locuințe

cerea socialistă, fiind distins cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". (Alexandru Mureșan).

GALAȚI :
Un laborator
în premieră pe țară :
tunelul de cavitație

TfflT*4'
Cluj. Vedere din cartierul Mânăștur

A fost dat în folosință cel de-al
27 500-lea apartament. Aceasta mar
chează îndeplinirea, de către co
lectivul . <je oameni ai muncii
români, maghiari, și de alte na
ționalități al Trustului de construc
ții Cluj, a prevederilor pianului
cincinal la acest important capitol,
definitoriu pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai. Succesul
permite constructorilor clujeni să
realizeze pînă la finele anu
lui 35 000 de apartamente, . deci
7 500 apartamente peste prevede

rile cincinalului. în această pe
rioadă au ‘ fost construite in
Cluj-Napoca cartiere întregi, prin
tre caț-e Mănăștur, .Grigorescu,
iar acum Mărâști, în municipiul
Turda — cartierul Oprișani, In mu
nicipiul Dej — Dealu Florilor. Nu
meroase locuințe au fost Înălțate In
orașele Cîmpia Turzii, Gherla șl
Huedin. De remarcat că colectivul
Trustului de construcții Cluj a ocu
pat In aoest cincinal de 3 ori con
secutiv locul I pe tară In între

La Institutul de cercetări șl In
ginerie tehnologică pentru construc
ții navale — ICEPRONAV Galați —
a început să funcționeze un labora
tor deosebit — tunelul de cavitație.
Realizat în cadrul primei etape de
dezvoltare a bazei de cercetări a In
stitutului, noul laborator are drept
scop optimizarea propulsoarelor na
vale (elicelor), fiind un instrument
de lucru deosebit de util în pre
gătirea tehnologică a acestora, 'care,
după cum se cunoaște, se execută
la o altă unitate gălățeană — în
treprinderea navală de elice- —
INETOF. După cum declara ing.
Jean Popovici, șeful laboratorului,
prin realizarea de probe oomplexe
în tunelul de cavitație se îmbună
tățesc caracteristicile elicelor, ceea
ce va conduce, impl'cit, la eoonotoii de combustibil M energie li»
exploatarea navelor. Instalația are
o lungime de 12 metri și înălțimea
de 7 metri, tunelul ca atare prezentîndu-se sub forma unui tub
cu secțiune pătrată. Există posibi
litatea schimbării a patru secțiuni
de măsură, deci tot atîtea modali
tăți diferite de experimentare. (Dan
Plăeșu).

(Continuare în pag. a IV-a)
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Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi, în stațiunea
Neptun, pe Allan E, Gotlieb, subse
cretar de stat pentru afacerile exter
ne al Canadei, care efectuează o vi
zită în tara noastră.
La primire a participat Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.
A fost prezent Peter McLaren Ro
berts, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.
Oaspetele a înmlnat președintelui
Nicolae Ceaușescu un mesaj de pri
etenie din partea guvernatorului ge
neral al Canadei, Edward Richard
Schreyer, și a reînnoit invitația primministrulul Canadei. Pierre Elliott
Trudeau,
ca
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu să facă o vizită oficială în
Canada în toamna acestui an.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit guvernatorului general al
Canadei și primului ministru pentru
invitație șl a rugat să li se transmi
tă salutul său de prietenie și cele mai
bune urări.
In timpul convorbirii s-a realizat o
trecere In revistă a stadiului actual
și a perspectivei relațiilor dintre
România șl Canada. De ambele părți
s-a apreciat că, in ultimii ani, au
fost Înregistrate rezultate pozitive in
colaborarea româno-canadiană pe
plan politic, economic, In domeniul
folosirii în scopuri pașnice a energiei
nucleare șl în alte sfere de activitate,
manifestindu-se hotărirea de a dez

A

FILE DE ISTORIE

ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator în construcția socialistă^/

tovarăși,
laundrumîndelunga t“
1965:„Pornim,

„După cum cunoașteți, la poporul român este un obicei
vechi: înainte de a pleca la drum, omul se sfătuiește cu familia sa
sau cu prietenii săi pe ce drum să meargă. Este un obicei bun.
Acum pornim, tovarăși, la un drum îndelungat care, trebuie să
vă spun, nu va fi ușor, va cere muncă intensă din partea tutu
ror. De aceea, partidul nostru consideră că e bine ca înainte de a
porni la drum, să ne sfătuim cu muncitorii, cu țăranii, cu intelec
tualii, cu bărbați și femei, cu bătrîni și tineri, într-un cuvînt
cu întregul popor în alegerea celui mai bun drum spre țelurile pe
care le avem de înfăptuit".

NICOLAE CEAUȘESCU
Aniversăm, in zilele acestea, un
eveniment care a avut pentru
România, la scara istoriei sale, va
loarea unei desprimăvărări : un de
ceniu si jumătate de la Congresul
al IX-lea al partidului. Evocăm ast
fel nu doar evenimentul, ci Întreaga
epocă ce i-a urmat, cortegiul solar
de transformări care au adus in
viata politică, economică si socială,
în starea de spirit a națiunii româ
ne forța unei autentice si profunde
renașteri. Evocăm si sărbătorim cu
mîndrie momentul răsăritului de
soare al tulburătoarei primăveri ce
s-a instalat cu splendorile, cu pro
misiunile. cu dărnicia sa. făcînd ca
pâmintul României să cunoască cea
mai fertilă perioadă
a înfloririi
sale. Folosim adesea expresia
„mersul istoriei...". în cazul de fată
n-a fost insă un simplu ..mers al
istoriei". în sensul unei evoluții în
tâmplătoare. Adlncul si eficientul
proces revoluționar declanșat de
Congresul al IX-lea a fost rodul
unei premeditări, al unei gîndiri

programatice : ea răscolea și orinduia pină departe viitorul, cu con
știința necesității unui nou drum
pentru întregul mers al societății
socialiste românești.
Răsfoind paginile de ziar din
urmă cu 15 ani găsim mărturia
clară a acelei gîndiri. semnul incon
testabil al unui program limpede
si ferm.
Era cu puțin înaintea Congresului
al IX-lea. la prima vizită de lucru
pe care a făcut-o tovarășul Nicolae
Ceausescu în calitate de conducător
al partidului. Era o vizită de
lucru în agricultură, la început
de seceriș, în Bărăgan, în co
muna Gheorghe Doja din fostul
raion Slobozia iaz, în județul Ialo
mița). La adunarea populară orga
nizată la încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceausescu, adresindu-se pentru prima oară. în noua
sa calitate, unei adunări, populare
in care vedea adunarea întregii
Românit a rostit cuvinte care astăzi
sună firesc. într-un limbai care ne

e familiar și drag, dar care pentru
momentul acela aduceau un suflu
nou. Si erau. fără putintă de
tăgadă, expresia declarată a unui
program pe termen lung, cu pro
funzime elaborat si a cărui valoare
avea să fie în scurt timp demonstra
tă. Dar iată o idee rostită de tova
rășul Nicolae Ceausescu în ziua de
sîmbătă 26 iunie 1965, cînd se adre
sa nu dofir țăranilor dintr-un sat
al Bărăganului, ci națiunii române
întregi, viitorului ei :
„După cum cunoașteți. la po
porul român este un obicei vechi :
înainte de a pleca la drum, omul
se sfătuiește cu familia sa sau cu
prietenii săi pe ce drum să meargă.
Este un obicei bun. Acum Dornim.
tovarăși. LA UN DRUM ÎNDE
LUNGAT (subl. n.) care, trebuie să
vă spun, nu va fi ușor, va cere
muncă intensă din partea tuturor.
De aceea, partidul nostru consideră
că e bine ca înainte de a porni la
drum, să ne sfătuim cu muncitorii,
cu țăranii, cu intelectualii, cu

26 iunie 1965. Tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul țăranilor cooperatori din comuna
Gheorghe Doja, județul Ialomița, cu prilejul primei sale vizite de lucru in calitate de
conducător al partidului
bărbați si femei, eu bătrînl si ti
neri, într-un cuvînt cu întregul nopor in alegerea celui mai bun drum
spre telurile pe care le avem de în
făptuit".
Elementele esențiale ale întregu
lui proces revoluționar ce a urmat,
ale întregii epoci, se regăsesc în aceste cuvinte rostite
simplu, la
început de drum.
„Pornim, tovarăși. Ia un drum În
delungat..."
Să recunoaștem în aceste cuvinte
(ce puteau să pară atunci doar o
metaforă) nu doar germenele. ci
conștiința unei strategii pe termen
lung pentru dezvoltarea ulterioară
a României socialiste, pentru ceea

ce avea să devină, nu peste mult
timp — cristalizîndu-se si căpătând
giruL de gînd si de acțiune, al în
tregii națiuni — Programul Parti
dului Comunist Român de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate si de înaintare a Româ
niei spre comunism.
Să recunoaștem deci. în acele cu
vinte de început, gindul precis —
temerar pentru acea vreme — al
elaborării, pentru prima oară In is
toria partidului si a României, a
unui program atotcuprinzător si
profund realist, acoperind pînă la
detaliu aria vastă a întregului
mecanism politic, economic, social
si pentru o perioadă ce se avlnta

departe In viitor. Intr-un viitor
care părăsea astfel zonele visului
si trecea în certitudinea. în sub
stanța concretă a planului. Să ne
amintim sentimentul de plinătate si
forță care a cuprins atunci inimile
tuturor românilor. „Pornim, tova
răși. la un drum îndelungat...". Cu
vintele acestea fuseseră rostite cu
cîtiva ani buni înainte de către cel
căruia națiunea noastră i-a recu
noscut meritul principal In elabo
rarea grandiosului Program al
partidului.

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a Il-a)
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„Imbatabilii"
„Temerarii", „Inimoșii". „Să
geata dunăreană". „Ancora",
„Arcașii"... Sint citeva din de
numirile căsuțelor de vacantă
de la tabăra pionierilor din pă
durea Gîrboavele. in apropiere
de Galați. Aici își petrec vacan
ta mare fiii si fiicele sideruraiștilor, navalistilor si ai celor
lalți oameni ai muncii din în
treprinderile gălățene. Fiecare
școală are căsuța ei. Dacă adău
găm si celelalte dotări si utili
tăți, întregim imaginea unui
mic orășel al veseliei si exube
ranței. Nu întîmplător. una dintre căsuțe se numește „Imbatabilii". Cei care o locuiesc — și
nu numai ei — vor să fie imbatabili atît la note mari, cit și
la acțiunile pionierești din tim
pul vacanței. Succes !

I

I

,js& ne sfătuim cu muncitorii, cu
țăranii, cu intelectualii, cu bărbați
Si femei, cu bătrîni si tineri, in
tr-un cuvînt cu întregul nopor...“.
Recunoaștem din aceste cuvinte
faptul că metoda de lucru pentru
tot ce era de înfăptuit în era nouă
■ce se năștea fusese aleasă. Se în
temeia astfel, din capul locului, in
stituția politică a celei mai largi
democrații : consultarea permanen
tă. dialogul neîntrerupt si fertil cu
tara, cu poporul.
Pentru cine cunoaște epoca ante
rioară. nu e greu să observe că
acești termeni, ca si ideea în sine
erau ceva nou. tulburător, a devenit
sistem curent de lucru, extrem de
profitabil pentru partid si popor,
cu o valoare practică certificată de
succesele rapide în dezvoltarea
economică si socială, de starea de
spirit a întregii populații, angajată
mai ferm si mai conștient ca nici
odată in procesul muncii si al dez
voltării.
Instituirea Si practicarea con
secventă a acestui sfat permanent
cu tara (în fond o modalitate de
extragere a esențelor din gîndirea.
din experiența de muncă si de
viată a poporului) si-au găsit trans
punerea concretă în forme noi. su
perioare ale organizării sociale, in
legislația tării, intr-un sistem ge
neral si unitar al unei democrații
socialiste, care asigură participarea
directă a omului la conducerea so
cietății. la înfăptuirea obiectivelor
ei politice, economice, sociale. Sis
tem democratic de generoasă pro
movare si valorificare a ideilor si
opiniilor tuturor, aducerea lor în
circuitul larg de valori spirituale
antrenate în procesul dezvoltării.
Au fost constituite în acest răstimp
foruri si instituții politice, organis
me si organizații larg reprezentati
ve si profund democratice pentru
toate categoriile de oameni ai
muncii. Uniuni, asociații, consilii —
naționale si locale — pentru munci
tori. pentru țăranii
cooperatori,
pentru oamenii muncii anartinînd
fiecărei naționalități conlocuitoare
în parte. pentru studenti. pentru
alte categorii. A fost initiat. lărgit
Si perfecționat continuu sistemul
autogestiunii si autoconducerii mun
citorești cu rol decisiv în asigurarea
participării tuturor celor ce mun
cesc la așezarea întregii activități
productive ne temeiul aplicării
reale a principiului potrivit căruia,
in societatea socialistă, omul mun
cii este proprietar, producător si

I

I
I
I
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In timp ce se întorcea de la.
lucru din cîmp. Ion Mariciuc
din comuna Belcești — Iasi a
găsit in mijlocul drumului o
haină căzută dintr-o căruță cu
care se „încrucișase" puțin mai
la vale. Omul a ridicat imediat
haina si a început s-o fluture
deasupra capului, pentru ca pă
gubașul s-o observe. Dar -căru
țașul, dînd bice cailor, s-a făcut
nevăzut. Căutînd în buzunarele
hainei, nu mică i-a fost mira
rea descoperind peste patru mii
de lei si nici un act. Omul s-a
dus cu haina si cu banii la pos
tul de miliție. După multe in
vestigații, s-a descoperit că pă
gubașul era dintr-o altă comu
nă, Motca. „Vă închipuiți —
ne-a spus el — ce tare m-am
bucurat cind m-am văzut din
nou cu haina si banii"...
Ne închipuim !
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Bucătarul a pus-o
de... mămăligă
Control inopinat al lucrători
lor Miliției din Brasov la res
taurantul „Poiana
*
din locali
tate. A fost controlat si dulapul
in care Gheorahe Dragomir. bucătarul-șef al restaurantului, isi
ținea halatul de serviciu. In du
lap — două pungi de plastic.
In pungi, „modesta" sumă de
85 000 lei. plus numeroase car
tușe de țigări străine, plus bo
nuri pentru 350 litri de benzină,
plus un... plus in gestiunea bucătarului-șef de alte zeci de mii
de lei. De unde 7 Din dijmuirea
porțiilor de mîncare si din alte
manevre frauduloase, cum ar fi
comercializarea unor mărfuri pe
cont propriu.
Pină una. alta, șeful bucătar
a pus-o de... mămăligă !
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Consumatorii aflati la ora
aceea din seară in bufetul din
satul Ceacu. comuna Cuza
Vodă, județul Ialomița, au tre
sărit. deodată, la strigătul unui
consătean. Ion Stoian : „Gura,
mă ! Să n-aud o muscă, altfel
vă tai". Proferînd injurii în
dreapta si-n stingă. I.S. a scos
cuțitul. Imediat a fost imobili
zat si dat pe mina miliției, de
unde a ajuns la Judecătoria din
Călărași. Scandalagiul a fost
condamnat la sase luni închisoare. Si s-a potolit.

Intr-o noapte, Crăciun Nonu
Si V. Szilagy au pătruns în lo
cuința unui cetățean din Deva
Si au sustras bunuri in valoare
de citeva mii de lei. Cum nu le
puteau căra cu spinarea, dar
nici nu se îndurau să renunțe
la vreunul din obiecte, s-au gindit că n-ar strica să le transpor
te chiar cu... mașina gazdei pră
date. Au scos mașina ușurel din
curte, după care, cu o îndemînare vrednică de o cauză mai
bună, au reușit s-o pornească
Si să ajungă pină la Sebeș, unde
au încercat să dispară fără
urmă. Pină la urmă tot li s-a
dat de urmă si— urmează să
dea seamă în fața legii. Si le
gea nu iartă !

Trei elevi de la Liceul indus
trial de chimie din Făgăraș
s-au dus la plimbare In fru
mosul parc al orașului- Aici,
le-a venit ideea. neinspirată, să
facă o baie în lacul de agre
ment. Numai că lacul are apă
adîncă, iar unul dintre ei nu
Știa să înoate. Faptul nu a
fost observat de ceilalți coleai,
care nu l-au mai zărit, după o
vreme, la suprafața apei. Cind
și-au dat seama, era prea tirziu.

— Cum te numeștț 7
— Petru Livită.
— Domiciliul 7
— Vaslui, strada Traian 85.
— 11 cunoști pe cetățeanul de
alături 7
— Din vedere.
— Cind l-ai văzut ultima
dată 7
— Si prima si ultima dată l-am
văzut pe strada Traian. Era
"
chior de beat. Ce mi-am zis ?
Ia să-l scotocesc eu nițel prin
buzunare...
— De ce 7
— Cum de ce 7 Nu v-am
spus 7 Păi in starea in care se
afla, putea să rămînă si fără
haine pe el. Eu m-am mulțumit
numai cu cele patru sutare pe
care i le-am găsit prin buzuna
re. Că dacă n-aveam eu grijă,
cine știe ce se mai întîmpla...
Fără comentarii.
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Rubrică realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii"
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tovarăși.

la un drum îndelungat"
(Urmare din pag. I)

I
I

Haina din
mijlocul drumului !

I

1965: „Pornim,

beneficiar direct al mijloacelor de
producție. Și. ca un corolar, a fost
creată în acest timp cea mai largă
si mai reprezentativă organizație
politică de masă, aduclnd în a’bia
aceluiași grandios fluviu al voinței
unice, energiile, conștiința tuturor
categoriilor, profesiilor, naționalită
ților. vîrstelor. a întregii suflări
românești : Frontul Democrației si
Unității Socialiste.
Prezenta directă si activă a omu
lui muncii în miezul activității de
conducere a societății nu mai este
acum o noutate, ci fapt împlinit,
realitatea cea mal vie.
Ceea ce la Congresul al IX-lea
apărea ca o idee nouă, revoluțio
nară. dobîndea. pină la următorul
congres, chip real si substanță.
Ceea ce. de exemplu, la Con
gresul al X-lea. tovarășul Nicolae
Ceausescu anunța ca pe un proiect
de principiu care a însuflețit în
tregul nostru popor — așezarea în
tregii vieți sociale pe temeiul ex
clusiv al legalității — a devenit în
scurt timp înfăptuire, una dintre
cele mai evidente si mai binefăcă
toare înfăptuiri. întreaga viată a
societății a intrat în imperiul drep
tății. al echității. al demnității
umane.
S-a spus — si nu doar cu titlu
de metaforă — că în această pe
rioadă cabinetul de lucru al secre
tarului general al partidului a fost
(și rămîne ne mai departe) — tara
întreagă. în cei 15 ani de dnd se
află în fruntea partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu. împreună cu alti
tovarăși din conducerea de partid
și de stat, a făcut 448 de vizite de
lucru în toate județele tării si în
Capitală. Oamenii s-au obișnuit
să-l primească în mijlocul lor pe
conducătorul partidului si statului,
să participe cu înaltul sentiment al
demnității cetățenești la un per
manent dialog de lucru in centrul
căruia stau problemele lor. ale în
tregii tari. Oamenii s-au obișnuit
cu instituțiile si formele noi. me
reu mai ample si mai eficiente, ale
democrației socialiste, care le asi
gură participarea reală la actul de
conducere, impliclndu-i. angajîndu-i direct în procesul dezvoltării
economico-sociale.
„...la un drum Îndelungat care,
trebuie să vă spun, NU VA FI
UȘOR" (subl. n.). Recunoaștem si
în această rostire de început, trăsă
tura esențială a întregii politici pe
care a promovat-o consecvent
partidul nostru în acești 15 ani:
realismul. Cunoașterea situațiilor, a
dificultăților si adoptarea. în func

ție de acestea, a unor măsuri ne
deplin eficiente reprezintă astăzi
un bun cîstigat pentru munca între
gului nostru popor. Ce poate fi mai
temeinic si mal de folos pentru
munca si viata de fiecare zi a unui
om sau a unui popor decit neacceptarea lucidă a iluziei Vane, a uto
piei nerealiste si înlocuirea ei cu
recunoașterea realității si cu con
știința efortului pentru a depăși
dificultăți si piedici, chibzuind ma
tur si actionînd cu hotărire.
.... nu va fi ușor, va cere muncă
intensă din partea tuturor" au fost
cuvinte rostite. între lanurile cres
cute cu trudă în Bărăgan, unor
oameni învătati cu munca. Cuvinte
spuse, de la începutul începutului,
în vara anului 1965. de către cel
care, chemînd poporul la un drum
îndelungat, a deschis în istoria
României epoca celei mai rodnice
etape pentru fericirea si bunăstarea
tuturor.
„...omul se sfătuiește cu familia
sa sau cu prietenii săi...". Gest
simplu și omenesc, cel mai omenesc
cu putință. Invocarea lui. atunci,
la începutul unei ere noi. era sem
nul a ceea ce avea să devină. în
această epocă, in sistemul relațiilor
din societatea socialistă. OMENIA.
Omenia comunistă.
Prin ansamblul
transformărilor
structurale din viata economică și
socială a tării, prin intensa activi
tate educativă a partidului au dobîndit contur și s-au impus, in so
cietatea noastră, relații interumane
de tip nou. comunist. Omul nou —
concept despre care. în termeni ge
nerali, se vorbea și înainte ca de
spre un vis îndepărtat — a dobîndit
contur real, pentru prima oară a
fost înscris într-un program de
principii și de activitate al partidu
lui, in Codul comunist al frumuse
ții morale a omului. Aflat intr-un
proces, deloc simplu, al genezei sale,
omul nou se modelează prin acțiu
nea concertată și stăruitoare a cu
rentului 'de opinie, a întregii so
cietăți.
Am fost zilele trecute în comuna
Gheorghe Doja.
Președintele cooperativei agricole
de producție. Eroul Muncii Socia
liste Ion Spătărelu, își amintește,
cu precizie, fiecare amănunt al
acelei vizite din 26 iunie 1965. El
povestește :
— Adunarea a avut Ioc aici. în
fata sediului nostru ; nu era pe
atunci plantația asta pe care tot
la îndemnul tovarășului Ceaușescu
am făcut-o. Mai înainte am mers
împreună în cîmp. unde a stat de

La 16 septembrie 1976, în prezența tovarășului Nicolae
de construcție a Combinatului siderurgic Călărași, iar la
Xll-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu anunța
șarjă de oțel la Călărași. In imagine : momentul

vorbă cu oamenii. Drept să spun,
mă cam mira felul cum discuta cu
noi despre toate amănuntele mun
cii noastre. Voia să vadă Si să știe
tot La un moment dat s-a urcat
pe o combină — tocmai primise
răm niște combine noi — si a por
nit cu ea. Careva dintre cei cu care
venise la noi, un tovarăș mai
vîrstnic. i-a strigat așa. ca unui
tinăr : „Las-o în pace, ce te ames
teci în chestiile astea ?“. Nu i-a
răspuns, l-a privit doar zimbind
într-un fel din care eu am înțeles
că ar fi vrut să spună : „trebuie
să mă amestec și o să mă mai
amestec". Și a mers mai departe, a
tras două brazde prin lan. apoi a
coborît mulțumit. .
Așa avea să se întîmple mereu de
atunci. Mereu prezent printre oa
meni. mereu cu ei la sfat, mereu
voind să afle și să simtă pulsul
concret al vieții.
— în lanul de floarea-soarelul —
își continuă istorisirea Ion Spătă
relu — a discutat mult cu oamenii
aflati acolo .la prășit. Multe a în
trebat, multe a aflat. La un mo
ment dat le-a spus : „Uite, noi
vrem să creăm pentru țăranii
cooperatori un organism al lor.
care să-i ajute să-și coordoneze
efortul... Dumneavoastră ce părere
aveți ?“ Oamenii au spus că ar fi
bine și a zis fiecare cam cum crede
el că ar trebui să fie. Cred că pe
multi alti țărani de prin alte părți
i-a consultat. în vizitele sale de lu
cru atît de dese și atît de rodnice,
și in felul acesta ideea s-a contu
rat cu precizie, a fost confirmată
valoarea ei practică, s-a întregit și
a fost constituită. în cele din urmă.

Ceaușescu a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor
19 noiembrie 1979, de la înalta tribună a Congresului al
că în cinstea marelui eveniment a fost elaborată prima
emoționant al elaborării primei șarje de oțel de Bărăgan

Uniunea Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție.
Toate marile înnoiri care. în
această perioadă, au întregit siste
mul unei autentice democrații, au
dat o înzecită vigoare activității
economice și sociale și au creat atît
de puternica unitate a poporului in
jurul partidului și a secretarului
său general, au avut la origine, o
asemenea omenească și largă con
sultare cu tara.
— Ne-a spus atunci — a conti
nuat președintele de la Gheorghe
Doja — că producțiile noastre nu
sint cele care ar putea fi. Și chiar
la adunarea populară. în cuvîntare.
a spus că producția medie pe tară
la grîu, de 1 700—1 800 de kilogra
me la hectar pe care și-o propuneau
directivele Congresului al IX-lea,
poate fi depășită, că se pot ob
ține de la... 2 000 de kilograme în
sus. Noi am muncit mai bine în
anii ce au urmat, am primit și
ajutorul statului prin mașini și în
grășăminte și. cînd, in 1973. a venit
din nou la noi tovarășul Nicolae
Ceaușescu, am putut să-i raportăm
o recoltă de grîu de peste 3 000 de
kilograme. în medie, la hectar. Dar
și atunci a spus că nu-i destul —
și avea dreptate. A spus așa: „Pămîntul nostru bun poate să producă
mai mult. Trebuie să modificăm
densitatea plantelor la hectar, tre
buie să-i convingem pe oameni că
nu rarul umple carul". Am făcut
așa și a fost bine. Am mărit trep
tat densitatea plantelor la hectar și
iată că atunci cînd tovarășul
Ceaușescu a fost din nou la noi. în
1979, producțiile nostre erau cu
mult mai mari.

Cele relatate de Ion Spătărelu
nu sint doar stricte referiri la coo
perativa din comuna Gheorghe
Doja. Pentru că spiritul exigentei
fată de munca tuturor si a fiecăruia,
aspirația continuă către o muncă
mereu mai bine făcută. îndemnul
către asimilarea tehnologiilor mo
derne. de mare eficientă, știm cu
totii. a fost. în toti acești ani. ,
obiectul preocupărilor zilnice ale „
secretarului general, ideea care
-K
ne-a însotit. ne-a îmbărbătat, ne-a
ambiționat în efortul neslăbit pen
tru a ridica întreaga noastră acti
vitate la mereu mai înalte cote ale
calității si rodniciei.
Toate acestea (si cîte încă nu
le-am putut cuprinde alei !) l-au
cerut aoestui minunat om o muncă
titanică. Termenul e cel mai nime
rit cu putintă. Să facem putină
aritmetică. Dacă ne referim numai
la vizitele de lucru în tară din cei
15 ani (pină la 1 iulie a.c.) reiese
că au fost 448. In aceste 448 de
deplasări a vizitat 1 482 de unități
economice, sociale, culturale. în
medie.
aproape de două on pe
săptămînă s-a aflat într-un colectiv
de oameni ai muncii. Să adăugăm
și atît de prodigioasa sa activi
tate închinată politicii externe a
României, datorită căreia nume
le tării noastre este rostit în lume
cu respect dimpreună cu numele
conducătorului ei.
Cînd. în vara anului 1965. se adre
sa poporului anuntînd că „Pornim,
tovarăși, la un drum îndelungat"
avea în minte un gînd pentru care
de mult. întreaga viată, trăise ca o
flacără : progresul, prosperitatea si
independenta României.

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Atrăgătoare unități turistice ale cooperației de consum
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Pe meleagurile județului Argeș —
renumit pentru pitorescul locurilor,
bogăția folclorului, arhitectura ca
selor, portul și obiceiurile oameni
lor — cooperația de consum deține
citeva atrăgătoare unități turistice,
între acestea, un loc aparte îl ocupă
HANUL „PIATRA CRAIULUI",
amplasat pe șoseaua națională Piteștl-Cîmpulung-Brașov, la km. 90,
într-un decor montan de o mare
frumusețe. El oferă condiții bune
de odihnă si recreare în tot timpul
anului (camere confortabile cu în
călzire centrală și un restaurant
elegant).
HANUL „VALEA URSULUI", si
tuat în localitatea cu același nume,
la numai 12 km de Pitești, pe șo
seaua națională spre Rm. Vîlcea, în
apropierea unei păduri, dispune de
locuri de cazare în camere cu în
călzire centrală și în căsuțe, pre
cum și de un restaurant unde se
pot servi gustoase specialități.
în centrul frumoasei stațiuni cli
materice Rucăr. HANUL „RUCAR",

o construcție cu arhitectură caracte
ristică zonei, îmbinînd în mod ar
monios utilul, modernul șl specifi
cul tradițional, este un agreabil loc
pentru petrecerea concediului și,
totodată, un punct de plecare in
excursii către cheile și peștera
Dîmbovicioarei, Iezer etc. La rîndul său, CABANA „BRUSTURET",
amplasată pe șoseaua națională Pltești-Brașov (DN 73, la km 79, plus
10 km lateral prin Cheile Dîmbovi
cioarei) oferă posibilități de popas
(cazare și masă) într-un cadru na
tural încîntător. Amatorii de dru
meții pot urca de aici pe traseele
turistice spre Piatra Craiului.
POPASUL TURISTIC „NEJLOVEL“ este,. de asemenea, o gazdă
ospitalieră, oferind o oprire plăcu
tă și necesară pe autostrada București-Pitești, la km 80. Pe valea rîului Tîrgului, la numai 6 km către
nord de Cîmpulung, se află frumoa
sa comună Lerești. Cooperația de
consum deține aici un modern
Complex comercial cu restaurant.

Cu un plus
de organizare

Cabana „Brusturet”

Și gospodine, și educatoare, și mame...
ROLUL COMISIEI DE FEMEI IN W UNUI COLECTIV PREPONDERENT FEMININ
în mecanismul complex al organe
lor și organismelor prin care <se afir
mă democrația muncitorească dintr-o
întreprindere în care mai mult de trei
sferturi din personalul muncitor sint
femei, cum este țesătoria „Doroban
țul" din Ploiești, poate părea dificil
să definești rolul comisiei de femei,
într-un fel sau altul, toți factorii —
politici și administrativi — se ocu
pă de ceea ce constituie domeniul de
preocupări al comisiei.
...Și totuși funcția ei specifică ră
mîne întru totul necesară, pentru că
este vort>a nu de crearea unor pa
ralelisme — aparente — ci de îm
pletirea eforturilor. în plus, există și
zone de
preocupări și acțiuni ce
aparțin, în exclusivitate, comisiei de
femei. Dincolo de problemele mari
ale muncii de zi cu zi se întinde tărîmul de necuprins al
„lucrurilor
mărunte", dar nu și neînsemnate,
din care se compune, de fapt, viața
de muncitoare, de soții si mame a
circa trei mii de femei.
Comisia de femei este profund im
plicată in tot ce privește îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. S-au fă
cut testări asupra gradului de obo
seală, la sfîrșitul schimbului, luîndu-se măsurile necesare : se experi
mentează un nou tip de antifoane
la țesătorie ; se acordă mare atenție
testelor pentru ochi, foarte solicitați
la repansat. în urma unor studii ergonomice s-a recomandat confecțio
narea unor scaune speciale pentru
filatoare, schimbarea culorii zugră
velii. deocamdată albă. în nuanțe
mai odihnitoare etc ; este controlată
permanent starea vestiarelor.
„Multe din muncitoare se simt
și mai atașate de această fabrică, de
oarece aici au lucrat, decenii de-a
rîndul, mamele lor" — ne spunea
tehniciană Ana Georgescu, secretara
comisiei de femei. Necazuri cu fluc
tuația nu avem. Firește, dacă mama
a fost o filatoare foarte pricepută
asta nu înseamnă că fiica ii va
moșteni, fără efort, priceperea. Avem
multe tinere, nou încadrate, pe care
le Inițiem in meserie. Membrele co
misiei de femei, care sînt răspîndite

In toate secțiile și compartimentele,
sînt, în acest sens, adevărațl peda
gogi. Ele se îngrijesc ca aptitudinile
noilor venite să fie testate Înainte
de încadrarea la cursurile de califi
care, spre a fi îndrumate către pro
fesia care li se potrivește cel mai
bine. După aceea urmează, bineînțe
les, un serios examen de cunoștințe
profesionale. Dar se mai intîmplă
să fie nevoie și de un pic de „dă
dăceală" la locul de muncă. Aici in
tervin cei 11 „pedagogi" : membrele
comisiei, care sînt, majoritatea, ele

Ca orice mame, dornice să pună
in valoare tinerețea și frumusețea
fiicelor, aceleași inimoase femei din
comisie au organizat la cămin o in
teresantă discuție de sezon : cum să
ne îmbrăcăm să fim la curent cu
moda ? Tovarășa Viorica Manolescu,
tehnician la sectorul de creație, a
venit cu reviste și eșantioane de țe
sături pentru a le învăța ce înseamnă
adevărata eleganță, cum trebuie să
te îmbraci
pentru muncă, pentru
teatru, pentru excursie, ce este mo
dern și de bun gust. A fost adusă șl

însemnări de la întreprinderea
„Dorobanțul" din Ploiești
însele tinere, astfel că, în mod fi
resc, se creează sudura sufletească
necesară transfuziei de experiență.
„.„Dădăceala" de care vorbea se
cretara comisiei începe, de fapt, la
căminul de nefamillste — de aseme
nea subiect de atentă preocupare a
comisiei. Ca niște adevărate mame,
membrele acestui organism obștesc
se îngrijesc de educația tinerelor din
toate punctele de vedere.' Le insuflă
dragostea de meserie, le explică ce
orizonturi largi le deschide munca și
cit de necesară este ea pentru realiza
rea lor ca oameni, ca viitoare soții
și mame. în cadrul lectoratului ju
ridic,
jurisconsultul întreprinderii,
Liana Popescu, le vorbește despre
îndatoririle de cetățeni, despre legile
țării. împreună cu membrele comi
siei de femei, tinerele locatare în
vață rostul treburilor gospodărești,
deocamdată tntreținîndu-și camerele
și spațiile comune ale căminului —
«ele trei bucătării, spălătoria, miniclubul, băile. Ele se pregătesc, astfel,
pentru ziua cînd se vor muta, așa
cum se si întîmplă. în propriul că
min, după căsătorie.

o cosmeticiană, de la care au învă
țat cum poate, fi corectată, dacă e
nevoie, natura, cum trebuie să se în
grijească pentru a fi frumoase.
Pregătirea pentru viată, inițierea
în complicatele probleme cu care se
confruntă tinerele soții și mame nu
se desfășoară doar la căminul de
nefamiliști. Periodic, la grădiniță și
la creșă, au loc întîlniri cu medici
pediatri, scopul acestora fiind lim
pede : educația sanitară a mamelor.
De cunoștințele lor depinde robus
tețea copilului, dezvoltarea lui fizică
și psihică armonioasă. Expozițiile de
artă culinară le oferă sugestii despre
ce se poate realiza cu pricepere și
fantezie nu numai la cantina-restaurant. ci și în propria bucătărie.
Punctul „forte" al muncii educative,
desfășurată de comisia de femei, fie
că este vorba de un simpozion, o
piesă de teatru, o expoziție, tntîlniri
cu personalități din diferite domenii
— sînt acțiunile consacrate modelării
și sublinierii rolului femeii-mame ca
educatoare in spiritul ideilor înain
tate ale societății noastre.
Aceeași stăruitoare grijă. dusă

pină la amănunt, e acordată de co
misia de femei tuturor aspectelor ce
tin de latura socială a vieții colecti
vului. Membrele comisiei fac zilnic
controlul cantinei-restaurant. Sînt
văzute listele de alimente, se cerce
tează meniul,
dacă el corespunde
numărului
de calorii prescrise de
alimentația rațională. Sînt aduse la
cunoștință sesizările abonaților, îm
preună cu sugestii pentru îmbună
tățirea mesei. La propunerea comi
siei de femei, abonaților din secțiile
productive li se aduce mîncarea
caldă la locul de muncă, unde s-au
amenajat spații adecvate pentru luat
masa. Foarte solicitat este și bufetul,
ale cărui produse se vînd și la că
rucioarele ce se plimbă prin secții.
Tot în clădirea cantinei, Ia sugestia
comisiei, funcționează o casă de co
menzi.
Grădinița întreprinderii are o ca
pacitate de 240 de locuri. Elena Grigorescu, directoarea grădiniței, ne
vorbește despre sprijinul primit din
partea membrelor comisiei de femei.
„Vin pe neașteptate. N-as putea
spune că ne-au găsit in neregulă.
Totul este nou aici. Dar de fiecare
dată mai găsesc rite ceva de făcut.
Așa ne-am ales cu huse pentru scău
nele, confecționate din resturi de la
„Intex" — Păulești, cu cărucioare
pentru căratul alimentelor de la ma
gazie. Ce-mi place, în aceste con
troale, este că nu se mulțumesc să
constate. Vin și cu o idee, cu o su
gestie. Lucrez de mai bine de 20 de
ani Ia grădinița
„Dorobanțului".
Prima promoție de care m-am ocu
pat are acum 23 de ani. Dar tot mal
învăț și acum".
Un mozaic de fapte, de gînduri și
preocupări ce onorează faima textilistelor de la „Dorobanțul" și a co
misiei de femei ce Ie reprezintă. O
sensibilitate specific feminină față
de tot ce ține de latura gingașă a
vieții. Ele definesc, mai bine decit
frazele teoretice, rolul comisiei de
femei intr-o unitate industrială.

Rodica ȘERBAN

Răspunzînd
unei
scrisori referitoare la
unele neajunsuri din
activitatea secției che
restea a Combinatului
de prelucrare a lem
nului din localitate.
Comitetul
municipal
Tîrgu Jiu ai P.C.R.
ne-a adus la cunoștin
ță că situația sesiza
tă a fost analizată de
comitetul de partid si
consiliul
oamenilor
muncii, care au stabi
lit un program com
plex de modernizare
a secției. în cadrul acestui program s-a asigUrat. prin lucrările
de autodotare. execu
tate de sectorul mecano-energetic. intro
ducerea transportului
pachetizat. evacuarea
cherestelei din hala
de fabricație, a ru
megușului și a deșeu
rilor cu ajutorul ben
zilor transportoare —
pină la fabricile de
P.A.L. Totodată, printr-o redistribuire a
mașinilor în hala de
fabricație
cherestea,
au
fost
înlăturate
manipulări inutile si
s-a economisit munca
a
12 oameni pe
schimb. Consiliul oa
menilor muncii a or
ganizat de două ori
pe săptămînă acțiuni
de sortare si stivuire
a cherestelei si semi
fabricatelor.

Un persecutor...
„nepersecutat"
Virgiliu Popescu, ju
risconsult la „Salina"Slănic. județul Praho
va. arăta într-o scri
soare că este supus unor șicane si persecu
ții de către inginerulșef al unității, care
l-a sancționat pe ne
drept pentru că a
dezvăluit unele aba
teri ale unui „prote
jat" al acestuia, ingi
nerul C. Marinescu.
Comitetul orășenesc
Slănic al P.C.R., în
urma
investigațiilor
făcute, ne relatează :
într-adevăr, inginerul
Constantin
Marines
cu, de la „Sallna"Slănic, a săvirșit un
șir de abateri pen
tru care a fost sanc
ționat pe linie de
partid cu vot de blam
cu avertisment, a fost
schimbat din funcția
de sef de serviciu
C.T.C. și obligat să acopere lipsurile din
gestiune. A fost obli
gat.
totodată. prin

hotărîre judecătoreas
că. să restituie sume
le
încasate pentru
cursuri predate la li
ceu în timpul progra
mului de lucru de la
întreprindere. Aceeași
obligație a fost stabi
lită si în sarcina in
ginerului-sef
Alecu
Diacpnescu, care, și
el. a predat ore la li
ceu in timpul progra
mului de lucru. De
asemenea, inginerul^
sef a fost sancționat
pentru că a sem
nat de primirea unui
proiect. în realitate
neterminat, de la In
stitutul de cercetări si
proiectări Cluj-Napoca — unde era coop
tat colaborator — si
obligat să restituie
suma încasată.
în ce privește sanc
tionarea
disciplinară
a semnatarului scriso
rii. în răspuns se arată că aceasta s-a do
vedit neîntemeiată. în
consecință
consiliul
oamenilor muncii de
la „Salina“-Slănic a
hotărît anularea deci
ziei de sancționare si
repunerea lui Virgiliu
Popescu în drepturi.
Ne întrebăm însă
dacă, dincolo de as
pectul
financiar-material. nu mai trebuia
achitat ceva : „prețul"
pe care s-ar cuveni
să-l plătească perse
cutorul pentru mani
festările sale abuzive,
contrare legii, contra
re Codului etic.
Acest aspect nu l-a
„observat" Comitetul
orășenesc de partid 7

Din Poiana
la Poiana
...prin București
și Botoșani
Mai multi cetățeni
din satul Poiana, co
muna Brăesti. județul
Botoșani, au sesizat
lipsa de preocupare a
consiliului popular co

munal pentru întreți
nerea drumului de le
gătură între sat si
centrul comunei, drum
rupt de șuvoaiele de
apă si devenit imprac
ticabil.
în răspunsul Comi
tetului executiv al
Consiliului popular al
județului
Botoșani,
căruia redacția i-a
trimis spre soluționa
re sesizarea, se preci
zează că cercetarea
aspectelor semnalate
s-a făcut la fata lo
cului. în prezenta ce
tățenilor. Drumul care
leagă satul Poiana de
centrul comunei. în
lungime de 5 km, stră
bate un teren puternic
accidentat si o zonă
de luncă, cu exces de
apă. Din acest drum,
numai o porțiune, si
anume între Brf ți si
Busuiocent a f1 k amenajată. fiind prac
ticabilă în orice ano
timp. Cealaltă parte
va fi refăcută In pe
rioada următoare. în
acest scop, biroul executiv al consiliului
popular comunal a
procurat tuburile de
beton necesare con
struirii. pînă la în
ceputul lunii august
a.c.. a patru podețe:
locuitorii satului vor
participa la scoaterea
din pinul local a bo
lovanilor de piatră ce
vor fi folosiți la pie
truirea drumului, pre
cum si la săparea șan
țurilor de-a lungul
traseului, pentru pro
tecția împotriva infil
trațiilor
de
apă.
Consiliul popular co
munal va urmări sis
tematic
menținerea
corespunzătoare a stă
rii drumului.
Deci totul e bine,
cu o singură nedume
rire : dacă sătenii din
Poiana și consiliul
popular comunal au
rezolvat
problema
drumului — de ce tre
buia ca itinerarul so
luționării să treacă
prin București și Bo
toșani 7

Spicuiri din răspunsuri
• Consiliul județean al sindicatelor Argeș :
în urma cercetărilor efectuate s-au confirmat
aspectele sesizate privind activitatea cantinei și
microcantinelor din cadrul Combinatului petro
chimic Pitești. Cu sprijinul comitetului sindi
catului din combinat s-au luat măsuri pentru
înființarea unei gospodării anexe și îmbună
tățirea disciplinei și a stării de igienă.
• Comitetul municipal Giurgiu al P.C.R. t
Conducerile unităților „GEFP-NAVROM" și șan
tierului de construcții hidrotehnice au luat mă
suri pentru scurtarea termenelor de dezmem
brare a epavelor de nave depozitate pe malul
sting al „canalului plantelor" din municipiu,
precum si pentru valorificarea metalului rezul
tat.

Gheorghe PÎRVAN
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Recoltarea griului în județul Teleorman

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea
și valorificarea resurselor materiale refolosibile

început promițător în campania „celor nouă zile11
Miercuri, în unitățile din nouă con
silii agroindustriale din sudul județu
lui Teleorman s-a declanșat secerișul
griului. La apariția acestor rinduri,
recoltarea se desfășoară în majorita
tea unităților agricole din județ. La
comitetul județean de partid ni ș-a
vorbit de o adevărată strategie pen
tru ca strîngerea celor 112 700 hectare
cultivate cu grîu să se facă într-un
timp cît mai scurt.
— Inițial, Ministerul Agriculturii a
stabilit ca în județul nostru secerișul
griului să se încheie in 12 zile — ne-a
spus tovarășul Marin Nisipașu, secre
tar al comitetului județean de partid.
Intervalul era însă prea mare. Din
analizele făcute pe fiecare consiliu
•unic agroindustrial a reieșit că avem
condiții ca în toate unitățile agricole
recoltarea griului să se încheie în nu
mai nouă zile. Pentru aceasta, cu cele
2 170 combine de care dispunem tre
buie să realizăm zilnic o viteză la re
coltare de circa 13 000 hectare.
Desigur, respectarea termenului
stabilit pe ansamblul județului depin
de în mod hotăritor de aplicarea în
îndată după seceriș, pe terenurile I.A.S. Călărași, județul Ialomița, se însămînțează culturi duble
tocmai, în fiecare unitate agricolă, a
Foto : N. Buică
măsurilor stabilite in cadrul „strate
giei celor nouă zile". Tocmai în aceas
tă idee este meritorie, credem, iniția
Măgurele 7 Nimic de zis. aici au fost
siliu nu a început încă secerișul, toa
însă un lucru ce trebuia făcut cu
tiva întocmirii unor fișe-program pe
create numeroase puncte de descărte combinele disponibile au fost adu
mult timp înainte. Dovadă 7 în ziua
fiecare unitate agricolă. Pe baza aces
care. Dar s-a pierdut din vese la noi — menționează primarul
raidului, la baza respectivă. în jurul
tor fișe, care cuprind suprafața culti
orei 16. se crease o aglomerare de
comunei Islaz, tovarășul Iordan Madere un element esential : esalovată, formațiile de muncă, mijloacele
narea transportului productiei pe
rioara. După aprecierile noastre,
miiloace de transport.
de transport necesare și vitezele de
vom culege tot griul în numai șase
bază de grafice orare întocmite îm
Din aspectele constatate pe teren
lucru, membrii biroului comitetului
zile, după care combinele noastre
preună cu fiecare unitate agricolă.
reiese că. in județul Teleorman, se
județean de partid, ceilalți activiști
vor fi trimise în unitățile vecine.
Se creează din această cauză. în
cerișul griului a început sub bune
de partid și de‘ stat, repartizați pe
Ampla desfășurare de forte de aici
anumite ore. aglomerări de miiloace
auspicii. Am insistat însă asupra
consilii și unități agricole, aoalizează
unor neajunsuri tocmai din dorința de
ne-a prilejuit și unele observații
de transport care prelungesc stațio
la sfîrșitul fiecărei zile modul în care
care trebuie avute în vedere în
nările si reduc numărul de curse
a puncta cîteva din măsurile ce se
s-au realizat ritmurile de lucru plani
„strategia celor nouă zile". „Avem
pe zi.
impun acum, cînd ritmul recoltării
ficate, stabilind măsurile ce se im
tot ce ne trebuie — carburanți, piese
Desigur, secerișul griului este aici
griului va creste în intensitate, ast
pun.
de schimb, oameni bine pregătiți —
abia la început. Și. asa cum a tinut
fel ca termenul de nouă zile — sta
Ne aflăm In consiliul unic agroin
ne spune tovarășul Ștefan Chelu. insă precizeze tovarășul Gheorghe
bilit de comitetul județean de partid
dustrial Tr. Măgurele. După două zile
ginerul-șef al consiliului unic agro
Popa, președintele consiliului unic
pentru încheierea lucrărilor — să
de tatonări, secerișul a fost declanșat
industrial — ca să înregistrăm rezul
agroindustrial Tr. Măgurele, imediat
poată fi riguros respectat în fiecare
miercuri in cinci cooperative agricole.
tate bune la recoltat". Realitatea
ce recoltarea se va desfășura cu
unitate agricolă.
Ne-am propus să surprindem pe viu
arată însă că nu este suficient să'ai
toate forțele, se va face si această
modul în care se desfășoară activita
Aurel PAPADIUC
tot ce-ți trebuie. La o asemenea con
eșalonare pentru a se asigura ritmi
tea pe cele două fronturi ale seceri
centrare de forțe este nevoie și de
Gheorqlie ANGHEL
citatea transportului producției. Era
șului : cîmpul și baza de recepție.
un plus de organizare. Or, tocmai
acest aspect a fost, în parte, neglijat.
Ce se lucrează în cîmp 7 La C.A.P.
„Unirea" — Islaz asistăm la startul
Avem în vedere necorelarea capa
secerișului. Remarcăm organizarea
cității mijloacelor de transport cu
exemplară a muncii. Formația de 12
aceea a mijloacelor de recoltare.
combine așteaptă să intre în lan. Mij
Pentru 27 de combine au fost asigu
loacele de transport așteaptă și ele
rate doar 20 mijloace de transport.
prima cursă cu „aurul lanurilor" din
Consecințele sînt duble. O parte din
acest an. Pe fața președintelui coope
grîu era descărcat direct pe pămînt.
rativei — Florea Ciovică, a ingineru
iar prin ieșirea combinelor din lan
lui-șef — Florea Nania, și a celor 12
se pierdea timp prețios la recoltare.
mecanizatori citim emoția momentu
Apoi, în multe cazuri. în loc ca ma
lui, dar și nerăbdarea de a trece cît
șinile să meargă după combine, pen
mai repede la lucru. Griul este fru
tru descărcarea lor din mers, se pro
mos. Pe parcela respectivă se esti
ceda invers. Combinele veneau la
mează aproape 5 000 kg la hectar.
mașini la capătul parcelei — și. de
După o ultimă verificare, inginerulaid. altă risipă de timp. Ni s-ar pu
șef dă startul. Campania a început...
tea reproșa că sîntem prea scrupuAici se apreciază că reooltarea celor
losi, că — vedeți — „acolo unde se
350 hectare cultivate cu griu nu va
muncește se mai si greșește". Dar în
dura mai mult de 8 zile. Deci o zi
„strategia celor nouă zile" nu trebuie
cîștigată în „strategia griului".
să se piardă nici un minut, organi
în altă parte, la C.A.P. Islaz, recol
zarea muncii trebuie să fie perfectă.
tarea griului este în plină desfă
Cum decurge preluarea la baza de
șurare. „N-au intrat zilele în sac" —
recepție 7 încă de la început am fost
spune înțelepciunea populară, La
asigurați că. pentru acest an. bazele
strânsul griului însă, gospodarii de . de recepție din județ au fost astfel
aici acționează ca și cum „zilele au
pregătite încît să poată prelua rit
intrat în saC“... Pe o parcelă de 100
mic întreaga producție de griu. Ce
hectare au fost concentrate 27 de
constatăm însă la baza de recepție
combine. De ce atîta grabă 7
unde livrează grîu unitățile agricole
— Întrucît în alte unităti din con
din consiliul unic agroindustrial Tr.
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INDICATORUL PRODUCȚIEI NETE
stimulator al spiritului gospodăresc
Subliniind că în condițiile noului
mecanism economico-financiar acti
vitatea tuturor întreprinderilor tre
buie să se desfășoare pe baza princi
piului eficientei maxime, la ședința
plenară lărgită a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
preciza :
„Fiecare trebuie să acționeze pentru
realizarea producției fizice cu consu
muri cît mai reduse de materiale si
pentru realizarea și creșterea mult
mai rapidă a producției nete" Sini
sarcini deosebit de actuale, de a
căror, înfăptuire depinde în măsură
hoăăritoare
creșterea contribuției
£ ’ 'ărui colectiv la sporirea avuției
fit pnale. Cum se acționează pentriț îndeplinirea acestor obiective la
întreprinderea de mecanică fină din
București 7
ETALONUL HĂRNICIEI MUNCI
TOREȘTI. Pe primele 5 luni, sarci
nile de plan la producția netă au fost
depășite cu 15,2 milioane lei. Com
parativ cu aceeași perioadă a anului
precedent, valoarea producției nete a
crescut cu 22 la sută. De fapt. în
întreaga perioadă de cînd s-a trecut
la aplicarea noului mecanism eco
nomic. sporirea în ritm înalt a pro
ducției nete reprezintă o trăsătură
definitorie a activității acestui co
lectiv. Dar dincolo de ritmul amin
tit. în tot ceea ce s-a întreprins aici
în acest scop descifrăm un mod nou
de a gîndi si a acționa în condu
cerea și organizarea producției. în
gospodărirea mijloacelor materiale si
financiare. în folosirea forței de
muncă. Creșterea producției nete
s-a constituit astfel într-o dimen
siune de esență, menită să pună cit
mai bine în evidentă hărnicia, răs
punderea, spiritul gospodăresc și
inițiativa creatoare ale colectivului.
CÎND ȘTII PRECIS CE ȘI CU CE
CHELTUIELI PRODUCI. O aseme
nea înțelegere se reflectă — după
cum am putut constata în cursul
investigațiilor noastre — în optica si
atitudinea oamenilor, care, fără a se
declara mulțumiți cu rezultatele ob
ținute. acționează stăruitor pentru
identificarea si valorificarea a noi
soluții de creștere a producției nete,
potrivit exigentelor actuale formulate
de secretarul general al partidului.
Sîntem în secția I montai, unde se
finalizează aparatele de măsură si
control, locul unde se cumulează va
loarea nou creată de-a lungul unor
complexe fluxuri tehnologice. Aici,
bănuiam noi. trebuie să se cunoască
exact „pulsul" producției nete. Ște
fan Blaier, șeful secției, ne întîmpină însă cu un argument care pune '
în lumină o altă fată a lucrurilor :
— Dacă, ne-am mulțumi să consta
tăm doar ceea ce am realizat nu ar
fi bine. Ce mai poți face cînd ești
pus in fata faptului împlinit 7 Evi
dent, nimic. De aceea, la noi s-a
instituit un sistem care permite ur
mărirea producției nete pe întregul
flux de fabricație. încă din prima zi
a fiecărei luni. Sarcinile de plan ale
fiecărei luni la producția netă sînt

defalcate, la toate grupele de pro
duse. pe secții, ateliere si formații
de lucru. Oamenii cunosc astfel pre
cis nivelurile pe care trebuie să le
realizeze si acționează în cunoștință
de cauză, întrucît prin bugetele de
venituri si cheltuieli — întocmite pe
secții și grupe de produse — se sta
bilesc. concomitent, atît volumul
producției fizice, cît și consumurile
maxime de materiale Si manoperă.
PE PRIMUL PLAN — ECONOMI
SIREA RESURSELOR MATERIALE.
Care este efectul practic al unui
asemenea mod prospectiv .de acțiu
ne ? La fiecare loc de muncă, oame
nii știu nu numai cît trebuie să pro
ducă. ci. în primul rînd. limitele
cheltuielilor materiale si de forță de

Rezultate elocvente
ale aplicării noului
mecanism
economico-financiar
la întreprinderea
de mecanică fină
din București
muncă în care trebuie să se înca
dreze pentru ca activitatea lor să fie
eficientă, rentabilă. Aceasta stimu
lează spiritul gospodăresc : fiecare
gîndeste și vine cu soluții pentru fo
losirea judicioasă a resurselor si. în
primul rînd, a metalului. Cîteva
exemple sînt concludente In acest
sens. Pină nu de mult, pentru execu
ția releului de timp RTP-5 se folo
seau platine din alamă tare, material
scump ; în atelierele de prelucrare
s-a găsit soluția pentru a fi confec
ționate din alamă moale cu safire.
Au și fost confecționate primele 100
de bucăți, care din punct de vedere
calitativ sînt tot atît de bune, iar
acum oamenii se preocupă să înlo
cuiască total alama. Similar s-a pro
cedat si la alte repere de la manometrele cu contacte electrice, solu
țiile propuse asigurînd economisirea
a 300 kg alamă. Spiritul gospodăresc
s-a manifestat si în alte ipostaze.
De fapt. în această secție, ca si în
celelalte sectoare ale întreprinderii,
se acționează în acest mod pentru că
reducerea cheltuielilor materiale s-a
dovedit a fi principala sursă de creș
tere a producției nete. în primele 5
luni, ca urmare a accentuării preo
cupărilor în această direcție, cheltu
ielile materiale prevăzute la 1 000 lei
producție marfă au fost diminuate cu
14,5 lei. ceea ce a contribuit în mod
decisiv la depășirea planului la pro
ducția netă. Un domeniu în care se
manifestă cu pregnantă spiritul gos
podăresc al colectivului îl constituie,
de asemenea, recuperarea si valorifi
carea materialelor refolosibile.

— Este drept, sub aspectul cantită
ții. materialele recuperabile sînt re
lativ mici — ne spune contabilulsef D. Contiu — întrucît dacă ar fi
să mă refer numai la metal, spre
exemplu, coeficientul de utilizare se
ridică la peste 90 la sută. în balanța
consumului, eliminarea oricărei sur
se de risipă contează însă mult.
Bunăoară, prin recuperarea cape
telor de bară din alamă si folosirea
lor la confecționarea de repere mai
mici, volumul cheltuielilor materiale
se reduce în acest an cu 72 mii lei.
Resturile de profile din otel — în
total, nu mai mult de 9 tone — sînt
folosite în fabricația de scule, dispo
zitive și matrite ; capetele de elec
trozi (0,6 tone) devin... electrozi mai
mici și sînt folosiți în realizarea unei
game largi de piese si subansamble :
așa s-a adăugat la capitolul econo
mii suma de peste 150 000 lei. Pe
ansamblul întreprinderii. în acest an
se realizează, numai pe baza solu
țiilor preconizate pînă acum în ce
privește recuperarea si refolosirea
materialelor, o reducere a cheltuieli
lor materiale cu peste 650 000 lei.
INVESTIȚIA DE INTELIGENȚA
TEHNICA — CARATE ÎN PLUS
LA VALOAREA NOU CREATA. Un
test la care au răspuns 25 de mun
citori și maiștri arată că. pe lingă
gospodărirea chibzuită a resurselor
materiale, o importantă pîrghie de
creștere a producției nete o repre
zintă înnoirea si modernizarea produ
selor. promovarea largă a progresu
lui tehnic. în această acțiune — ne
spune ing. Petre Mihaî, șeful atelie
rului de proiectare — sînt antrenați,
deopotrivă, muncitori cu înaltă cali
ficare. cadre tehnice si specialiști din
întreprindere si institutul de cerce
tare, constituiti în colective mixte,
care au permanent în vedere reali
zarea unor produse competitive. în
condiții de eficientă sporită. Pon
derea produselor noi si reproiectate
a ajuns în apest an la peste 70 la
sută din valoarea producției-marfă,
concomitent fiind introduse si gene
ralizate numeroase tehnologii mo
derne. cu consumuri reduse. Efectul
acestor acțiuni se regăsește. între
altele. în creșterea gradului de valo
rificare a metalului : astăzi, compa
rativ cu 1976, din același kilogram
de metal prelucrat se obține o pro
ducție netă cu 40 lei mai mare.
De la ing. Valeriu Matache. direc
torul întreprinderii, am aflat că. în
lumina exigentelor formulate de
conducerea partidului. în prezent se
întreprind noi acțiuni menite să ducă
la reducerea în continuare a cheltu
ielilor materiale si a consumului de
manoperă. în scopul creșterii produc
ției nete. Sînt acțiuni bine gîndite.
a căror eficientă se va reflecta, cu
certitudine, în bilanțul lunilor urmă
toare al activității acestui destoinic
colectiv muncitoresc.

Dumitru TÎRCOB
Iile ȘTEFAN

Ieri. în unitățile agricole din ju
dețul Ilfov s-a declanșat recoltarea
griului pe suprafața de 147 000 hec
tare. Primii care au intrat cu com
binele în lan au fost mecanizatorii
de la întreprinderile agricole de stat
Vedea si Buciumeni. de la coopera
tivele agricole Oinacu. Braniștea sl
Vedea. Aceste unități agricole au
terenuri nisipoase, pe care lanurile
sînt în stadiu avansat de coacere. Pînă
ieri seara, griul a fost recoltat de pe
600 hectare, cantitatea obținută fiind
transportată, la bazele de recepție.
Pe măsura ^coacerii lanurilor, va în
cepe secerișul și în celelalte unități.
Peste tot. formațiile de combine sînt
la capul locului, așteptînd semnalul
specialiștilor care controlează de cî
teva ori pe zi stadiul coacerii griului.
(Lucian Ciubotaru).

I.D.M.S.-București
vă oferă
Prin magazinele de spedalitate puteti cumpăra motoreta
MOBRA SUPER si motoreta
MINI MOBRA, într-o gamă va
riată de culori. MOBRA SU
PER transportă două persoane,
este un mijloc rapid,. atinge viteza maximă de 60 km/oră si
are un consum de 1benzină de
2,5 litri la suta de km. MINI
MOBRA atinge o viteză de
40 km/oră. consumă 1.8 litri
benzină la suta de km si poate
fi. folosită si ca bicicletă. Pe
distanța de 100 km, transportul
cu MOBRA SUPER costă numai
17 lei. iar cu MINI MOBRA —
12 lei.
MOBRA SUPER și MINI MO
BRA pot fi cumpărate atît cu
plata integrală de 7 800 lei și
respectiv — 4 900 lei. cît si în
rate lunare, cu un avans de 30%.

. ..... .................

Descoperiți, prindeți și stîrpiți
!
*
ROZĂTORUL

E adevărat că pe jos s-a așternut
covor de piese, materiale și profile,
dar cauza este foarte serioasă
sintem în reorganizare
ției, ing. Voitln Cătăneanu, și mais
La sfîrșitul documentării noastre
ale unor resturi de tablă. De pildă,
?e tema gospodăririi materialelor la
în ultimele două luni, în acest depo
trul C. Vintilescu susțin sus si tare
ntreprinderea de tractoare și mașini
zit nu a intrat, returnată de la secții,
că resturile de la debitare se sortea
agricole din Craiova, ne aflam în
nici o cantitate de resturi de tablă
ză și din ele se debitează alte repere.
biroul tovarășului Mihai Dur, direc
OL 37 de 1,5 și de 3 mm, deși in
...Secția de ansamble sudate. Ne
torul unității. Prezenți erau acolo și
această perioadă în secții s-au con
aducem aminte de plîngerea di
alți colaboratori, precum și secreta
sumat in mod curent importante
rectorului comercial, cum că întîmrul comitetului de partid, Virgil
pină mari greutăți deoarece forurile
cantităti de asemenea tablă nouă.
Predoaica. încercăm să-i prezentăm
Ce s-a întîmplat cu resturile de ta
de resort nu au asigurat repartiții
tovarășului director unele constatări
blă rezultate de la debitarea foilor
decît pentru 75 la sută din necesarul
nu
erau
de
nacare, drepți să fim,
de electrozi. Am luat de bună aceas
întregi de tablă 7 Acestei între
tă... plingere, dar, spre surprinderea
tură să-1 bucure.
bări ne-am propus să-i căutăm răs
— Sîntem în reorganizare, tova
puns mai tîrziu în secția de debita
noastră, iată ce ani găsit în secție :
răși ! în aceste condiții, sigur că
re. Cert este că, la data investiga
în conteinere cu resturi metalice, pe
sînt și neajunsuri. Avem depozitul
țiilor. în urmă cu trei săptămîni.
sub mese, ba chiar si în lada de gu
mic și în el trebuie să punem mate
în depozitul de materiale refolo
noi zăceau aruncați electrozi, elec
riale de peste două ori mai multe
sibile nu se găsea nici o cantita
trozi buni sau ușor deteriorați — din
ca la început, iar depozitul nou nu
te din cele două sortimente de res
cauza manevrărilor neglijente — ori
este încă gata... în plus, sînt și in
turi de tablă. Și nu era singurul caz
folosiți numai partial. Culegem cîțivestițiile care, din vina constructo
in care fișele de magazie indicau
va electrozi pe care aveam să-i ofe
rului și a furnizorilor de utilaje,
stoc „zero". De ce a mai fost făcut
rim mai tîrziu directorului întreprin
nu se desfășoară în ritmul necesar...
atunci depozitul de materiale refolo
derii.
Să veniți peste doi ani cînd vom ter
sibile. dacă secțiile nu predau aici
De unde electrozi la discreție ca
mina reorganizarea, altfel vor sta iuresturile de metal 7
să fie posibilă o asemenea risipă 7
crurile... Nu avem cadre tehnice...
Misterul l-am dezlegat abia aPentru șpan nu se manifestă
fluctuația forței
tunci cînd, după
de muncă este
îndelungi aștep
mare..., iar gradul
și reveniri,
Explicațiile și motivațiile unor cadre de conducere de tări
de calificare este
aveam să-1 găsim
mic...
la întreprinderea de tractoare și mașini agricole din pe maistrul de
Să-l lăsăm pe
schimb Petre CilCraiova
față în față cu realitatea din secții
tovarășul director,
țan, omul în a că
atît de preocupat
rui sarcină cade
de reorganizare,
și supravegherea
dar mai ales de justificări, și să de
nici un respect. Colectat din secții
folosirii economicoase a materiale
rulăm firul constatărilor noastre în
în conteinere metalice, șpanul este
lor. într-o boxă, veritabil cuib al
sectoarele de activitate ale întreprin
descărcat într-o grămadă în curte,
„Rozătorului", aveam să vedem stive
derii. .
pentru a fi din nou încărcat în alte
de lădite cu electrozi si. pe jos. elec
Cînd intri în casa unei gospodine
mijloace de transport și trimis ca
trozi despachetați, aruncați unii pes
atare la unitatea de colectare.
care dispune de un spațiu mai mic
te alții. Cînd o întreprindere duce
ți se pare, dimpotrivă, că locul este
Inutilă, absurdă, grămada de șpan
lipsa unor materiale, pe acelea pe
larg, degajat. Știm cu toții ce creea
din curte, în care vedem amestecate
care le are le gospodărește strict, ca
ză această impresie : gospodina gă
și alte resturi metalice, grămadă ce
pe ochii din cap. eliberînd de la ma
sește cîte o soluție ingenioasă, un
ocupă un spațiu bun de depozitare.
gazia întreprinderii numai cantitățile
cui, o policioară, cîteva rafturi. Incit
Să nu poată fi încărcate conteinerele
absolut necesare unei folosiri econo
te cuprinde mirarea cît de multe lu
cu șpan direct de la ușa secțiilor in
micoase. Or, o asemenea boxă bine
cruri au intrat acolo. Am făcut
autocamioane și transportate apoi la
garnisită cu electrozi, la dispoziția
această asociație de imagini, cînd
unitatea de colectare ? Indiscutabil —
secției, deschide larg ușa risipei.
directorul comercial, Ionel Oncioiu,
da, numai că pentru asta este nevoie
Revenim la discuția din biroul dide spirit organizatoric. Aflăm că uni
care ne însoțea, a găsit cu cale să
rectorului, ne care am relatat-o la înjustifice prin insuficiența spațiului
tatea ar dispune și de o instalație de
ceput. Pînă la urmă, tovarășul direc
totala lipsă de ordine, de logică a
mărunțire a șpanului. Dar ea se
tor a reușit să suporte relatarea con
„așezării" materialelor în depozit. De
află „în conservare", pe motiv că
statărilor noastre. Mai ales că pe
fapt, ce am văzut acolo 7 Țevi și pro
unitatea de transport pe calea ferată
parcurs, de la colaboratorii săi.
file puse alandala, unele peste alte
nu acceptă șpan mărunțit.
aveam să aflăm și alte date : în pri
le ; lăzi cu piese și materiale așeza
Intr-un birou al atelierului de de
mul trimestru al acestui an. rebutu
te în pozițiile cele mai nefirești.
bitare. maistrul C. Vintilescu scoto
rile de piese s-au ridicat la 1,1 mi
Colac peste pupăză, aici s-au aglo
cește ce scotocește pe un dulap șl.
lioane lei. iar din metalul consumat
merat în ultima perioadă tot felul de
de după un vraf de anvelope sl cu
în procesul de fabricație nu s-a re
utilaje și subansamble pentru o nouă
rele de transmisie, scoate la lumină
găsit în produsele finite decît 77,8 la
investiție a cărei finalizare trenea
cîteva dosare prăfuite sl bine legate,
sută.
ză. Așa că acestea sînt descărcate
în care nu s-a umblat de multă vre
Pentru că la discuție au fost de
„cu furca" din vagoane și puse pe
me. Dosarele cuprind nomenclatorul
fată secretarul comitetului de partid,
unde șe nimerește. Unele materiale
pieselor ce pot fi realizate din res
care
este și președinte al consiliului
sînt ruginite, degradate sau nu pot
turile metalice, precum si... planurile
oamenilor muncii, precum sl alte
fi identificate. Gestionarul și patru
de croire a diferitelor formate de la
cadre cu funcții de răspundere din
distribuitori lucrează în schimbul de
minate.
întreprindere, le sugerăm să organidimineață. După-amiază și noaptea,
— Dar. de fapt, știm pe dinafară
la fiecare Ioc de muncă întîlnirl
singurul stăpîn peste depozit rămîce piese putem croi din resturile ' zeze
cu muncitorii, maiștrii, specialiș
ne... paznicul, care nu prea are cum
metalice,
doar
facem
asta
în
fiecare
păzi pentru că depozitul nu este în
tii. practic, cu întreg personalul mun
zi — ne spune maistrul Vintilescu.
grădit, iar fiecare se poate plimba
citor, Si să pună toate iustificările,
Care este realitatea din atelier 7
pe acolo „ca vodă prin lobodă". Cum
toate plîngerile fată în fată cu realiMaterialele rămase de la debitare
se asigură în • aceste condiții inte
tatea din producție, analizînd dessînt aruncate peste tot prin hală,
gritatea materialelor 7 Ne-a reținut
amestecate cu diferite gunoaie. în
chis. cu exigentă si responsabilitate
atenția în acest sens o contradicție
grămezi de diferite forme si mă
muncitorească, modul în care se re
flagrantă între unele date de evi
rimi : practic, nu ai unde te mișca ;
dență. Astfel, din raportările statis
alizează planul. în care sînt gospo^
nu se vede nici măcar intenția de a
tice rezultă că în primul trimestru al
dărite resursele materiale, trâgind
se tria resturile materiale pe mărimi
acestui an s-au consumat în secțiile
toate învățămintele cuvenite.
si calități, darămite de a se organi
de producție 13 326,7 tone de metal ;
za gestionarea lor. de a le trimite la
dar, în aceeași perioadă, secțiile de
Comellu CAREAN
depozitul de materiale refolosibile ;
producție au „scos" din depozit nu
Nicolae PETOLESCU
în pofida acestei realități, șeful secmai 8 602,4 tone. Cum s-au consu
mat materiale mai multe decît s-au
eliberat de la depozit 7 Nu pot fi
decît trei explicații : fie că raporta
rea consumului nu e corectă, fie că
evidența gestionară a depozitului nu
a reflectat cantitatea reală de mate
riale ridicată de secții, fie că au exis
tat în secții stocuri de peste 4 700
de pus pe
tone de metal, deci un veritabil de
pozit, care — după lege — nu aveau
Adeseori, de la coelectrică, sînt, în urma
nifesta nemulțumirea
ce căuta acolo. Oricare din ipoteze
moditate pînă la risipă dispoziției
amintite, că de trei săptămîni
ar fi cea valabilă, este limpede că
nu-i decît un pas. Pas aruncate pe foc. Dininstalația ' de pesticide
sînt încălcate unele reglementări pri
nu mai funcționează
pe care l-au făcut unii
tr-o trăsătură de con
vitoare la gospodărirea resurselor
dei a unui funcționar, tocmai din motivele
funcționari de la Mi
materiale. Nu e de mirare că, în po
nisterul Aprovizionării
arătate mai sus. S-a
economia
națională
fida dezordinii pe care am văzut-o . atunci cînd a
pierde anual mai mult pierdut astfel o pro
fost
in depozit și a risipei ce aveam să
de 6 milioane de lei.
ducție în valoare de
vorba de bidoanele din
o constatăm în secții, din contabili
circa 5 milioane lei.
material plastic în care Dar aceasta nu este
tate rezultă „minunea" reducerii
se livrează pesticidele totul. Pierderile mari
Pagube, nu glumă !
cheltuielilor materiale cu 23 de lei
de-abia de aici încep.
pentru agricultură. InȘi această pentru că
la 1 000 lei producție-marfă în pri
trucît aceste substanțe Combinatul din Bornu s-a născut încă o
mul trimestru al acestui an ! Sigur
sînt toxice, ca să nu zești trebuie să livreidee genială șl senza
că acolo unde normele de consum
se creeze bătaie de ze ritmic și la timp
țională : aceea ca res
sînt largi este favorizată și risipa !
cap cu recuperarea agriculturii pestiddele
pectivele bidoane și
Să adăugăm că depozitul, și așa
ambalajelor.
aceștia necesare. Și pentru abutoaie, în loc să fie
mic și prost gospodărit, mai suportă
ceasta are nevoie de
au dispus, fără echi
arse, să fie spălate și
și „balastul" unor stocuri de materii
ambalaje,
adică
de
alte
voc. ca bidoanele și
retrimise combinatului
și materiale în valoare de 47 mili
și alte bidoane și bu
butoaiele
respective,
chimic. Iar pentru mai
oane lei, aprovizionate peste norma
după ce au fost golite, toaie. pe care
din
multă siguranță. încă
tivele legale, precum și materiale de
diferite cauze nu și le
să fie arse.
de la fabricarea lor cu
care nu mai este nevoie, „fără mișO fi bună precau
poate asigura întotdea
această destinație s-ar
care" cum se mai numesc, de 9,6 miția. dar nici cu un una cu promptitudine.
putea asigura un anu
lioane lei.
asemenea preț. Care De aid, alte necazuri,
mit semn distinctiv,
preț e destul de pi alte pagube afectînd
Este drept, in depozitul de matecare să permită evita
perat. De pildă, numai producția agricolă. Ba
riale există însă și o „oază" de bună
chiar, lipsind ambala
rea folosirii acestor
organizare : este sectorul de resurse
de la Borzești se li
jele. se creează stocuri
materiale recuperabile, în care sînt
vrează anual
circa
butoaie în alte scopuri.
150 000 de butoaie și
aranjate într-o ordine desăvîrșită
de produse care umplu
Inlăturînd astfel „te
capete, resturi, bucăți de țeavă, de
bidoane din material
depozitele, determinînd merile" autorului ideii
productiei.
trefilate, clasate pe mărimi și cali
stagnarea
plastic cu asemenea
cu... focul. în locul lor.
Valentin
tăți. Dar așa de mult țin cei de aici
substanțe ;■ toate aceste
Inginerul
ar putea fi pusă pe
directorul
la acest depozit încît pare un muzeu
Anastasiu.
ambalaje, produse cu
foc năstrușnica dispo
tehnic al combinatului
șl nu se îndură să-1... înnoiască per
un consum mare de
manent cu resturile de materiale con
materiale și
energie de la Borzești, își maziție. (Gh. Baltă).
sumate curent în producție. Cercetăm
I
La întîmplare cîteva fișe de magazie
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întreprinderea
de
produse ceramice din
Jimbolia se
număra
printre unitățile care
își îndeplinesc ritmic
sarcinile
de
plan,
realizînd depășiri la
producția fizică. Lucru
de care beneficiarii unitătii nu sînt
prea
convinși, deoarece... nu
primesc la timp mate
rialele solicitate. Care
să fie „misterul" 7
O vizită la unitatea
din Jimbolia e sufi
cientă pentru a clari
fica încurcătura.
De
cum intri pe poartă
privirile îti sînt atrase
de stive de cărămizi,
blocuri ceramice, țigle
prefabricate din beton
armat și altele, care
împînzesc aproape în
treaga incintă. Direc
torul
întreprinderii,

Aurel Herișanu, ne
spune cu năduf : „Sîntem într-o situație pa
radoxală : ne depășim
planul, dar nu respec
tăm contractele. Și
asta numai si numai
din lipsa mijloacelor
de transport. La ora
actuală avem în stoc
o cantitate de 14 900
tone de materiale de
construcții
diferite.
Degeaba am apelat la
sprijinul centralei _ in
CI.F.R.dustriale, al
ului ; nu s-a rezolvat
nimic".
într-adevăr. lncepind
chiar din prima lună a
anului. întreprinderea
din Jimbolia a sesizat
Centrala materialelor
de construcții din ca
drul Ministerului Eco
nomiei Forestiere și
Materialelor de Con-

structil că 1 s-a repar
tizat un plan de trans
port ce nu acoperă decît jumătate din ne
cesar. Și uite așa,
stocurile din curtea în
treprinderii cresc văzînd cu ochii, benefi
ciarii solicită materia
le. întreprinderea plă
tește penalizări pentru
întîrzierea livrărilor,
face cheltuieli în plus
pentru manipulări su
plimentare de materia
le. înregistrează pier
deri din rebutarea pro
duselor trambalate prin
sau
prin
depozite
curte.
Ei, dacă ar putea ceramica să meargă singură spre santiere...
Dar există riscul să
ajungă ciob... (Cezar
Ioana).
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MAISTRUL-INSTRUCTORo funcție cu profunde implicații
in pregătirea pentru muncă a elevilor
— Maistrul Petrică Pană ? Ne este
„mina dreaptă" în organizarea și
desfășurarea activității practice a
elevilor — spune prof. Eugenia Nicolae, director adjunct la Școala ge
nerală nr.'5 din București. Aleargă
neobosit' la furnizori, la întreprinde
rile cu care „cooperăm" în produc
ție, se ocupă cu pasiune și interes
de îndrumarea elevilor în orele de
atelier, ca un adevărat părinte. Nici
nu știu cum ne-am descurca fără el
in școală !
„Mîna dreaptă" — un calificativ
care-1 onorează pe cel căruia-i este
adresat, care subliniază, plastic, lo
cul pe care trebuie să-l ocupe în
școală maistrul-lnstructor în pregăti
rea pentru muncă a elevilor.
La examenul pentru gradul I, lu
crarea „Metodica de instruire prac
tică la clasa a IX-a din liceele de
matematică-fizică" a fost notată cu
10. Stăm de vorbă cu autorul ei,
malstrul-instructor Mircea Brehuescu, de la Atelierul interșcolar nr. 1
din Iași.
— De ce tocmai această temă ?
— Deoarece în procesul instructiveducativ nu avem prea clare îndru
mări metodice, am studiat mai atent
problemele de conținut ale învățării
meseriei, am elaborat o serie de fișe
tehnologice, recomandări de ordin
pedagogic și rezultatul — o lucrare
de circa 250 pagini.
— Pe baza ei ați obținut gradul L
Si apoi ?
— Evident, nu m-am oprit doar la
aspectul formal al susținerii unui
examen, ci m-am străduit să realizez
o eficiență sporită în pregătirea prac
tică a elevilor. Unele concluzii din
lucrare au devenit „lecții" în atelier,
între acestea ! policalificarea (lăcă
tușii învață și sudura), condițiile de
desfășurare efectivă a practicii din
treapta a Il-a de liceu în întreprin
deri. preocupările pentru autodotarea
atelierului-școală etc.
Despre munca și calitățile profe
sionale și pedagogice ale altui
maistru — Dumitru Cadulenco, de
la Casa pionierilor și șoimilor patri
ei din Buzău — vorbesc, la fel de
sugestiv... trofeele și premiile dobîndite de elevii din „Atelierul fante
ziei", pe care-1 îndrumă de mai mulțl
ani. Distincții dobîndite la presti
gioase concursuri pionierești de crea
ție tehnico-științifică pentru lucrări
(machete) deosebit de grăitoare pen
tru spiritul novator, pentru deschi
derea spre orizontul larg al actuali
tății pe care le insuflă elevilor săi.
Am prezentat aici, într-un spațiu
restrîns. pe trei din miile de
maiștri-instructori care, în școli de
toate gradele, răspund de îndru
marea activității tehnico-productive
a elevilor, de pregătirea lor profe
sională. Activitate deosebit de im
portantă pentru Însușirea de Că
tre tinerele generații a deprin
derilor necesare exercitării unor pro
fesii utile, care să le permită înca
drarea rapidă în producție. Mai ti

neri sau mai vîrstnici, o bună parte
dintre acești maiștri-instructori, dispunînd de o pregătire profesională
corespunzătoare, reușesc să-și înde
plinească cu bune' rezultate îndato
ririle didactice. Experiența de pro
ducție, experiența de viață îi ajută,
pe mulți dintre ei, să se apropie de
elevi, să-i îndrume cu tact șl compe
tență, să le deschidă orizontul tehni
cii. al meseriei.
Nu-i mai puțin adevărat Insă că
destul de mulți maiștri-instructori

• Experiențe care onorea
ză ® Buni profesioniști și
buni educatori • Fenome
ne de rutină și cauzele lor
• Perfecționarea pregăti
rii didactice — nu numai
o îndatorire statutară
nu-șl onorează, la nivelul exigențe
lor firești ale școlii, îndatoririle pro
fesionale și pedagogice de educatori
ai viitoarelor promoții de muncitori
calificați. în scrisori și sesizări ale
părinților adresate redacției, în ra
poarte și analize ale forurilor locale
și centrale de lnvățămînt, în pro
priile noastre investigații In atelierele-școală sînt relevate carențe se
rioase în activitatea maiștrilor-instructori. Astfel, nu puțini sînt aceia
care își rezumă activitatea la simpla
transmitere — mai mult sau mai pu
țin inteligibilă — a unor deprinderi
manuale de executare a unor obiec
te simple, lipsite de orice stimulent
pentru elevi. La clasele mari, mal
ales, depășiți In cunoștințe științifi
ce de elevi, unii maiștri-instructori
Încearcă să-și mențină cu orice preț
autoritatea prin „forța" notei, a lim
bajului „colorat", nu prin efortul de

autoperfectionare. cum ar fi firesc.
Așa cum au remarcat interlocutorii
noștri — maiștri-instructori de la
școli din București, Iași și Buzău —
față de importanța activității sale
instructiv-educative, de răspunderea
pe care o are în pregătirea practică
a elevilor maistrul-instructor —
acest factor de bază al activității
practice școlare — nu se bucură de
.suficientă atenție din partea foruri
lor centrale și locale de învățămînt.
Un statut profesional nu prea clar
conturat îl plasează, în multe locuri,
la marginea vieții scolii. Asa-zise
cursuri de minim-pedagogic, în rea
litate audierea unor referate pline
de generalități — sînt cam tot ce se
întreprinde pentru umplerea unei
lacune esențiale : pregătirea pedago
gică.
— Evident, nu pe această cale se
va realiza omogenizarea, sub rapor
tul pregătirii, al conștiinciozității și
disciplinei, acestui important contin
gent de activiști pe tărîmul școlii —
consideră Eugen Vornicu, directorul
Atelierului interșcolar nr. 1 din Iași.
Ci printr-un sistem bine gîndit și
închegat de pregătire și perfecționa
re a maiștrilor-instructori, în care
să se urmărească cu perseverență
realizarea unei pregătiri complexe
profesionale de profil și pedagogice,
dobîndirea unei măiestrii didactice,
formarea unui profil etic pe măsura
îndatoririlor educative pe care le au
de împlinit.
Am adăuga la cele spuse de Inter
locutorul nostru șl sugestia Inițierii
periodice, mal frecvent decît pînă
acum, a schimburilor de experiență,
temeinic organizate, în care maiștriinstructori, recunoscuți pentru succe
sele dobîndite în pregătirea practică
a elevilor, să-și Înfățișeze concret, în
atelier, la fața locului în întreprin
dere — nu în vorbe și referate — ex
periența de muncă, de producție, pa
siunea pentru tehnică, pentru nou șl
interesant în procesul de pregătire a
muncitorilor de mîine.

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Tenis de cîmp. Turneul Interna
țional de la Wimbledon :
finala
probei de simplu femei. Transmi
siune directă
17,30 Emisiune in limba germană • Că
lătorie prin tara mea... spre ori
zonturile deschise de Congreșul al
IX-lea al P.C.R. Reportai realizat
la Lipova ■ 2050 de ani de
la
crearea primului stat dac centra
lizat șl independent. Mărturii con
temporane : Cetatea Devei • Sub
semnul
Festivalului
national
„Clntarea României"
18,25 Pe stradă in America. Reportaj

Florica DINULESCU

realizat tn S.U.A. de Comellu Leu
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 15 ani lumină • 15 ani In 15 com
parații : Uzina ■ Clntecul șl poe
zia acestor ani
20.20 2050 de ani de Ia crearea primului
stat dac centralizat șl Independent.
Istoriei o nobilă menire I Parti
cipă : acad, ștefan Pascu.
prof,
dr. docent Radu Vulpe, prof. dr.
Ștefan Ștefănescu, prof. dr. Titu
Georgescu, prof. dr. Florian Geor
gescu, dr. Mircea Mușat. Redactor
Maria Preduț
20,40 Film artistic ! „Drumul
destinu
lui". Premieră pe țară. Producție
a studiourilor americane
Cu :
Henry Fonda șl Claudette Colbert.
Regia : John Ford
22,10 La zi In agricultură
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

prin excelență, elementul
de bază al spectacolului
montat de Alexa Visarion
la Teatrul „Giulești".
Regizorul a știut să
descopere și să amplifice
dramatismul
personaje
lor. lărgindu-i semnifica
țiile. transformînd condi
ția
eroilor lui
Fănuș
Neagu (bieți executant!
de
„zgomote"
într-un
imaginar studiou de film)

al ultimului lor descen
dent. cinicul șl dezorien
tatul Alexandru.
Decăderea este dublă :
pe de o parte, o decă
dere morală (nu sînt în
stare să mai facă nimic
bun), pe de altă parte, so
cială (nu știu să facă ni
mic altceva decît să imi
te sau să fabrice zgomote
pentru filme despre care
nu știu nimic si pe care

(Urmare din pag. I)

rllor regate și civilizații ale lumii
antice. Pe lingă așezările de tipul
davae-lor. care ating un înalt nivel
de dezvoltare pe tot cuprinsul Daciei,
se pun bazele unora din marile cetăți,
cu ziduri de apărare, lucrate din pia
tră după modelul celor grecești. în
interiorul si in preajma acestora se
ridică sanctuare impunătoare, asemă
nătoare templelor antice. Metalurgia
fierului si a argintului, ca si mește
șugul olăritului cunosc în această pe
rioadă progrese remarcabile. Tot
acum se renunță la vechile ateliere
monetare unional-tribale si se înfiin
țează o monetărie unică pentru toată
Dacia.
Dacia Iul Burebista. pe deplin uni
ficată si consolidată economic si po
litic. devenea cea mai mare putere

16,00 CIntece șl jocuri populare româ
nești
16.20 O viață pentru o idee :
Acad,
C.I. Istrati. Colaborează dr. Doru
Pucă
16,90 Melodii fără vlrstă —
muzică
ușoară cu Glgi Marga
17,10 Blocnotes — informații utilitare
17.30 Dicționar
cinematografic.
Jean
Ga bin
18,40 Buletin rutier al Capitalei
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 15 ani lumină
20.20 Estivala ’80. Concert simfonic. în
program lucrări de Theodor Grigoriu șl Anton Bruckner.
Diri
jori : Paul Popescu și Mlhal Brediceanu. Prezintă Radu Gheeiu
22.30 Telejurnal
22,30 închiderea programului

X-

de Ion Vlicu. care cla
mează bravînd nevoia de
ascultare a lui fată de al
ții. dar și a celorlalți fată
de el, au stridențe aproape insuportabile. Fără
compasiune, cu răceală și
distanțare a privit și chi
nurile Măriei, jalnica lui
soție, Inutil îndrăgostită
de Nil (o frumoasă și im
presionantă creație a Do
rinei Lazăr), reliefînd in-

Premiera piesei
„Echipa de zgomote'
de Fănuș NEAGU

la Teatrul „Giulești66

cinema
• Abba ; SALA PALATULUI —
16; 20.30, PATRIA — 9;
LI,15;
13,30: 15.45; 18: 20,15. BUCUREȘTI
— 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20,15.
PALATUL
SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 16:18 20.
• Stop cadru la masă :
SCALA
— 9.30; 11,30; 13,30; 15 45:
17,45;
19,45.

probabil nu Ie văd nici
odată). Dorința există în
ei. dar o dorință alterată,
denaturată. Nici unul din
tre eroi nu mai are forța
de a deveni „realitate",
de a pleca din atelierul
de făcut zgomote unde-1
ascultă oțbeste pe ingi
nerul despot ce le este
superior.
Tot atît de categoric ca
și acest inginer cu o voce
albă, tăioasă, dură (inter
pret Florin Zamfirescu),
auzit doar din spatele
nostru în sala ■ Majestic
unde se joacă spectacolul,
a fost și regizorul Alexa
Visarion cu personajele
lui Fănus Neagu. creind
un spectacol tensionat,
aspru, uneori chiar prea
aspru, subliniind micimea
morală a personajelor.
Strigătele lui Musat. su
gestiv si foarte bine jucat

• Zboară, pasăre, zboară : CEN
TRAL — 9,30; 11,30; 13.30: 15,30;
17.30: 19.30. STUDIO — 18; 20.
• Sub patru steaguri : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30:
15,30;
17,45; 20 La grădină — 21,15. FES
TIVAL — 9: 1115; 13.30: 15.45; 18;
20.15. FAVORIT — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, GRADINA CAPI
TOL — 21
• Drumul oaselor s VICTORIA —
9; 11,15; 13.30: 15,45: 18 ; 20.15. GRIVITA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Artista, dolarii șl
ardelenii :

tregul grotesc al zbuciu
mului ei. Cu aceeași seve
ritate au fost evidențiate
și falsele răbufniri de re
voltă sau energie ale Iul
Alexandru și ale Gianinei
(roluri rezolvate cu multă
credință de Geiu Nițu și
Janina Stavaracbe).
în centrul spectacolului
însă, poate mai mult de
cît în piesă, stă masiv,
statuar și tragic destinul
lui Nil, interpretat cu stăpînită și riguroasă măies
trie de Mircea Albulescii.
Este greu să-ți imaginezi,
după ce l-ai văzut, că
acest personaj poate să
arate si altfel decît legat
de statura impunătoare a
lui Mircea Albulescu —
vocea lui adtncă și răsco
litoare. trecerile săgetă
toare de la durere la atac,
sugerarea tulburătoare a
Imaginii tatălui.
evocat

timpuri noi — io: 12: 14: îfl;
18; 20.
• Heidl In oraș J DOINA —
9;
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Ultimul sentiment : CAPITOL
— 9; 11,15; L3.30: 15,45: 18 : 20,15,
CULTURAL — 9; 11,15: 13.30; 15.45;
18; 20,15.
• Prietenii mei. Indienii : TOMIS
— 9: ÎL 15; 13,30: 15,45: L8: 20,15.
• Bună seara, Irina ! :
FERO
VIAR - 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20,15; MIORIȚA - 9: 11,15: L3.30;
15 45; 18; 20 MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15,

din sud-estui Europei. Ea reprezenta
statul unic ai tuturor geto-dacilor. si
nu al unui mozaic de neamuri, cu
origini si limbi diferite, ca în cazul
marelui imperiu al lui Alexandru cel
Mare sau al celui roman.
Burebista s-a impus prin Înfăptui
rile sale atît în fata contemporanilor
săi. cit si a istoricilor zilelor noastre,
întinderea si tăria statului său. pre
cum si calitățile sale de mare om po
litic l-au impresionat pe Strabon,
care va consemna în geografia sa că
Burebista. „ajuns in fruntea neamu
lui său, l-a inăltat atît de mult prin
exerciții, abținere de la vin si ascul
tare fată de porunci, incit in cîtiva
ani a făurit un imperiu puternic".
Aceleași fapte ale regelui geto-dac
l-au îndemnat pe cunoscutul scriitor
francez Camille Julllan să-1 caracte
rizeze în termeni demni de măreția

operei sale. „Prin anii 70 i.e.n.. spune
istoricul amintit. Europa de mijloc
era împărțită între cei doi mari con
ducători de popoare, aventurierul lip
sit de scrupule, regele Ariovist al
suebilor. care teroriza vestul germano-celtic. si reformatorul inspirat si
organizatorul înțelept Burebista. re
gele geto-dacilor. care ajunsese sin
gurul stăpinitor al centrului si răsă
ritului european".
Odată cu crearea primului stat din
Istoria României, se pun bazele unei
tradiții ce se va perpetua de-a lungul
secolelor. Esența statului lui Burebis
ta va continua să se mențină Si
după dispariția sa. aiungînd să se
refacă si să se Întărească in vremea
lui Decebal.
De la Burebista s-a
păstrat ideea de unitate de neam si
de luptă pentru realizarea unui astfel

de ideal. Ideea de unitate se menține
la dacii din eooca romană si în aceeasi măsură la populația daco-romană si apoi la români. Ea va fi
tradusă în fant, pentru un scurt răs
timp, în vremea lui Mihai Viteazul,
pentru a se îndeplini apoi. în noile -■
condiții din epoca modernă, prin ma
rile acte istorice de la 1859. 1877—1878
și 1918, care au dus la făurirea sta
tului national român unitar si inde
pendent. Unitate statală care, în
evul nostru socialist, s-a întărit ne
contenit pe temelia -adindlor prefa
ceri din acești ani, aflindu-si cea
mai grăitoare ilustrare in hotărirea
cu care intreg poporul urmează parti
dul. în faptele de muncă harnică,
avîntată pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al parti
dului.

PROGRAMUL 2

a dezrădăcinării

In condiția simbolică a
tuturor celor ce abdică de
bunăvoie de la frumos,
de la luptă, de la vise.
Și în Echipa de zgomote,
la fel ca în Scoica de
lemn, avem de-a face cu
o familie și cu opoziția
sau continuitatea ce-i
leagă Implacabil pe pă
rinți de copii. Dar o fa
milie în care cei buni au
fost odinioară, iar urma
șii nu mai sînt altceva de
cît o palidă caricatură a
trecutului. Visele acestor
ființe, care au emigrat de
pe pămîntul pe care s-au
născut, nu mal sînt vise,
ci coșmaruri chinuitoare
întrebări și torturante remușcări ale unor oameni
care ar fi vrut să trăiască
ca „bizonul" de odinioară,
ca bătrînul Rîmniceanu,
tatăl lui Nil și
Mușat,
părinții culpabili de acum

Popescu Negreni : ^Străbunul"

PERMANENȚA UNUI MĂREȚ IDEAL
-IDEALUL UNITĂȚII

CRONICA TEATRALA
Sflrșitui stagiunii trecu
te ne-a adus premiera
absolută a piesei Scoica
de lemn de Fănuș Neagu
la Teatrul „Nottara", o
meditație poetică încărca
tă de miros de alge și
iubiri marine. N-a trecut
Încă un an și acest sfîrșit
de stagiune ni-1 descoperă
din nou, ca dramaturg, pe
Fănuș Neagu, de data
aceasta cu piesa lui de
debut, o aspră condamna
re a celor ce nu știu să
mai viseze — Echipa de
zgomote, noua premieră
absolută a Teatrului „Giu
lești". Și acum avem
de-a face cu un poet
care-si revarsă prea pli
nul său de gînduri si cu
vinte într-o cupă drama
tică. dar un poet amar,
opunînd parcă Jn mod
simbolic surîsurilor blinda
și azurii ale prietenilor
mării din Scoica de lemn
scrișnetele chinuite, îm
pătimite șl deprimate ale
celor care au uitat sau
sînt pe cale a uita să mai
fie oameni.
Cronologia teatrală ne-a
dat mai întîi opera zimbitoare și apoi pe cea ama
ră, dar să nu uităm că
această cronologie nu este
și aceea a poetului, fali
mentului moral și intelec
tual al eroilor din Echipa
de zgomote (scrisă acum
un deceniu) opunîndu-i-se
posibilitatea de recuperare
din Scoica de lemn. Cele
două piese pe care le
avem de la Fănuș Neagu
sînt
opuse însă numai
aparent, aparținînd în
fond acelei lumi fascinan
te și ciudate cu care scri
itorul ne-a obișnuit în
romanele
și povestirile
sale. Piesele lui Fănuș
Neagu, mai mult chiar
decît proza lui, sînt ipos
taze subiective ale unul
creator subiectiv, puse sub
semnul unui impresionant
efort de obiectivare, prima
dintre ele, coincidentă cu
Echipa de zgomote, fiind
ipostaza dramatic-grotescă de început, învinsă și
depășită parcă de aceea,
lirico-ironică, din Scoica
de lemn. Ambele ipostaze
au devenit acum eveni
mente teatrale rezolvate
cu gravitate și autentică
răspundere,
și
despre
această răspundere vreau
să scriu acum, ea fiind,

Pavel Mercea : „Burebista*

Gion D. Mihail ,■ „Străbunul"

doar prin prea plinul de
simțire pus în rostirea
cuvîntului „bizon", tăcerea
grea de plumb cu care
merge la moarte pentru a
se răscumpăra pe sine si
a-i salva pe ceilalți de
furia cîinilor scăpatl din
lanțuri.
Condiția mizeră de sim
plu executant de zgomo
te propusă de Fănuș Nea
gu ca o metaforă a căde
rilor a fost astfel puternic
accentuată de Alexa Visa
rion. Atelierul de făcut
zgomote, materializat în
instrumente sordide, dar
si cosȘmarestl. de viziunea
scenografei Daniela Codarcea. integrarea specta
torilor direct și ostentativ
în starea de tensiune
creată de ordinele drasti
ce rostite din spatele lor,
dar mai' ales expresivita
tea dată personajelor :
ființe mecanizate, auto
matizate, cu ochii mă
riți de spaimă, privirile
fixe și mîinile și hainele
pline de noroi, lovind cu
disperare in lemnul brut
al unei mese cu striden
te copite de lemn, sînt
numai cîteva dintre mij
loacele cu care Alexa Vi
sarion a transpus în Ima
gini scenice de o brutală
concretețe piesa lui Fănuș
Neagu. Ni s-a părut că
regizorul, idornic să ne
comunice forța
1
conflictuală. a trecut
prea
ușor peste>
momentele
de pauză, peste ispitirile culorilor, lăsînd să
dispară, să se piardă unele clipe de destindere.
De aici, saltul prea rapid
peste clipele de umanitate
existente la mal toti eroii,
hai
să le spunem
de
căldură, după cum și in
certitudinea
Vînzătoarel
de evantaie, rezolvată de
Irina Mazanitis mai de
grabă cu elemente exte
rioare. cu o ironie ce-1
rănește farmecul.
Echipa de zgomote e
un spectacol concentrat și
dur. dar un spectacol
făcut cu matură răspun
dere și multă dăruire,
un spectacol avertisment
pentru cei ce greșesc și
uită să mai fie oameni. O
dezbatere etică de înaltă
probitate.

Ileana BERLOGEA

• Noi aventuri pe vasul Posei
don : EXCELSIOR
— 9:
11,15!
13,30; 15,45; 18: 20 15. AURORA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 30, la gră
dină — 21, FLAMURA — 9; 11;
13,15; 15,30; 17 45; 20.
• Ion.
Blestemul
pămlntului,
blestemul iubirii : EFORIE — 10;
14,30: 19.
• Bietul loanlde I BUZEȘTI
—
15,30: 19.
• Omul păianjen se
întoarce :
DACIA — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20,15, FERENTARI — 15,30; 17,30;
19,30.

George MUNTEANU

„Istoria literaturii române"
Istoria unei literaturi naționale,
alcătuită dintr-o succesiune de am
ple monografii. dedicate celor mai
de seamă scriitori, s-a văzut inau
gurată in veacul trecut de către
marele critic si istoric literar ita
lian Francesco de Sanctis. La noi
o asemenea metodă axiologic-selectivă a fost introdusă acum vreo ju
mătate de secol, tot de un strălu
cit reprezentant al culturii italiene,
Ramiro Ortiz, printr-un curs de
cîtiva ani tinjit în românește la
Universitatea din București — curs
care ar trebui tipărit.
în orice caz. aplicată la literatura
română, o astfel de Istorie literară,
identificată cu o istorie a valorilor
literare, a conceput George Munteanu in monumentala sa lu
crare. apărută foarte recent la Edi
tura didactică si pedagogică. Ea
poartă titlul „Istoria literaturii
române", avînd ca subtitlu „Epoca
marilor clasici". Este numai un im
pozant început care se va continua,
desigur, cu alte serii monografice.
Această vastă deschidere istoricllterară cuprinde, pentru moment,
cinci masive monografii, consacrate
celor cinci mari reprezentanți ai
Junimii :
Maiorescu.
Eminescu.
Creangă. Caragiale si Slavici. Fie
care dintr-însii se află privit printr-o optică cu totul proaspătă, ire
ductibil personală, deschizîndu-ne
adesea unele perspective de reflec
ție noi si neașteptate. Totul se
fundează pe o documentație uriașă,
în mare parte inedită. Aplicarea
sa la obiect — serioasă, ascuțită,
de o excepțională ingeniozitate in
tuitivă — face să ne gîndim la un
pan-semantism implicat în tipul de
orientare al autorului. Din orice
rînd. din orice cuvînt. peste care
alti cercetători ar trece distrat!.
George Munteanu știe să scoată
cite o semnificație. Izbitoare prin
adevărul ei. oină acum nebănuit.
Asa ar fi. printre multe altele, o
surprinzător de modernă concepție
estetică la Eminescu. extrasă din
diferite poeme, manuscrise si scri
sori. concepție care relevă, tot
odată. si „structurile operei emi
nesciene" („sensibilul", „inteligibi
lul". „imaginarul"). Dar la acest
punct de referință, atins numai în
treacăt, vom mai reveni.
Pentru moment semnalăm inte
resanta „Introducere", care ne in
dică existenta celor trei generații
de precursori ai Junimii, prepasoptlstii. pașoptiștii si postpasoptistii.
Ei au creat baza pe care a înflorit
„epoca de aur" a literaturii româ
ne. epocă ce-a proeminat în conste
lația celor cinci aștri ai ei. Aceștia
prezintă toti o structură comună,
structura pe care George Munteanu
o numește de sintetizatori, dirijați,
deopotrivă către desăvîrsirea fini
sajului. atît în registrul ideii, cit
si în acela al artei. Ca urmare a unei asemenea ca
racterizări. ne interesează rațiunile
pentru care unii contemporani, si
ei de înaltă valoare, ca Hasdeu sau
Macedonskl. nu s-au putut apropia
structural de spiritul Junimii. Ei
nu aveau stofă de mari sintetiza
tori. ci numai de mari precursori.
Să privim mai tntîi cazul Hasdeu.
asa cum îl vede George Munteanu.
El era un întîrziat nostpasoptist. pe
care au apucat să-l ajungă din
urmă cei care, cronologic, ar fi tre
buit să apară după el. adică juni

• Mireasa din tren : BUCEGI —
16; 18; 20.
• Școala curajului II î MT?.LOT>T '
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15,
PARC HOTEL - 21,15.
• Sălbaticul : STUDIO — 10; 12;
14; 16. GRADINA BUZESTI
—
21,15.
• Adîncurile : LIRA — 15,30; 19,
la grădină — 21, VOLGA
— 9;
11.30; 14,15; 17; 19,45.
• Proba de microfon î DRUMUL
sării — 16; 18; 20.
• Rețeaua „SM : GLORIA —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

miștii. La celălalt ilustru contem
poran al „Junimii", la Macedonski,
procesul apare si mai complicat.
Acest sălăsluitor în imperiul iluzii
lor s-a amăgit pe sine. închipuindu-si că are si el structură de sin
tetizator. Ca atare a recurs la un
fel de exacerbare a calităților sintetizante. adoptate de la marii ju
nimiști. poate cu gîndul ambițios
de a li se substitui. Prin însusi
acest hybris. el s-a exclus din cate
goria lor. fixîndu-se la statutul tot
de precursor. Insă, al unui alt ciclu
din literatura noastră, care-si va
afla desăvîrsita sintetizare cu mult
măi tirziu. abia în perioada inter
belică.
Cu alte cuvinte, numai cei cinci
alcătuiesc. în cele două decenii
dintre 1866 si 1886. vîrful pirami
dei. către care au năzuit trei gene
rații precedente. „în totul — con
chide George Munteanu — monu
mentalitatea epocii de aur a litera
turii române, perenitatea ei se ex
plică, poate in ultimă analiză, prin
felul memorabil in care au pus

poporului român — ajuns In zarea
istoriei moderne — problemele ca
pitale ale flintei sale specifice si
ale rostului său in lume, probleme
capitale ale condiției umane". Oda
tă cu această punere la punct, si
după un substantial tur de orizont
asupra întregii „Junimi", se desfoiază bogat toată flora de idei a
celor cinci monografii.
Desigur că. în cadrul unui sim
plu articol ne este cu neputință
nu numai de a le comenta, dar nici
măcar de a le trece în revistă ne
toate. Relevăm numai că. în justa
comprehensiune a lui George Mun
teanu. „eooca de aur" a literaturii
noastre se rînduieste printre marile
„epoci de aur" ale lumii, semna
late ca atare de către cele mai
autorizate Istorii universale. Să
ilustrăm numai cîteva concluzii,
scoase de autor după laborioasele
investigații pe care le-am amintit
adineaori.
Reflectînd. bunăoară, la surprin
zătoarele raționamente, dezvoltate
de Maiorescu — cu conștiința de a
fi el primul — ne care le enunță,
în însemnările de „Jurnal", datate
1 ianuarie 1866, George Mun
teanu ajunge la următoarea con
cluzie : „De ne gîndim bine, prin
ceea ce iși lămurise la 1 ianuarie
1866 si in zilele următoare. Maio
rescu devenea un procursor al
„structuralismului" contemporan si.
mai larg privind lucrurile, chiar al
„semioticii". în sfîrsit. cunoscuta sa
formulă critică a „formei fără fond"
va apărea cu exact acelaâi sens, si
exprimată cu aceleași cuvinte în
1933 la argentinianul Martinez Es
trada (în „Radiografia Pampei").
vizînd literatura tării sale de pe la
1880. Totul rezultă din colaționări si
deducții cu caracter strict compara
tist, pe care George Munteanu ni
le prezintă amănunțit.
Si mai pasionante ni se arată re
flecțiile concluzive despre Emines
cu. El „e un Bacon al gîndirii ar
tistice moderne, e ceea ce a fost
mai pe urmă, in domeniul său, un

• Morțli fac umbră t
COTROCENI — 15; 17,15; 19.30.
• Rocky II : GIULEȘTI —
9;
11,15: 13,30; 15,45; L8; 20.15, ARTA
— 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30 : 20,45.
la grădină — 21.
• Detașament cu misiune
spe
cială : PACEA
— 15.30:
17,30;
19,30.
• Eroina
de
Ia
Musvebon !
POPULAR - 15,30; 17 30: 19,30.
• Ultima noapte de
dragoste î
FLORSASCA - 9,30; 12,30; 16; 19.
• Fiul campionului : VIITORUL
— 15,30; 17.30; 19.30.

I

• Un frate formidabil : MUNCA
— 16; 18; 20
• Vizita de dimineață : FLACARA — 16; 18; 20.
• Duios Anastasia trecea : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Opera Română : Horla — 19.
• Teatrul »,LucLa Sturdza Bu-

Brâncuși". în această uriașă di
mensiune .1 se proiectează chiar
din tinerețe poetul lui George Mun
teanu. care îl vede încă de oe
atunci ca „un singular „Kavi" (în
țelept hindus, n.n.) al spațiului
cultural-artistio din Europa moder
nă". Asa ajunge autorul la înalta
noțiune de homo eminescianus si
la aceea de cunoaștere hyperionlcă.
O fenomenologie a esențialelor
„structuri artistice eminesciene",
„de identificat în orice fapt de crea
ție" („sensibilul".
..inteligibilul", i
„imaginarul") reapare întocmai sub
chipul imaginativului, al afectivului
Si al conceptualului la celebrul
poet si Istoric literar iberic Damaso Alonso (în „Poezia spaniolă".
1950). Ni se dezvăluie aci încă un
bogat filon din infinitele surprize
date de geniul lui Eminescu.
întîietatea cronologică a înfăptui
rilor din cadrul „Junimii" se aso
ciază cu întîietatea lor sub aspectul
perfecțiunii, amîndouă la scară, uni
versală. Astfel. Creangă „e de situat
— cum a si fost, demult — printre
cei mai de seamă umoriști
al
lumii". La rîndul său. „Caragiale
era si rămîne unul din cei mai
de seamă poeți comici din citi a dat
la iveală pînă acum umanitatea...".
Toti scriitorii analizați sînt. într-un
fel sau altul, printre intîii pe plan
universal.
în sfîrsit. idei de o subtilitate,
am spune, filigranată se văd con
sacrate lui Slavici. Cu acest prilej,
George Munteanu aprofundează fe
nomenul stratificării, legat de un
străvechi subconștient colectiv. Re
tragerea în munți, determinată de
pustiitoarele năvăliri de la etnogeneza poporului român, n-a însem
nat numai un act exterior, ci ‘si
unul lăuntric, ca o ascundere tăinuită pe si printre piscurile suK
minale ale conștiinței. Acest sub-,
conștient colectiv nu numai că s-n
infiltrat și în creația lui Slavici,
dar chiar constituie filonul cel mai
substantial al acelei creații. Sur
prinzător mal apare si un alt fant
in investigația de fată. Asa cum
Eminescu — potrivit recentei des
coperiri efectuate de Amita Bhose
— ar fi singurul poet european
care, dincolo de unele mode trecă
toare. a dat indianismului o viată
perenă în continentul nostru, tot
astfel si Ion Slavici este acela care,
spre deosebire de alti scriitori din
Europa si America, a conferit lui
Confucius o actualitate la fel de
perenă în lumea modernă. Filozo
fia practică a înțeleptului chinez
există încă dinainte la Slavici, fără
ca acesta să-1 cunoască. Iar ulterior
nu numai că scriitorul român s-a
lnitiat expres In această înțelep
ciune. dar a citit întreaga istorie a
Chinei spre a-1 pătrunde mal te
meinic pe vechiul gînditor. George
Munteanu vede aci una din trăsă
turile sale arhetipale.
Frumusețea, curaiul si adevărul
ideilor se asociază intr-o atare
utilă si instructivă lectură cu aceea
a stilului literar colorat, suplu, ori
ginal si. nu mal puțin grav, ca si
întregul conținut al cărții. Citind
ac^te pagini realizăm sinoptic di
mensiunile neașteptate. în perspec
tivă. pe. care le relevă „epoca do
aur" a literaturii noastre.

Edgar PAPU

Landra* (sala Schitu Măgureanu):
Mobilă și durere — 19, (sala Stu
dio) : Cum se numeau cei patru
Beatles ? — 19.
• Teatrul ..Nottara
*
(la
Parcul
Herăstrău) : Sfîntul Mitică Blaji
nul — 20.
• Teatrul ..Giulești
*
(sala Majes
tic) : Povestea unei iubiri — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia
*
română
(la Clubul I.C.T.B.): Pe
uh picior de plai —* 18,30.
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A apărut în limbile maghiară și germană :

ZIUA INDEPENDENȚEI STATELOR

Cronica zile»

UNITE ALE AMERICII

Convorbiri economice româno-iraniene. In Perioad« 28

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la Comitetul
Central al Partidului Comunist Român

Președintele Statelor Unite ale America

EDITURA POLITICA

29-30 mai 1980

Plenara Consiliului Politic Superior al armatei
Joi a avut loc plenara Corjsiliului
Politic Superior al armatei cu activul
care a dezbătut sarcinile ce revin
comandanților, organelor și organiza
țiilor de partid si de tineret, tuturor
militarilor si întregului personal din
armată pentru înfăptuirea cerințelor
ce decurg din recentele cuvîntări
rostite de tovarășul Nicolae Ceausescu
la consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. și la ședința plenară lăr
gită a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.
Dind glas hotărîrii lor nestrămu
tate de a înfăptui neabătut politica
internă si externă a partidului si
statului nostru, consacrată făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate, participantii la plenară au
adresat . o telegramă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al tortelor
armate. în care se spune :
Asemenea tuturor oamenilor mun
cii. cei ce slujesc patria sub drapelele
oștirii văd în aceste noi si impor
tante acțiuni politice initiate de
dumneavoastră, mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. o nouă
t» «Abcventă mărturie a dinamismu
lui ’ revoluționar și spiritului novator
ce vă caracterizează, a înțelepciunii,
clarviziunii politice si înaltei respon
sabilități comuniste cu care condu-

ceti destinele poporului nostru de
cincisprezece ani. anii cei mal
glorioși si mai bogati în împliniri din
întreaga istorie națională.
îrîSușindu-ne pe deplin concluziile
și sarcinile ce decurg din aceste
cuvîntări pentru acțivitatea noastră,
încredințăm conducerea superioară
de partid, pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe comandant suprem, că
vom acționa cu consecventă pentru
perfectionarea stilului și metodelor
de lucru, a organizării si conducerii
întregului proces' de instruire si edu
care a trupelor, pentru întărirea per
manentă a ordinii și disciplinei mili
tare. în vederea creșterii necontenite
a capacității combative a armatei.
Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe secretar general al parti
dului. că dezbaterea si adoptarea
măsurilor pentru aplicarea în viată
a sarcinilor rezultate din recentele
dumneavoastră cuvîntări constituie
pentru toti comuniștii din armată,
pentru toti militarii un prilej de mo
bilizare si mai puternică a energiei
și capacității lor de muncă, în scopul
îndeplinirii exemplare a datoriei
sacre ce le revine — de a fi gata
în orice moment, la chemarea patriei
și la ordinul dumneavoastră, să
apere, împreună cu întregul popor,
cuceririle revoluționare, independen
ta. suveranitatea si integritatea teri
torială a scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

Vizita delegației Comisiei de afaceri externe
a Adunării Naționale Franceze
Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit, joi di
mineața, delegația comisiei de afaceri
externe a Adunării Naționale Fran
ceze, condusă de Maurice Couve de
Murvllle, președintele comisiei, care
se află într-o vizită în țara noastră.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție tradiționalele re
lații de prietenie șl colaborare stator
nicite între țările și popoarele noas
tre, subliniindu-se evoluția lor con
tinuu ascendentă pe baza înțelegerilor
convenite cu ocazia dialogului româno-francez la cel mai înalt nivel. A
fost evidențiată, totodată, contribuția
parlamentelor și parlamentarilor la
dezvoltarea colaborării reciproce pe
multiple planuri, la promovarea unei
politici de cooperare, în ansamblul
eforturilor ce se fac pe plan interna
țional, in interesul destinderii, al cau-

Excelenței Sale Domnului JIMMY CARTER

zei păcii și prieteniei între toate po
poarele lumii.
★
în aceeași zi, membrii delegației
franceze au avut o întrevedere de
lucru cu o delegație condusă de Vasile Pungan, președintele Comisiei
pentru politică externă și cooperare
economică internațională a Marii
Adunări Naționale.
De asemenea, oaspeții «-au lntîlnit
cu Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe.
La întrevederi a fost de fată Pierre
Cerles, ambasadorul Franței la Bucu
rești.
★
în onoarea delegației Adunării Na
ționale Franceze, președintele Marii
Adunări Naționale a oferit joi un
dineu.
(Agerpres)

CASA ALBĂ

WASHINGTON D. C.
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia Zilei independenței
Statelor Unite ale Americii, in numele poporului român și al meu personal,
calde felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul po
porului american, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.
Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma convingerea că,
in spiritul Declarației comune și al înțelegerilor la care am ajuns împreună,
în aprilie 1978, vor continua să se dezvolte și să se amplifice relațiile de co
laborare româno-americane, dialogul și conlucrarea dintre țările noastre în
sfera relațiilor internaționale, în interesul popoarelor noastre, al păcii, co
laborării și securității generale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

în zorii zilei de 4 iulie, mii de
americani se reunesc la poalele co
linei „Marș Hill“. In statul Maine,
din nord-estul Statelor Unite, locul
unde în fiecare dimineață, razele
soarelui apar mai devreme decît în
restul teritoriului tării. Acolo, la
orele 4,30, drapelul american este
înălțat pe catargul de pe vîrful dea
lului. Ceremonia se repetă apoi. în
funcție de apariția zorilor, pe alte
coordonate geografice, pe întregul
teritoriu al S.U.A., care sărbătorește
prin diverse manifestări oficiale si
populare evenimentul memorabil
din 4 iulie 1776 — Ziua indepen
dentei tării — ce a deschis drum
afirmării poporului american ca
națiune liberă, dezvoltării sale în
cadrul Statelor Unite ale Americii.
Vizitînd locurile legate de mo
mentele mai importante ale revo
luției americane — prima revoluție
anticolonială — generațiile de azi
iau cunoștință de idealurile care au
inspirat pe pionierii revoluției de
acum mai bine de două secole, asa
cum sînt ele oglindite în „Decla
rația de independență", ca si de
cuvintele rostite de către primul
președinte al S.U.A.. George Wa
shington : „Respectați echitatea si
dreptatea fată de toate țările. Pro
movați pacea si armonia cu toti".
Totodată, vizitatorilor le sînt înfă
țișate marile înfăptuiri obținute de
poporul american în perioada de
după cucerirea independentei, care
au făcut ca S.U.A. să detin^ un loc
de prim rang în lume în ce privește
potențialul economic, dezvoltarea
industriei moderne sl agriculturii
de înalt randament, știinta si teh
nologia. explorarea spațiului cos
mic. urbanismul etc.
în ce privește raporturile ro
mâno-americane. cu vechi tra
diții — nu de mult s-a ani
versat Împlinirea a 100 de ani do
dnd. în urma recunoașterii inde
pendentei României de către S.U.A..
între cele două țări s-au stabilit
relații diplomatice — se poate anrecia cu satisfacție că ele cunosc o
dezvoltare tot mai favorabilă în, ul
timii ani. Aceasta demonstrează în
modul cel mal concludent că Intre
două state, diferite ca orîndulre
«oclal-politicfi. ca mărime, poten-

țial si grad de dezvoltare, pot să se
statornicească relații bune, de cola
borare si cooperare reciproc avan
tajoasă. atunci cînd se pornește de
la dorința comună de a se acționa
în acest sens, cînd la baza raportu
rilor lor se așază stima si respec
tul reciproc, principtile egalității
în drepturi, suveranității si inde
pendentei naționale, neamestecului
în treburile interne, avantajului
mutual.
* în evoluția mereu ascendentă a
relațiilor româno-americane un rol
determinant l-au avut dialogurile
rodnice la nivelul cel mai înalt
desfășurate la București și Washing
ton. întîlnirlle si convorbirile cu
prilejul vizitei de stat pe care
președintele Nicolae
Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu au întreprins-o în apri
lie 1978 în S.U.A., ia invitația pre
ședintelui Jimmy Carter si a doam
nei Rosalynn Carter. Declarația co
mună semnată de cei doi șefi de
stat au dat un nou impuls relații
lor dintre cele două țări și popoare,
conlucrării lor reciproc avantajoase.
Ca urmare, între România și Sta
tele Unite s-a extins colaborarea în
forme noi. de înaltă eficiență, cum
ar fi acțiunile de cooperare în pro
ducție. în domenii de vîrf ale teh
nicii
contemporane.
societățile
mixte, cooperările pe terte piețe,
nivelul schimburilor economice re
ciproce depășind. în prezent, un
miliard de dolari. Ultima sesiune
a Comisiei economice mixte româ
no-americane a confirmat cursul
mereu ascendent al relațiilor dintre
cele două țări, consemnînd înche
ierea unor noi acțiuni de cooperare
între întreprinderi de comerț ex
terior din tara noastră si firme americane. Totodată, s-au amplificat
continuu schimburile de valori spi
rituale. pe tărimul științei, litera
turii. artei sl în alte sfere ale cul
turii.
Dezvoltarea relațiilor prietenești,
extinderea si adîncirea colaboră
rii. ca si intensificarea contactelor
dintre România și S.U.A. corespund
pe deplin intereselor celor două
popoare, cauzei generale a păcii,
cooperării si înțelegerii dintre toate
națiunile.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Flacăra olimpică primită sărbătorește
la Bacău
BACĂU 3 (Agerpres). — Continuîndu-și drumul pe teritoriul țării
noastre, ștafeta care poartă flacăra
Jocurilor Olimpice de la Moscova a
sosit joi la amiază la Focșani, unde,
în fata „Monumentului Unirii", a
avut loc o frumoasă manifestare
sportivă. în cadrul ceremoniei des
fășurate aici, tineri si tinere din
municipiu au susținut în fata unui
numeros public un bogat program
cultural-sportiv.
Apoi, ștafeta si-a continuat dru-

mul spre „Mausoleul Eroilor" de la
Mărăsesti. în fata căruia s-a desfă
șurat O festivitate sportivă.
Seara, flacăra olimpică, purtată de
gimnasta Gabriela Trușcă. compo
nentă a echipei medaliate cu argint
la Jocurile Olimpice de la Montreal,
a fost salutată de miile de cetățeni
aflati în plata municipală din Bacău.
în cursul nopții, flacăra olimpică a
rămas la Bacău, de unde astăzi își
va continua drumul spre Iași.

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice
La apropiatele Jocuri Olimpice de
vară de la Moscova, Spania va fi re
prezentată de o delegație compusă
din peste 200 persoane (165 sportivi
și 36 de oficiali). Sportivii spanioli
var participa la 17 din cele 21 de
discipline incluse în program, fiind
prezența,ta, întrecerile de atletism,
baschet, Tandbal, scrimă, gimnastică,
hochei p iarbă, judo, lupte, înot,
polo pe apă, pentatlon modern, caiaccanoe, tir cu arcul, canotaj academic,
tir, yachting și fotbal.
Echipa de fotbal a U.R.S.S., una
dintre favoritele turneului olimpic,
își continuă în aceste zile pregătirile
sub conducerea antrenorului Con
stantin Beskov. Din actualul lot fac
parte 25 de jucători, dintre care 9

sînt component! ai formației Spartak
Moscova, actuala lideră a campiona
tului U.R.S.S.
La 9 iulie, din actualul lot vor fi
aleși cei 17 jucători care vor evolua
în turneul olimpic, iar în ziua de 12
iulie, echipa va susține un ultim joc
de verificare în compania unei se
lecționate daneze.

India va participa la Jocurile
Olimpice de vară cu un lot de 71 de
sportivi. Cu șanse in disputa pentru
locurile fruntașe se prezintă echipa
de hochei pe iarbă, una dintre cele
mai valoroase din lume, șl sprinte
rul Singh, cîștigătorul a două me
dalii de aur La Jocurile sportive asia
tice.

nls de la Wimbledon, în turul doi al
probei de dublu-mixt, perechea
Mottram (Anglia), Florența Mihai
(România) a învins cu 6—4, 6—7, 6—2
pe Aguirre (Chile), Wade (Anglia).
Rezultate mai importante înregistrate
în proba de dublu masculin: Fleming,
McEnroe
(S.U.A.)
— Gonzalez
(S.U.A.), Prajoux (Chile) 7—5, 7—5,
6—2 ; Gottfried (S.U.A.), Ramirez
(Mexic) — frații Amritraj (India)
3—6, &—3, 6—2, 1—6, 19—17 ; A. și
G. Mayer (S.U.A.) — Frawley, Mas
ters (Australia) 6—4, 1—6, 6—3, 6—4.

• în cea de-a doua semifinală a
probei de simplu femei din cadrul
turneului internațional de tenis de la
Wimbledon, Chris Evert-Lloyd a în
vins-o cu 4—6, 6—4, 6—2 pe cîștigătoarea de anul trecut, Martina Navra
tilova. în finală, Evert o va întîlni pe
australiana Evonne Goolagong.
Rezultate din sferturile de finală
ale probei de dublu femei : Casals,
Turnbull — Stevens, Wade 7—6, 6—4 ;
Reynolds, Smith — Shriver, Stove
6—3, 3—6, 7—5. La dublu bărbați, în
sferturi de finală, învingătorii de la
ediția precedentă, McEnroe si Fle /
ming, au eliminat cu 6—4, 6—3, 6—4,
5—7.
6—4 perechea
Gunthardt,
McMillan.
în semifinalele probei de simplu
bărbați, suedezul Bjorn Borg l-a în
trecut cu 6—2, 4—6, 6—1, 6—0 pe
americanul Brian Gottfried.

• La Titograd au continuat me
ciurile turneului internațional mas
culin de handbal dotat cu „Trofeul
Iugoslavia". Rezultate tehnice : Iugo
slavia (tineret) — Bulgaria 25—20
(14—10) ;
Iugoslavia A — Elveția
22—19 (13—11) ; Spania — R.P. Chi
neză 32—19 (18—10). După trei etape,
în clasament conduce Iugoslavia A
cu 5 puncte, urmată de Spania — 5
• Biletele de intrare pentru meciul
puncte. Iugoslavia (tineret) — 3 punc
de tenis România—Cehoslovacia din _ te, Bulgaria — 3 puncte. Elveția —
cadrul „Cupei Davis", care va avea
2 puncte și R.P. Chineză zero puncte.
loc în zilele de 11, 12 și 13 iulie pe
arena „Progresul", s-au pus în vînza• în ultima zl a concursului inter
re la casele de la C.C.A. si cele ale
național de înot de la Liubliana,
arenei „Progresul".
sportiva româncă Luciela Mihăilescu
a repurtat o frumoasă victorie în pro
• Etapa a 7-a a Turului ciclist al
ba de 200 m spate cu timpul de
Franței, disputată între localitățile
2’29” 36/100. Ea a fost urmată de îno
Beauvais și Rouen, a revenit rutie
tătoarele Italience Bartolini — 2’32”
rului olandez Jan Raas, cronometrat
53/100 și Frangipani — 2’ 33” 43/100.
pe distanta de 92 km cu timpul de
Proba de 100 m bras (femei) a fost
2hl5’33”. în clasamentul general se
menține lider Rudy Pevenage (Bel
cîștigată de Liao (R.P. Chineză) cu
gia).
1’13” 81/100, urmată de Brigitte Prass
(România) — 1’17” 51/100.
• în turneul internațional de te-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După cum s-a mal anunțat, în
tre 12 și 15 iulie va avea loc în Ca
pitală un turneu internațional de fot
bal. Alături de lotul reprezentativ al
țării noastre, vor participa echipele
Dinamo Tbilisi, F. C. Magdeburg și
F. C..Argeș.

• Echipa de fotbal a țării noastre
«e află în prezent la Cîmpulung,
unde urmează un program de pregă
tire. Duminică, selectionabilii vor în
tîlni. într-o partidă de verificare, for
mația Muscelul, urmînd ca marți, 8
iulie, să joace tot la Cîmpulung cu
noua promovată în divizia A. F.C.M.
Brașov.

• TERMOS SOLAR.
Specialiștii francezi au realizat
în premieră un termos solar.
Este vorba de un recipient în
conjurat de aripi de aluminiu
care se pot deplia. Expunîndu-le
la lumina soarelui, după un
timp de 15 minute lichidul con
ținut în termos se încălzește.
Temperatura lichidului se păs
trează timp de 8 ore. în prezent
se desfășoară studii pentru crea
rea unei sobe de bucătărie ac
ționate în întregime cu ajutorul
razelor solare.

• DREPTURI DE AU
TOR PENTRU PROGRA
MELE COMPUTERELOR.
Senatul american dezbate în
prezent un proiect de lege me

nit să facă vîlvă în lu«iea In
formaticii. Pînă în prezent pro
gramele pentru computere nu
erau protejate din punct de ve
dere legal ; ele puteau fi copiate
si reproduse de oricine. Potrivit
legii amintite. începînd cu anul
viitor aceste programe vor fi
protejate prin asa-numitul ..co
pyright" si vor beneficia de
drepturi de autor asa cum este
cazul cu filmele, cărțile, emisiu
nile de televiziune etc.

le. Una din acestea este des
tinată supravegherii ritmului
cardiac. Este vorba de un apa
rat în lungime de 10 cm. lat de
7 cm si înalt de 2,8 cm. care ve
rifică ritmul bătăilor inimii, rit
mul respirației precum si alti
parametri vitali. Toate aceste
date sînt proiectate ne un ecran
cu afișaj digital. Aparatul are
autonomie de funcționare de 34
de ore.

• CONTROLAȚI-VĂ
SINGURI STAREA SĂ
NĂTĂȚII. Pentru a controla

• TELEVIZIUNEA ÎN
SPRIJINUL CONDUCE
RII AUTO. în Franța a fost

starea de sănătate sau pentru a
interveni în anumite boli cum
ar fi diabetul, specialiștii ni
poni au realizat așa-numitele mașini medicale individua

introdusă o metodă «nouă în
sprijinul celor care vor să în
vețe conducerea auto. Pentru
obținerea permisului de condu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de I,
< șl 7 Iulie. In țară: Vremea, răcoroasă
la Începutul intervalului, va intra Insă
intr-un proces de încălzire
treptată.
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi
locale, avlnd șl caracter de aversă, mal
ales In Maramureș, Moldova și zona
montană. Vlntul va sufla slab ptnă la
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată in primele zile. Temperaturile' mi
nime vor fi cuprinse intre 7 șl 17 gra
de, iar cele maxime între 20 șl 30 de
grade, ta munte, dimineața, local cea
tă. In București : Vremea se va Încălzi
treptat. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii la Începutul intervalului. Vînt
slab plnă la moderat, temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 13 șl 18
grade, iar cele maxime intre 28 șl 20
de grade.

lunie-3 iulie, o delegație a Ministe
rului Agriculturii și Resurselor Na
turale din Republica Islamică Iran,
condusă de Bahman Samadi Yazdi,
adjunct al ministrului pentru proble
me de cercetare si învătămînt. si Mo
hammad Maanavi, adjunct al minis
trului pentru probleme de cereale, a
efectuat o vizită de documentare în
țara noastră la invitația Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare,
în timpul șederii in tara noastră,
oaspeții au fost primiți de Angelo
Miculescu. viceprim-minlstru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare. Cu acest prilej
au fost discutate aspecte privind sta
diul actual si perspectivele cooperării
economice si colaborării tehnico-stiintifice în domeniul agriculturii din
tre România si Iran.
La încheierea vizitei. Adrian Rogojeanu. adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, și
Bahman Samadi Yazdi si Mohammad
Maanavi au semnat un alde-mămoire.
Documentul cuprinde acțiuni pen
tru dezvoltarea cooperării în dome
niul producerii de semințe selecțio
nate si material săditor. cultivării de
cereale, plante oleaginoase, furajere
si medicinale, creșterii industriale a
păsărilor, proiectarea si executarea
de lucrări hidroameliorative. obiecti
ve din domeniul industrializării pro
duselor agricole.
Vizită. DeIeSația parlamentară
din Cipru, condusă de Alecos Polydorou Michaelides, președintele Ca
merei Reprezentanților, care ne vizi
tează țara, a fost oaspete al județului
Argeș.
Parlamentarii ciprioțl au avut o
întrevedere cu tovarășul Ion Sîrbu,
președintele consiliului popular ju
dețean. și au vizitat întreprinderea
mecanică Muscel din Cîmpulung,
Stațiunea de cercetări și producție vi
ticolă Ștefănești, precum și obiective
social-culturale din municipiul Pi
tești.
în onoarea oaspeților, președintele
consiliului popular județean a ofe
rit un dejun.
★
Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea a organizat
joi. în Capitală, o manifestare cul
turală dedicată Zilei naționale a Sta
telor Unite. Dr. Alexandru Dutu. de
la Institutul de studii sud-est euro
pene, a 'prezentat impresii de călătorie
din S.U.A. în încheiere, au fost pro
iectate filme documentare americane.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Consiliu
lui Culturii sl Educației Socialiste,
oameni de artă si cultură, un nume
ros public.
Au fost prezentl Rudolph Aggrey,
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
★
Ca urmare a acordurilor interveni
te între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară,
începînd de la 1 iulie 1980 s-a deschis,
pe raza județului Satu Mare, un nou
punct de trecere a frontierei de stat
între cele două țări, în apropiere de
localitatea românească Petea. Punctul
de trecere este deschis tot timpul
anului traficului internațional. Acce
sul din R. P. Ungară spre punctul
Petea se face prin localitatea ma
ghiară Csengersima.
★
La Galeria „Căminul artei" din
Capitală s-a deschis, joi. o expoziție
de acuarelă din R.D. Germană, or
ganizată în cadrul programului de
colaborare dintre uniunile artiștilor
plastici din România și R.D.G.
La vernisai au asistat Ion Gheor
ghiu. secretar al U.A.P.. artiști plas
tici. critici de artă, altl oameni de
artă si cultură.
A fost prezent dr. Siegfried Bock,
ambasadorul R.D.G. la București.
★
La Tg. Mureș a avut loc o sesiune
de comunicări științifice cu tema
„Unitate și continuitate multimilena
ră în istoria poporului român", or
ganizată în cadrul acțiunilor prile
juite de împlinirea a 2050 de ani de
la crearea primului stat dac centra
lizat Si independent.
(Agerpres)

GALAȚI

Noi produse pentru alimentația sugarilor
între ultimele cerce
tări finalizate la Fa
cultatea de tehnologia
și chimia produselor
alimentare si tehnică
piscicolă din cadrul
Universității Galați se
numără si cîteva pro
duse destinate ali
mentației
sugarilor.
Discutăm pe această
temă cu prof. dr. ing.
Gheorghe Miron Costin. autor al acestor
invenții:
— Este vorba despre
produsul
„Materna"
destinat alimentației
sugarilor
sănătoși,
produs distins cu men
țiune la Salonul natio
nal de invenții din
noiembrie 1979. Produ
sul are o compoziție
apropiată de cea a
laptelui matern, putindu-1 înlocui. De ase
menea. substituie cu
succes produse simila
re care în prezent
se importă. Produsul
„Materna", care se
prezintă sub formă de
pulbere albă, intră în

cere. examinatorii nu se vor
mai afla în aceeași mașină cu
candidatul respectiv, ci îl vor
urmări dmtr-un autovehicul se
parat. prevăzut cu o instalație
de radioemisie și o cameră de
televiziune. Datorită instalației
de radioemisie vor putea da
instrucțiunile cuvenite candida
tului. prevăzut la rîndul lui cu
un aparat de radiorecepție. în
același timp, examinatorii vor
filma toate manevrele pe care
le va efectua elevul. în baza in
strucțiunilor primite. La sfîrșit
examinatorul va putea să arate
acestuia filmul cu toate mane
vrele — deopotrivă oele reușite,
ca si cele greșite.

fabricație în acest an
la întreprinderea de
industrializare a lap
telui Harghita. Un alt
produs inventat de noi
este Lactofortul. des
tinat alimentației su
garilor cu intoleranță
la lactoză. Adminis
trarea acestui produs
evită apariția si elimi
nă anumite afecțiuni
de nutriție la sugari,
contribuind la dezvol
tarea lor fizică si psi
hică normală, la forti
ficarea organismului
foarte tînăr. Lactofor
tul reprezintă o reali
zare absolut originală,
el fiind programat să
intre în acest an în
producție la aceeași
întreprindere. Mențio
năm că, în prealabil,
ambele produse au
fost testate la nume
roase clinici de pedia
trie din tară, breveta
te ca invenții si omo
logate. în plus. Lacto
fortul a fost avizat
favorabil de către In
stitutul pentru contro

• TEATRUL SCHONBRUNN LA A DOUA TI
NEREȚE. Construit în 1747,
Teatrul Palatului Schonbrunn
din Austria, unul din cele mai
frumoase teatre în stil baroc
din Europa, a fost complet re
staurat și pregătit pentru spectaccle cu public. Scena a fost
adaptată exigentelor
tehnicii
moderne pentru reprezentații
muzicale și teatrale. Teatrul
dispune în prezent de 368 de
locuri : fosa orchestrei este di
mensionată pentru 56 de muzi
cieni si poate fi acoperită în
timpul reprezentațiilor, oferind

lul medicamentelor de
pe lingă Ministerul
Sănătății. Doresc să
menționez că apariția
acestor invenții a fost
posibilă datorită reuși
tei unor cercetări mai
vechi ale noastre pri
vind realizarea pentru
prima oară în tară a
proteinelor pure din
lapte, așa-numitul cazeinat și coprecipitatul
proteic; La finalizarea
eforturilor noastre am
conlucrat cu specialiști
din Ministerul Sănătă
ții și pix>fesori de pe
diatrie din tară, fiind
de asemenea sprijiniți
de către Departamen
tul industriei alimen
tare și Centrala indus
trializării laptelui (în
cadrul centralei, de
altfel, s-au și fabricat
cantităti de ordinul to
nelor, pentru testare,
din produsele de mal
sus), care dispune de
un program special de
realizare a produselor
pentru copii si diete
tice. (Dan Plăeșu).

Funeraliile tovarășului
Mihai Dalea
Joi, 3 iulie, au avut loc funeraliile
tovarășului Mihal Dalea. membru al
C.C. al P.C.R.. prim-vicepresedlnte al
Colegiului Central de Partid, vechi
militant al mișcării muncitorești și
comuniste din tara noastră, luptător
devotat pentru triumful socialismu
lui în patria noastră, pentru înflo
rirea Republicii Socialiste România.
Sicriul cu corpul neînsuflețit al
tovarășului Mihai Dalea a fost depus
pe un catafalc în holul Crematoriului
„Cenușa".
Sub portretul îndoliat al defunctu
lui, în jurul catafalcului au fost de
puse coroane de flori din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
Colegiului Central de Partid. Con
siliului Național al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste. Comi
tetului municipal București al P.C.R.,
Marii Adunări Naționale. Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împo
triva fascismului. Ministerului Aface
rilor Externe. Consiliului General
A.R.L.U.S., Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.. Combinatului
siderurgic Reșița. întreprinderii con
structoare de mașini din Reșița, a
altor instituții. întreprinderi si orga
nizații obștești.
Sînt depuse coroane de flori din
partea famillei defunctului.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea Asociației
de prietenie sovieto-română. precum
Si din partea unor ambasade.
în cursul dimineții, numeroși ce
tățeni au venit la catafalc sure a
aduce un ultim omagiu defunctului.
Au făcut de gardă membri ai C.C.
al P.C.R.. vechi milltanti al mișcării
muncitorești si comuniste din tara
noastră, activiști de partid si de stat
si ai organizațiilor obștești, oameni
ai muncii.
»
Din ultima gardă au făcut parte
tovarășii Ion Coman. Petre Lupu,
Gheorghe Pană. Leonte Răutu. Mihal
Gere. Ion Ionită. Nicolae Giosan.
Membri ai conducerii de partid șl
de stat au prezentat condoleanțe fa
miliei celui dispărut.
La mitingul de doliu care a avut
loc a luat cuvîntul tovarășul Petre
Lupu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Colegiului Central de Partid,
care a spus : „Cu inimile îndurerate,
conducem astăzi, pe ultimul său
drum, pe tovarășul Mihal Dalea. Prin
încetarea lui din viată, partidul
pierde un activist de frunte, care si-a
închinat, din fragedă tinerețe. întrea
ga energie și capacitate luptei revo
luționare a clasei muncitoare, cauzei
eliberării naționale si sociale, ideilor
socialismului si comunismului, păcii
Si înțelegerii Intre popoare.
Provenit din rîndurile clasei mun
citoare. Mihal Dalea si-a făcut primii
pași in mișcarea muncitorească activînd In rîndurile organizației Tine
retul Socialist. A fost membru al
Partidului Comunist Român din anul
1935. El s-a format ca militant re
voluționar în anii în care partidul
nostru comunist, actionînd în condi
țiile deosebit de grele ale ilegalității,
a organizat si condus lupta maselor
populare împotriva exploatării si asu
pririi. a fascismului, centru apărarea
intereselor vitale ale poporului, dove
dind o deosebită abnegație sl perse
verentă în muncă, devotament revo
luționar. spirit de sacrificiu, animat
fiind de încredere nețărmurită în
triumful socialismului si comunismu
lui în patria noastră.
După eliberarea tării. în funcțiile
de răspundere în care a fost trimis
să muncească In aparatul de partid
si de stat si în organizațiile de masă
si obștești. în înaltele funcții pe care
le-a îndeplinit in diferite perioade,
tovarășul Mihal Dalea a servit pînă
tn ultima clipă a vieții, cu în
treaga sa capacitate si energie, cu
pasiune revoluționară, cauza parti
dului. a clasei muncitoare.
După Congresul al IX-lea. în clima-

tul de înaltă responsabilitate partini
că, de muncă novatoare, imprimat
de către partid sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu tuturor
sectoarelor de activitate, tovarășul
Mihai Dalea, pătruns' de un înalt
spirit de disciplină și devotament co
munist, a militat activ, neprecupețind
nici un efort pentru aplicarea neabă
tută a măsurilor de perfecționare a
activității în toate domeniile vieții
economico-sociale, pentru înfăptuirea
planurilor de dezvoltare economicosoclală a patriei, pentru ridicarea ni
velului de trai material și spiritual al
tuturor oamenilor muncii, pentru
înălțarea României pe noi culmi de
civilizație și progres. El și-a adus o
contribuție de seamă la înfăptuirea
politicii de pace și colaborare între
popoare promovată cu atîta consec
vență de partidul nostru comunist.
Amintirea ta, exemplul tău de co
munist devotat cauzei partidului — a
spus în încheiere vorbitorul — vor
rămîne mereu vii în inimile comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor muncii
din țara noastră !“.
A luat apoi cuvîntul tovarășul
Mihal Burcă, vicepreședinte al Co
mitetului foștilor luptători si ve
teranilor de război împotriva fas
cismului. care a spus : „în aces
te triste momente, evocînd cu
respect drumul luminos, de trudă și
de luptă, al tovarășului Miliai Dalea,
se cuvine să ne amintim că provenea
dintr-o familie de muncitori, că el
însuși a lucrat într-un redutabil deta
șament muncitoresc. Muncind ani în
delungați în calitate de metalurgist la
uzinele din Reșița, a cunoscut din
plin exploatarea capitalistă, greutățile
vieții. Tovarășul Mihai Dalea a intrat
din fragedă tinerețe în mișcarea mun
citorească. A activat în rîndurile or
ganizației Tineretul Socialist, luind
parte la lupta clasei muncitoare, a
poporului nostru pentru eliberarea
socială și națională, înrolîndu-se de
tinăr în Partidul Comunist Român,
pe care l-a slujit cu abnegație, cu
spirit de răspundere, cu înaltă prin
cipialitate și fermitate revoluționară.
în funcțiile de răspundere care i
«-au încredințat pe linie de partid și
de stat, tovarășul Mihal Dalea a do
vedit calități deosebite, de om și de
activist. Exigent cu sine și cu ceilalți,
apropiat în același timp, dinamic și
chibzuit, energic și competent, mobi
lizator. inspira încredere tovarășilor
cu care lucra, li antrena si-i ajuta,
acționînd cu competență și autoritate
pentru îndeplinirea sarcinilor.
La această dureroasă despărțire, în
numele Comitetului luptătorilor și
veteranilor antifasciști, aducem un
ultim salut, omagiul nostru militantu
lui șl omului de mare generozitate
comunistă care a fost tovarășul Mihal
Dalea".
La mitingul de doliu a luat apoi
cuvîntul tovarășul Aurel Duca, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R.,
care a spus : „în activitatea pe care
a desfășurat-o ca președinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, Mihal
Dalea și-a dăruit Întreaga sa putere
de muncă, întreaga sa experiență și
pregătire, contribuind astfel la spori
rea rolului acestora în grandioasa
operă de construcție socialistă în tara
noastră.
Cei ce am activat șl am muncit ală
turi de el avem adine întipărite în
memorie pilda lui de fermitate co
munistă, de înaltă principialitate și
responsabilitate in exercitarea orică
rui act de conducere, avem pilda lui
de om integru, de mare probitate și
de noblețe sufletească.
în clipele acestei dureroase șl pre
mature despărțiri, în numele Consi
liului Central al U.G.S.R., aducem un
ultim omagiu și recunoștința noastră
sinceră pentru neobosita sa activitate
pusă în slujba înfloririi patriei și a
națiunii noastre socialiste. Adio,
scumpul nostru tovarăș. Amintirea ta
va trăi mereu în Inimile noastre".
După încheierea mitingului de
doliu a fost intonată „Internațio
nala". A avut loc apoi incinerarea
corpului neînsuflețit al lui Mihal
Dalea.

Concurs pe tema economiei în rîndul elevilor
Casa de Economii «1 Consemnațiuni, în colaborare cu Ministerul
Educației și învătămîntului. Consi
liul National al Organizației Pionie
rilor si Uniunea artiștilor plastid,
organizează, cu prilejul „Săptămînii
economiei" — 25—31 octombrie 1980,
un concurs de lucrări de artă plas
tică avînd ca temă : „Economisirea
la C.E.C. — foloasele personale si
generale ale actului economisirii".
La concurs pot participa elevi din
școlile de artă, ca si membri ai
cercurilor de arte plastice de la ca
sele pionierilor si șoimilor patriei.
Se pot prezenta următoarele lu
crări : machete de afiș : machete
de pliante, prospecte : machete de
timbre, insigne si ecusoane : ma
chete de orare și calendare școlare,
semne de carte.
Machetele de afiș se vor prezenta
în formatul 50X70 cm și se vor
casera : machetele pentru pliante,
prospecte si orare școlare se vor
prezenta în formatele adecvate
acestui gen de materiale. Celelalte
lucrări (machete de timbre, insig
ne, semne de carte, calendare pen
tru școli) vor fi încadrate în paspartu, potrivit dimensiunilor aces
tora.
Se pot prezenta un număr nell.mitat de lucrări.
Nu se admit lucrările care au fost
tipărite anterior sau au fost pre
zentate la alte concursuri și expo
ziții.
Lucrările se vor depune pînă la
data de 15 octombrie 1980 inclusiv,
pe adresa : Casa de Economii și
Consemnatiuni. București. Calea
Victoriei nr. 13. sectorul 3.
Pentru cele mai bune lucrări.

locuri suplimentare. Vestita In
stituție va fi pusă la dispoziția
Școlii superioare de muzică si
artă dramatică (Seminarul Max
Reinhardt
și
Departamentul
operei) pentru învătămînt și
pentru reprezentații publice.
Premiera inaugurală a avut loc
recent cu piesa „Slugă la doi
stăpîni" de Carlo Goldoni.

• TUNEL RUTIER. In
urmă cu cîteva zile a fost ter
minată străpungerea tunelului
rutier Qran Sasso, care va per
mite o legătură mai rapidă în
tre Roma si țărmul adriatic. Tu
nelul. în lungime de 10 km,
este una din cele mai impor
tante construcții de acest fel de
pe continent : el va fi deschis
traficului peste un an si jumă
tate.

Casa de Economii și Consemna
tiuni acordă următoarele premii :
a) pentru concurent» din învătămintul primar si gimnazial : pre
miul I în valoare de 800 de lei :
premiul II în valoare de 600 de lei ;
premiul III tn valoare de 400 de
lei : cinci mențiuni în valoare de
cîte 300 de lei fiecare. Un premiu
special tn valoare de 1 000 de lei
unității școlare care a prezentat la
concurs numărul cel mai mare de
lucrări și mai valoroase.
b) pentru concurentii din licee :
premiul I în valoare de 1 200 de
lei ; premiul II în valoare de 1 000
de lei : premiul III în valoare de
800 de lei : cinci mențiuni în va
loare de cîte 500 de lei fiecare.
Un premiu special în valoare de
1 000 de lei liceului care a prezen
tat la concurs numărul cel mai
mare de lucrări si mai valoroase.
La concurs. Ministerul Educației
și Învătămîntului. Consiliul Natio
nal al Organizației Pionierilor si
Uniunea artiștilor plastici vor acor
da premii speciale.
Un juriu alcătuit din reprezen
tanți ai Casei de Economii și Con
semnatiuni, Ministerului Educației
și învătămîntului. Uniunii artiștilor
plastici si ai Consiliului National
al Organizației Pionierilor va se
lecționa lucrările în vederea acor
dării premiilor si pentru expoziție.
Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1980 și al
„Zilei elevului econom" — Casa de
Economii și Consemnatiuni va or
ganiza în Capitală o expoziție. în
care se vor prezenta cele mal bune
lucrări prezentate la acest concurs.

• MANUSCRIS AL
LUI AVICENNA. Cercetători
ai Institutului de orientalistică
al Academiei uzbece de științe
au descoperit in localitatea Ferganatal un manuscris complet
al lucrării „Canonul medici
nii", opera fundamentală a sa
vantului medieval Ibn Șina, cu
noscut in Europa sub numele
de Avicenna. Studierea operei
acestui mare filozof si medic
cunoaște o amploare deosebită
în contextul aniversării. în
acest an, a 1 000 de ani de la
nașterea sa.

• IN AJUTORUL ME
DICINII. Barbara și Horst

Gettel Îngrijesc o fermă de șerpi
la Weissensee (R.D.G.). La fie
care 14 zile, ei obligă viperele
să-și elibereze veninul în reci
piente speciale. De 30 de ani
H. Gettel, droghist de meserie,
se ocupă de creșterea șerpilor.
El livrează și grădinilor zoolo
gice șerpi uriași neveninoși.
Pentru a se obține un gram de
otravă, sub formă de pulbere,
este nevoie de recoltarea veni
nului de la 40—50 vipere. Otra
va de șarpe constituie o mate
rie primă importantă în indus
tria farmaceutică. Ea este li
vrată în stare solidă, sub formă
de cristale galbene. Dintr-un
gram se poate realiza o tonă de
produse farmaceutice antireumatice.

CONFERINȚA

O. U. A.

LA

NIVEL ÎNALT

• Măsuri în vederea eliminării stării
de subdezvoltare

• Acțiuni unite împotriva provocărilor
regimului de la Pretoria
FREETOWN 3 — Trimisul Agerpres, Radu Budeanu, transmite : In
continuarea lucrărilor Conferinței
O.U.A. la nivel înalt. Edem Kodjo,
secretarul general al organizației, a
prezentat raportul de activitate al
O.U.A. — o largă trecere în revistă a
principalelor aspecte care confruntă
continentul african. E. Kodjo a subli
niat necesitatea găsirii mijloacelor și
căilor susceptibile de a intări uni
tatea țărilor membre, de a ameliora
climatul politic, economic si social al
continentului.
In cuvîntul său, Samora Machel,
președintele Mozambicului, a scos in
evidență natura și formele de mani
festare a apartheidului, a Întregii
game a practicilor colonialiste și neocolonialiste, subliniind necesitatea
stringentă ca popoarele Africii, unite,
solidare și active, să acționeze împo
triva provocărilor regimului discredi
tat de istorie de la Pretoria.
Președintele Gambiei, Dawda Jawara, a adresat un apel tuturor sta
telor participante de a milita pentru
adoptarea de măsuri eficiente în ve
derea eliminării stării de subdezvol
tare. El a arătat că, în timp ce Afri
ca furnizează 30 la sută din materiile
prime ale lumii, ea nu realizează decit 2 Ia sută din producția industrială
mondială.
Primul ministru al Marocului,
Maatl Bouabid, s-a referit la aspecte
ale actualității politice a continen
tului.
In alocuțiunea sa. șeful delegației
Zimbabwe, primul ministru Robert

Mugabe, a transmis un salut călduros
conferinței, exprimind recunoștința
profundă a poporului Zimbabwe fată
de sprijinul material, politic si moral
primit in cursul luptei sale pentru
eliminarea regimului rasist al lui Ian
Smith din partea O.U.A. si. direct,
din partea unor state africane. El a
subliniat că lupta pentru eliberarea
Africii de sub colonialism, de sub
povara practicilor neocolonialiste nu
s-a Încheiat. In context, vorbitorul
s-a referit la provocările repetate
ale regimului de la Pretoria împo
triva Angolei si Zambiei. opresiunile
exercitate de forțele apartheidului în
Namibia. Au fost scoase in evidentă
metodele practicate de regimul de la
Pretoria, care acționează de la ata
cul armat direct la acțiunile clan
destine de sabotai si intimidare. în
încercarea disperată. dar sortită
eșecului, de a destabiliza statele din
prima linie. Vorbitorul a chemat
O.U.A. să-și Întărească rindurile. să
adopte o mai energică si mai efi
cientă poziție in abordarea si solu
tionarea numeroaselor si complexelor
probleme care confruntă continentul.'
Cu prilejul unei conferințe de pre
să. secretarul general adjunct al
O.U.A.. purtătorul de cuvînt al or
ganizației. Peter Onu. a arătat că
plenara reuniunii a adoptat trei do
cumente : recomandările si rezolu
țiile celor de-a 34-a si a 35-a sesiuni
ordinare a consiliilor ministeriale si
recomandările si rezoluțiile celei
de-a 13-a sesiuni extraordinare a
consiliului.

„Reuniunea de la Madrid trebuie să se desfășoare
într-un spirit constructiv44
Se subliniază tn comunicatul publicat după convorbirile
dintre miniștrii de externe ai R.S.F.I. și R.S.C.
PRAGA 3 (Agerpres). — în comu
nicatul cu privire la vizita oficială de
prietenie efectuată in R. S. Ceho
slovacă de Iosip Vrhoveț, secretar
federal pentru afacerile externe al
R.S.F. Iugoslavia, se constată cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a relațiilor
de cooperare dintre cele două țări pe
multiple planuri. In cursul schimbu
lui de vederi avut cu Bohuslav
Chnoupek, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, relevă comu
nicatul. s-a dat o apreciere pozitivă

tuturor inițiativelor care vizează re
ducerea armamentelor și crearea de
condiții pentru dezarmarea generală
și totală, subliniindu-se necesitatea
întăririi încrederii intre popoare și
țări, a activizării eforturilor de men
ținere a păcii. In context, s-a relevat
și necesitatea ca reuniunea de la
Madrid a reprezentanților statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa să
aibă loc la termenul prevăzut, să șe
desfășoare într-un spirit constructiv
și să se încheie cu succes.

Tovarășul Gustav Husak l-a primit
pe reprezentantul P.C.R.
PRAG A 3 (Agerpres). — Tovarășul
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.. care efectuează o vizită in
Cehoslovacia, a fost primit, ioi, la
Praga, de tovarășul Gustav Husak,
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.
Cu acest prllel, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România, au fost transmise to
varășului Gustav Husak un călduros
salut de prietenie si cele mâi bune
urări de (sănătate, urări de succes
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, poporului cehoslovac tn edifi
carea societății socialiste dezvoltate.
Mulțumind
călduros, tovarășul
Gustav Husak a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceausescu un
cordial salut tovărășesc si cele mai
bune urări de sănătate si fericire, de
noi si remarcabile realizări Partidu
lui Comunist Român si poporului
român prieten in transpunerea in
viată a programului de făurire a

societății socialiste multilateral dez
voltate in România.
In cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de
prietenie si colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre cele
două târî si popoare, evidentiindu-se
dorința reciprocă de a Ie adinei sl
diversifica in continuare, de a întări
conlucrarea si cooperarea românocehoslovacă pe plan economic, po
litic, tehnico-ștlințific, cultural și în
alte domenii, in spiritul hotărîrilor
și Înțelegerilor adoptate cu prilejul
intilnirllor și convorbirilor bilatera
le la nivel inalt, în interesul con
strucției socialiste in țările noastre,
al cauzei generale a socialismului,
păcii,
destinderii,
securității și
colaborării internaționale. Au fost
abordate probleme ale situației inter
naționale.
La convorbire, care s-a desfășurat
intr-o atmosferă cordială, de caldă
prietenie, a participat tovarășul Vasil
Bilak, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Praga. Ionel Diaconescu.

Convorbiri romano-polone
Premierul R.P. Polone l-a primit pe președintele părții
române în Comisia mixtă de colaborare economică
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — To
varășul Janos Fazekas. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
in Comisia mixtă româno-polonă de
colaborare economică, a fost primit
de tovarășul Edward Babiuch, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone.
Cu acest prilej, a fost transmis
tovarășului Edward Gierek. primsecretar al C.C. al P.M.U.P.. din
partea tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, un cald salut
tovărășesc.' împreună cu cele mai
bune urări de sănătate si fericire per
sonală, iar poporului polonez prieten
urări de prosperitate si noi succese
în dezvoltarea socialistă a pa
triei sale.

La rlndul său. tovarășul Edward
Babiuch a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceausescu din
partea tovarășului Edward Gierek
cele mai bune urări de sănătate si
fericire personală, iar poporului ro
mân — de noi si importante succese
in opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării econo
mice si cooperării în producție dintre
cele două țări, precum si alte pro
bleme de interes comun.
La primire a participat tovarășul
Kazimierz Barcikowski. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone.
A fost prezent tovarășul loan
Cozma, ambasadorul României la
Varșovia.

Întîlnire
sovietovietnameză
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agenția
T.A.S.S. anunță că, la Kremlin, Leonid
Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și alți
conducători de partid și de stat so
vietici s-au întîlnit cu Le Duan, se
cretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, și alți conducători viet
namezi aflați în vizită la Moscova.
T.A.S.S. relatează că în cadrul întîlnirii a avut loc un schimb de infor
mații privind evoluția internă în cele
două țări și diferite probleme ale re
lațiilor bilaterale și au fost discutate
probleme ale situației internaționale,
inclusiv privind Asia de sud-est.

LUANDA 3 (Agerpres). — Autorită
țile angoleze au anunțat că trupele
regimului rasist de la Pretoria con
tinuă să ocupe mal multe regiuni din
sudul Angolei.

Peste 1 000 de persoane au. manifestat duminică tn apropierea bazei
aeriene dezafectate de la Molesworth, la 100 km nord de Londra, protestînd împotriva amplasării în Marea Britanie a 160 rachete de croazieră
americane. Demonstranții purtau pancarte care cereau interzicerea armelor
nucleare

(Telefoto : Associated Press
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VIZITA
VICECANCELARULUI
R.F.G. ÎN S.U.A. Hans-Dietrlch
Genscher, vicecancelar al R.F.G. și
ministru federal de externe, care a
efectuat o vizită la Washington, a
fost primit de președintele S.U.A.,
Jimmy Carter, si a avut convorbiri
cu secretarul de stat american,
Edmund Muskie. Genscher l-a in
format pe președintele Carter asu
pra convorbirilor pe care cance
larul federal vest-german, Helmut
Schmidt, le-a avut la Moscova cu
conducătorii sovietici, informează
agențiile internaționale de presă.

EVOLUȚIE ASCENDENTĂ,
RELAȚII ÎN CONTINUĂ DIVERSIFICARE
• România întreține în prezent raporturi economice cu
143 de țări din toate continentele lumii, față de 98 de state
în 1965.
• Volumul total al comerțului exterior al României a
sporit de peste 7 ori în 1979 față de 1965.
• Țara noastră a organizat peste hotare 70 de societăți
mixte de producție ți comercializare. De asemenea, alte 7 so
cietăți mixte de producție ți comercializare îți au sediul în
România.
• Ponderea maținilor, utilajelor ți mijloacelor de trans
port în exporturile românețti a crescut de la 18,8 la sută în
1965 la aproape 30 la sută în 1979.

ve neutilizate, care ar putea genera
un venit national mai mare.
Orientarea fundamentală a politicii
economice in 1981 — se arată In ra
port — constă în realizarea creșterii
economice prin îmbunătățirea calita
tivă a activităților economice și prin
mal buna utilizare a echipamentului
si tehnologiilor si. pe această bază,
prin sporirea productivității muncii.
Politica privind nivelul de trai, con
dițiile de viată si de muncă va tre
bui să fie in armonie cu capacitățile
materiale disponibile si cu îndepli
nirea programului de stabilizare eco
nomică. In ceea ce privește echili
brarea balanței comerciale, vorbito
rul a arătat că guvernul a elaborat o
serie de măsuri, dintre care prima
va fi hotărîrea de a modifica rata de
schimb a dinarului. Cea de nlnă
acum — a arătat el — nu stimula
suficient exporturile, dar tn schimb
făcea atractive importurile pentru
realizarea de venituri pe plata iu
goslavă. In încheiere, vorbind despre
reorientarea utilizării fondurilor dis
ponibile de valută străină, Giuranovicl a propus reducerea unei'foarte
largi game de articole de consum
irhportate.

Cereri pentru convocarea sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a O.N.U. In vederea examinării
problemei palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al Se
negalului la Națiunile Unite, amba
sadorul Falilou Kane. actionînd în
calitate de președinte al Comitetului
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, a ce
rut secretarului general al organiza
ției, Kurt Waldheim, să convoace de
urgentă o sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. pentru exami
narea problemei palestiniene. In scri
soare se reamintește că rezoluția în
problema palestiniană.
prezentată
Consiliului de Securitate, a fost res
pinsă. la 30 aprilie — Statele Unite
făcînd uz de dreptul de veto — iar

ÎNTÎLNIRE LA BUDAPESTA.
Agenția M.T.I. informează că la
Budapesta a avut loc, joi, o întîl.nire între Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Geor
ges Marchais, secretar general al
Partidului Comunist Francez. In
cursul convorbirii s-a procedat la
o informare reciprocă asupra si
tuației din țările lor și asupra ac
tivității celor două partide. Au fost
examinate probleme ale vieții in
ternaționale și situația in Europa.
S-a făcut, de asemenea, un schimb
de păreri în probleme actuale ale
mișcării comuniste internaționale și
referitor la Întărirea relațiilor din
tre cele’două partide.

ALEGERE. Academia de științe a
R.S. Cehoslovace a ales ca membru
pe prof. dr. docent academician
Șerban Titeica, vicepreședinte al
Academiei
Republicii
Socialiste
România, pentru lucrările sale re

eforturile depuse, ulterior, nu aui',’.^0
la nici un rezultat concret in direc
ția acceptării recomandărilor comi
tetului. Analizînd situația. în virtu
tea mandatului Încredințat de Adu
narea Generală, si avînd în vedere
escaladarea tensiunii în Orientul
Mijlociu, care a agravat si mai mult
amenințarea la adresa păcii si secu
rității internaționale, precum si lip
sa de unitate a membrilor perma
nent! ai Consiliului de Securitate în
exercitarea responsabilității lor în
această privință, comitetul a sugerat
convocarea unei sesiuni speciale ex
traordinare a Adunării Generale a
O.N.U. pentru examinarea problemei
palestiniene.

marcabile tn domeniul fizicii, ca și
pentru contribuția adusă la dezvoltarea colaborării dintre academiile
de științe română și cehoslovacă,
dintre oamenii de știință români,
cehi și slovaci.

ARESTĂRI ÎN COREEA DE SUD.
Potrivit unui comunicat al Comandamentului legii marțiale din Co
reea de sud. citat de agenția A.P.,
peste 2 200 de persoane au fost in
terogate in stare de detenție în le
gătură cu participarea la acțiunile
de revoltă antiguvernamentale și
pentru reforme democratice care au
avut loc în orașul Kwangju.
ÎNCETAREA DIN VIAȚA A
PREMIERULUI IORDANIAN. Un
comunicat oficial difuzat de postul
de radio Amman anunță că primul
ministru al Iordaniei, Al Sharif
Abdul Hamid Sharaf, a încetat din
viață, la 3 iulie, în urma unui atac
de cord. Cabinetul regal a publicat
un comunicat prin care se decretea
ză doliu național de trei zile în lordania. Postul de radio Amman a
anunțat că, joi, regele Hussein al
Iordaniei a numit un nou guvern,
format din 21 de miniștri, condus
de Kassem Al Rimawi, fost vicepremier și ministru al agriculturii.
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AGENȚIE PANAFRICANA DE INFORMAȚII. Purtătorul de cuvlnt al Organizației Unității Africane, Peter Onu, a anunțat la Free
town că viitoarea Agenție panafricană de informații (Pana) va
avea sediul la Dakar, capitala Senegalului, și își va începe activitatea
în cursul anului viitor. „Pentru prima oară vom distribui noi înșine
informațiile referitoare la Africa" — a spus purtătorul de cuvînt.

----------------- j---------

ROL ACTIV, DINAMISM, PARTICIPARE APRECIATĂ
LA COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
secretarului general al partidului,
președintele republicii. Fundamentată
pe analiza materialist-dialectlcă a
factorilor dezvoltării, această con
cepție are în vedere că. în condițiile
revoluției tehnico-stiintifice contem
porane. dezvoltarea economică acce
lerată. progresul general al unei țări
devin iluzorii fără intensificarea
schimburilor externe, fără promo
varea comerțului si cooperării eco
nomice Internationale, care se afirmă
ca o necesitate obiectivă. Experiența
istorică a României, în trecut tară
cu o economie slab dezvoltată, astăzi
o tară socialistă în plină dezvoltare
și. într-o perspectivă apropiată, tară
cu nivel mediu de dezvoltare, de
monstrează întru totul justețea con-

BELGRAD 3 (Agerpres). — în ra
portul prezentat Adunării R.S.F. Iu
goslavia cu privire la situația eco
nomică a tării, președintele Consi
liului Executiv Federal. Veselin Giuranovici, a arătat că cincinalul 1976—
1980 se va Încheia cu o creștere a
produsului social global de 6 la sută,
față de cincinalul anterior. Aceasta
însă — a spus el — reprezintă cu 1
la sută mal puțin decît se planifi
case.
Relevlnd că principala caracteristi
că a actualului cincinal a fost o dez
voltare dinamică a economiei Iugo
slave. vorbitorul a arătat că. in
această perioadă, numărul locurilor
de muncă a sporit în Iugoslavia cu
1 milion, ritmul de creștere a nive
lului de trai a fost de 5.1 la sută, iar
al serviciilor publice si fondului de
locuințe — de 6,5 la sută. Deși cri
zele si numeroasele fenomene nega
tive din economia mondială au afec
tat Inevitabil și Iugoslavia, probleme
mai serioase pentru economia Iu
goslavă au rezultat In mare măsură
din cauze interne — a apreciat vor
bitorul. arătînd insă că tara are
ample potențiale productive si rezer

-■ ve scurt

Preocupări fundamentale. contribuții majore ale glndirii si acțiunii
tovarășului Nicolae Ceausescu iu domeniul pnliticii externe

Ultimul deceniu și jumătate, de
clnd la cirma partidului si statului
se află tovarășul Nicolae Ceausescu,
reprezintă în istoria patriei noastre
epoca unor profunde prefaceri înnoi
toare. a celor mai rodnice împliniri,
o ilustrare vie. semnificativă în acest
sens constituind-o si dezvoltarea fără
precedent a relațiilor economice in
ternaționale ale tării noastre, larga
extindere a ariei geografice si diver
sificarea continuă a structurii comer
țului exterior și cooperării economice
a României cu celelalte state.
Participarea tot mal intensă a
României la circuitul economic in
ternational reflectă, pe tărîmul prac
ticii. valabilitatea si eficienta con
cepției teoretice profund originale a

RAPORT PREZENTAT ADUNĂRII R. S. f. IUGOSIAVIA
cu privire la situația economică a țării

^AGENȚIILE DE PRESA

CONVORBIRI
IUGOSLAVOBULGARE.
Veselin Giuranovicl,
președintele Consiliului Executiv
Federal al R.S.F.I.. l-a primit pe
Andrei Lukanov. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia.- care întreprinde o vizită in
R.S. Serbia. In cursul convorbirii
s-a dat o apreciere pozitivă evo
luției colaborării economice bilate
rale si s-a evidențiat existenta
unor posibilități pentru dezvoltarea
ei in continuare, relatează agenția
B.T.A. A avut loc. de asemenea,
un schimb de păreri privind situa
ția internațională actuală.

Reprezentantul angolez la Națiunile Unite cere aplicarea
sancțiunilor prevăzute de Carta O.N.U.

într-un articol intitulat „O sfida
re la adresa comunității internaționa
le", cotidianul „Jornal de Angola" arată că. date fiind dimensiunile ac
tuale ale agresiunii împotriva Ango
lei întreprinse de regimul rasist de
la Pretoria, a sosit momentul ca in
Consiliul de Securitate să se ia mă
surile care se impun pentru menține
rea păcii atît în Africa australă, cit
și in lume. In ceea ce ne privește,
scrie ..Jornal de Angola", avem da
toria sacră de a apăra prin toate
mijloacele pămîntul nostru.

BONN 3 (Agerpres). — La Mu
zeul Renan din Bonn a avut loc
colocviul „Popoare si civilizații in
centrul și sud-estul european în
mileniul I e.n.“, organizat cu pri
lejul aniversării a 2050 de ani de
la crearea primului stat dac cen
tralizat si independent. Au prezen
tat comunicări membri al delegației
de istorici români, precum si prof,
dr. H. C. Johannes Straub, de la
Facultatea de istorie a Universită
ții din Bonn. In c.adrul colocviului a
fost reliefată semnificația acestui
eveniment in procesul formării și
dezvoltării poporului român, al in
dividualizării patrimoniului său ma
terial si spiritual. în contextul con
lucrării cu alte civilizații. Istoricii
români — membri ai delegației
Academiei de științe sociale și po
litice. prezentă la colocviu — vor
susține, in continuare, conferințe și
prelegeri la universități din R.F
Germania.
ROMA 3 (Agerpres). — In cadrul
manifestării „Luna prieteniei româno-italiene". organizată in cola
borare cu regiunea Latio. violonista
Ștefana Titeica si flautistul Voicu
Vasinca au susținut recitaluri de
muzică de cameră la Viterbo. Rieti
și Anagni. Au fost prezente autori
tățile locale, un numeros public.

NU! amplasării „eurorachetelor“

Trupele rasiștilor sud-africani continuă
să ocupe regiuni în sudul Angolei
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al An
golei la Națiunile Unite, ambasadorul
Elisio de Figueiredo, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Securitate o
scrisoare în care-1 informează că Re
publica sud-africană continuă invazia
armată pe teritoriul țării gale și cere,
în consecință, acestui organism să
aplice sancțiunile prevăzute de Carta
O.N.U. împotriva R.S.A., relatează
agenția Angop. în scrisoare, care
a circulat ca document oficial în Con
siliul de Securitate, se subliniază că
prin continuarea invaziei regimul mi
noritar rasist sud-african aduce o sfi
dare deschisă Națiunilor Unite și co
munității internaționale. Această agresiune sud-africană a cauzat pier
deri de vieți și distrugeri de bunuri
materiale poporului angolez, eviden
țiază documentul.

Manifestări peste
hotare consacrate
țării noastre

eeptiei președintelui Nicolae
Ceausescu privitoare la căile progre
sului economic pe baza priorității
acordate mobilizării eforturilor pro
prii ale fiecărei națiuni, concomitent
cu asigurarea unei largi participări a
fiecărui stat la diviziunea internațio
nală a muncii.
In același timp, tovarășul Nicolae
Ceausescu a subliniat nu o dată în
semnătatea politică a dezvoltării
relațiilor economice externe, ca fac
tor esențial al apropierii si bunei în
țelegeri între popoare, ca bază ma
terială a promovării
politicii de
destindere si pace in întreaga lume.
In viziunea unitară a președintelui
Nicolae Ceausescu, dezvoltarea cu
consecventă a colaborării Internatio
nale se înscrie ca o componentă
esențială a procesului de edificare a
unei noi ordini economice si politice.
„Cheia de boltă" a concepției to
varășului Nicolae Ceausescu asupra
dezvoltării relațiilor economice ex
terne o constituie așezarea acestora
pe temelia de neclintit a respectării
principiilor independentei si suvera
nității naționale, deplinei egalități
în drepturi, neamestecului tn trebu
rile interne. avantajului reciproc,
renunțării la forță si la amenințarea
cu forța, ultimii 15 ani punind în
lumină consecventa si fermitatea cu
care țara noastră, președintele ei au
acționat pentru întronarea trainică a
acestor principii în viata internațio
nală, ca o condiție sine qua non a
valorificării virtuților colaborării eco
nomice internaționale, asigurării unui
progres mai rapid al fiecărei țări sl
promovării destinderii si păcii Inter
nationale.
Pornindu-se tocmai de la această

orientare constantă, definitorie a po
liticii noastre externe. în ultimii
15 ani s-a înregistrat un adevărat
salt calitativ al relațiilor economice
ale tării noastre ; au fost convenite
nenumărate acțiuni de colaborare si
de extindere a schimburilor, au fost
semnate multiple acorduri comerciale
Si de cooperare Pe termen lung, care
au deschis orizonturi vaste acestor
relații.
Pe primul plan al colaborării s-au
situat si se situează relațiile econo
mice cu toate statele socialiste. în
cadru bi si multilateral. în interesul
accelerării construcției noii orînduiri. întăririi forței si prestigiului
socialismului în lume. Un rol impor
tant a revenit extinderii schimbu
rilor comerciale si cooperării în pro
ducție cu țările în curs de dezvoltare,
ca un aport substantial, concret la
accelerarea progresului țărilor noas
tre. la lupta generală a popoarelor
, pentru ' dezvoltarea independentă.
’ pentru afirmarea dreptului fiecărei
națiuni de a fi stăpînă pe destinele
sale, de a se dezvolta în mod liber.
In același timp, România a acționat
pentru lărgirea raporturilor econo
mice cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, inclusiv
cu statele capitaliste dezvoltate, ex
presie a materializării politicii de
coexistență pașnică, de consolidare a
destinderii în lume.
Trasînd ca sarcină fundamentală
afirmarea unei noi calități în activi
tatea de comerț exterior, tovarășul
Nicolae Ceausescu a acționat neabă
tut pentru promovarea formelor noi,
moderne de cooperare — de la con
struirea în comun de obiective la
înființarea de societăți mixte de pro

ducție si comercializare — de natură
să asigure stabilitatea pe o lungă
durată a schimburilor și să fructifice
optim principiul reciprocității avan
tajelor, forme aproape inexistente în
urmă cu' 15 ani și a căror pondere
a ajuns astăzi la aproape 20 la sută
pe ansamblul schimburilor economice
externe ale României.
Pe aceeași linie a asigurării unui
grad cit mai înalt de eficientă, se
înscrie si teza necesității acoperirii
mijloacelor de plată a importurilor
pe seama stimulării exporturilor. O
altă cerință fundamentală evidențiată
de tovarășul Nicolae Ceausescu este
aceea a așezării întregii activități de
comerț exterior pe principii econo
mice, ceea ce presupune. între alte
le, ca întreprinderile de comerț ex
terior să-și dimensioneze activitatea
în raport cu exportul pe care îl rea
lizează. iar veniturile, inclusiv pen
tru retribuție, să constituie o parte
procentuală din care să-și acopere
cheltuielile si să-si asigure un bene
ficiu. Intre măsurile recente, preco
nizate în aceeași direcție, se numă
ră si trecerea într-un viitor foarte
apropiat la un curs unic al leului,
ceea ce. punind toate întreprinderile
legate de activitatea de comerț ex
terior în condiții de egalitate, este
de natură să contribuie la creșterea
eficienței și rentabilității, la dezvol
tarea schimburilor economice ex
terne.
în același timp, trebuie subliniat
aportul inestimabil, pe plan teoretic
și practic. al tovarășului Nicolae
Ceausescu la îmbinarea politicii de
dezvoltare continuă a colaborării eco
nomice cu toate țările lumii cu pozi-

Abordînd probleme de bază ale afirmării
României în circuitul economic mondial,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a subliniat:
SURSA A DEZVOLTĂRII. Activitatea de comerț exterior
este o parte componentă, hotărîtoare a desfășurării eficiente
a procesului de producție, a ridicării nivelului de dezvoltare
a țării, bunăstării întregii națiuni,
IN SPRIJINUL FORMELOR AVANSATE DE RELAȚII ECO
NOMICE. Viața internațională arată că în relațiile economice
mondiale formele clasice de comerț exterior se schimbă tot
mai mult, apar forme noi de cooperare economică, tehnică
și științifică. Aceasta constituie, în societatea contemporană,
o formă avansată a relațiilor interstatale, joacă un rol tot mai
important în dezvoltarea materială a statelor.
BAZĂ MATERIALĂ A ÎNȚELEGERII. Participarea activă la
diviziunea internațională a muncii contribuie la promovarea
politicii de destindere și pace în întreaga lume.
IMPERATIVUL EFICIENȚEI EXPORTURILOR. Creșterea sub
stanțială a eficienței exporturilor impune limitarea și elimi
narea produselor cu aport valutar scăzut, sporirea mai accen
tuată a ponderii mărfurilor care valorifică superior materiile
prime, energia și munca socială.
SCHIMBURI NEÎNGRĂDITE, FĂRĂ RESTRICȚII Șl DIS
CRIMINĂRI. Eliminarea restricțiilor și obstacolelor artificiale
care frînează comerțul și cooperarea internațională se afirmă
ca o cerință de bază a dezvoltării economiei mondiale, a așe
zării acesteia pe o bază stabilă.

fia militantă, fermă, pentru o nouă
ordine economică, pentru Înlăturarea
vechilor structuri si relații care adîncesc decalajele între nivelurile de
dezvoltare ale diferitelor tari, per
petuează raporturi de inegalitate si
de dominație, facilitează prosperita
tea unora în detrimentul altora. în
acest sens, glasul României a răsunat
întotdeauna cu cea mai mare fermi
tate în foruri si reuniuni economice
Internationale. în cadrul organisme
lor specializate ale O.N.U.. în fa
voarea unui comerț international
neîngrădit, fără nici un fel de restric
ții si discriminări.
Afirmarea tot mai puternică a

României socialiste pe scena econo
mică mondială, evidențiind înalta
valoare teoretică si practică a con
tribuției pe acest tărîm a secretaru
lui general al partidului, a făcut
astfel ca tara noastră să se situeze
astăzi în avangarda eforturilor Între
prinse pe plan international pentru
făurirea unei lumi noi, mai bune și
mai drepte, în care toate statele să
se dezvolte nestînienit. să-si schimbe
în condiții echitabile roadele activi
tății lor creatoare, propulslnd pe
trepte tot mai înalte civilizația
mondială.

Viorel POPESCU
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