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Din nou in mijlocul oamenilor muncii de pe ogoare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru

in unități ugricole din județul Constanța

In lanurile de la Negru Vodă

Secretarul general al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat, in cursul zilei de 
vineri, o vizită de lucru în unități agricole ale județului Con
stanța.

In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii Emil Bobu, Ion Pățan, precum și de Ion 
Stoian, prim-secretar al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.

Prezenta secretarului general al 
partidului, președintele republicii. în 
mijlocul lucrătorilor ogoarelor acum. 
In plină caApanie de vară, constituie 
dovada preocupării sale statornice 
penU.3^ ’ezvoâtarea în ritm accelerat 
si înt Ai înalt grad de eficientă a 
agricuiuurii. astfel încît să satisfacă 
din ce în ce mai bine cererea de 
produse agroalimentare pentru apro
vizionarea populației, de materii pri
me pentru industrie si să creeze, tot
odată. disponibilități tot mai mari la 
export. Din acest punct de vedere 
agricultura județului Constanta oferă 
importante resurse.

Prin munca destoinică a țărănimii 
dobrogene, au apărut sub ochii unei 
singure generații întinderi fertile de 
pămînt arabil, de livezi si vii rodi
toare. de mari grădini de legume. 
Numai în cincinalul care se încheie 
in acest Ăn. țărănimea muncitoare, 
mecanizatorii, lucrătorii din întreaga 
agricultură a județului au obtinut o 
producție globală care întrece cu 24,6 
la sută pe cea a cincinalului ante
rior. O puternică bază tehnică 
contribuie hotâritor la obținerea, an 
de an, de producții tot mai mari, la 
diminuarea efortului fizic al lucrăto
rilor ogoarelor. Unitățile agricole 
cooperatiste și cele de stat din acest 
județ dispun acum de peste 7 300 
tractoare. 1 830 cultivatoare meca
nice. 3 000 secerători, 3 550 com
bine. Au fost irigate 322 000 
hectare, urmînd ca, în 1985, practic, 
tot terenul arabil al județului Con
stanța, care poate fi irigat, să pri
mească apă la comandă. Să adăugăm 
la toate acestea cele peste 70 000 tone 
îngrășăminte chimice folosite în agri
cultura județului in anul care a tre
cut.

După ce a survolat partea sudică a 
județului, trecînd peste întinse cul
turi de griu și porumb, livezi și pod
gorii, elicopterul prezidențial ateri
zează în zona CONSILIILOR UNICE 
AGROINDUSTRIALE NEGRU VODĂ 
ȘI CHIRNOGENI.

în intîmpinarea conducătorului 
partidului și statului nostim au venit 
Angelo Mieulescu, vieeprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, specialiști din agricultura jude
țului, conducători ai unităților agri
cole din zonă.

La coborârea din elicopterul prezi
dențial, 1 tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întimpinat cu vii aplauze și 
urale. O formație alcătuită cin mem
bri al gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
«norul. Purtători ai cravatelor roșii

cu tricolor, tineri și tinere lmbrăcați 
în frumoase costume populare româ
nești oferă flori conducătorului parti
dului și statului nostru, iar un vîrst- 
nic țăran cooperator îl invită'hă guste 
din pîinea ospitalității.

în fața unor panouri și grafice su
gestive, directorul general al Direc
ției generale agricole județene, ing. 
Dumitru Anghelina, prezintă princi
palele date privind structura culturii 
de cereale de pe ogoarele județului 
Constanța, informează asupra măsu
rilor luate pentru a se traduce în 
viată, cît mai grabnic, sarcinile si in
dicațiile trasate de secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii. la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. care a precedat cam
pania agricolă. Dealtfel, chiar la fața

locului, unde se dau aceste explica
ții. țăranii cooperatori plantează ră
saduri de varză în cultura a doua, 
după ce s-a recoltat orzul. Este un 
mod operativ, chibzuit si gospodă
resc de a acționa în aceste zile ho- 
tărîtoare pentru obținerea de pe 
aceeași suprafață de teren a unor 
recolte suplimentare. Apreciind a- 
ceastă măsură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetează starea de ve
getație a griului de pe un lan ală
turat, dat în pîrg. gata să primească 
combinele, interesîndu-se care este 
densitatea realizată.

— Dacă ați fi realizat o densitate 
mai mare, ați fi putut obține o pro
ducție și mai bună, de pină la 6 000 
kg griu la hectar !, estimează secre
tarul general al partidului.

Si pe alte două tarlale alăturate, 
cultivate cu soia și porumb. care 
anunță, de asemenea, o bună recoltă, 
se face aceeași remarcă : distanțai 
prea mare între rînduri. goluri în 
cultură, ceea ce duce la micșorarea 
cantității de produse agricole care 
s-ar putea obține în condițiile pedo
climatice deosebit de prielnice. în 
pămîntul aici foarte fertil.

La marginea lanului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se apropie de un

grup de mecanizatori, se interesează 
de condițiile de muncă si viată ce 
le-au fost asigurate, despre câștigu
rile lor lunare, precum si asupra fe
lului în care se aplică în unitate 
acordul globițl.

în continuare, inginerul-sef al Con
siliului unic agroindustrial Negru 
Vodă. Ion Săndulescu. președintele 
Consiliului unic agroindustrial Chir- 
nogeni, Enac Negraia. si președintele 
cooperativei agricole Plopeni. Ion 
Cazacu, informează despre rezultatele 
bune obținute la cultura orzului — 
4 300 kg/ha — estimînd că si la griu. 
care va fi recoltat de oe Întreaga 
suprafață în următoarele 8—10 zile, 
se vor obține. în medie — 4 200
kg/ha. Se prezintă și rezultatele ob
ținute în domeniul zootehniei. To
varășul Nicolae Ceausescu apreciază 
succesele obținute în creșterea vite
lor de cooperatorii din satul Plopeni. 
în acest an. de la fiecare vacă fu
rajată ei au obtinut cîte 3 680 litri 
lapte, iar natalitatea a fost de 87 vi
tei la 100 de vaci.

La plecare, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, fe
licită pe țăranii cooperatori, pe me-
(Continuare in pag. a IlI-a)

La expoziția hărniciei oamenilor ogoarelor din Județ

PR|MIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară din Cipru
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, în stațiu
nea Neptun, delegația parlamentară 
din Cipru, condusă de Alecos Polydo- 
rou Michaelides, președintele Came
rei Reprezentanților, care efectuează o 
vizită oficială în tara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale. Din 
delegație fa.c parte deputății Kypria- 
kos Papademetriou, Zacharias Tou- 
louras. membri ai Partidului De
mocratic, Christos Kourteilaris. mem
bru al Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru (AKEL), și 
Takis Hadjidemetriou, membru al 
Partidului Socialist din Cipru 
(EDEK).

La întrevedere au luat parte 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe.

în numele său si al membrilor de
legației. președintele Camerei Repre
zentanților din Cipru a exprimat 
gratitudinea pentru întrevederea a- 
cordată, pentru posibilitatea oferită 
de a vizita România si de a cunoaște 
nemijlocit succesele obținute de po
porul român în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei sale. Tot
odată. el a trgnsmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un cald salut din 
partea președintelui Republicii Ci
pru, Spyros Kyprianou, împreună

membru al Biroului
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe Traore Zoumana, membru 
al Biroului Politic National al Parti
dului Democrat Voltez.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, si Dumitru Turcus. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu un cald mesaj 
prietenesc de salut din partea pre
ședintelui Republicii Volta Superioa
ră, Sangoule Lamizana, care ișl 
amintește cu plăcere de vizita efec-

cu urări de bunăstare si fericire 
pentru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Cipru salu
tul său călduros si oele mai bune 
urări poporului cipriot prieten.

în cadrul convorbirii au fost evoca
te legăturile tradiționale de priete
nie si colaborare statornicite între 
cele două țări și popoare, legături 
amplificate îndeosebi în urma întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții celor două țări. De ambele 
părți a fost manifestată dorința co
mună de a dezvolta continuu aceste 
raporturi în folosul reciproc, al cau
zei păcii, destinderii, securității și 
cooperării în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume. A fost reliefat, tot
odată, rolul parlamentarilor și al 
parlamentelor din România si Cipru 
în dezvoltarea colaborării reciproce 
pe multiple planuri. în promovarea 
unei politici de cooperare, pace si 
înțelegere internațională.

Examinîndu-se unele probleme In
ternaționale, s-a relevat necesitatea 
unirii eforturilor tuturor statelor, ale 
forțelor progresiste de pretutindeni 
pentru diminuarea încordării clima
tului politic mondial, pentru reluarea 
politicii de destindere, pace, largă 
colaborare între națiuni si respect al 
independenței popoarelor. S-a eviden- 

Traore Zoumana,

țiat, totodată, importanta soluționării 
pe cale politică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state, a stărilor conflictuale.

O atentie deosebită a fost acordată, 
în cadrul convorbirii. înfăptuirii 
securității europene, apreciindu-se, 
în acest context, că trebuie depuse, 
în continuare, toate eforturile pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid din acest an. astfel încît 
aceasta să contribuie efectiv la tra
ducerea în viată a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, la măsuri 
de destindere si securitate, si îndeo
sebi de dezarmare și dezangajare 
militară. în acest context s-a scos în 
evidentă, de asemenea, necesitatea 
lărgirii relațiilor de cooperare si co
laborare între țările balcanice. întă
ririi încrederii si raporturilor de 
prietenie și bună vecinătate în ve
derea transformării acestei regiuni 
într-o zonă a băcii si colaborării în
tre popoare.

în legătură cu problema cipriotă s-a 
subliniat că este necesar să se ajun
gă la o rezolvare politică, pe calea 
negocierilor. între cele două comuni
tăți. de natură să asigure convie
țuirea si conlucrarea lor pașnică, 
respectarea independentei, suverani
tății si integrității teritoriale, a uni
tății Republicii Cipru.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Politic Național al Partidului Democrat Voltez
tuată in România, de discuțiile pur
tate cu șeful statului român. în 
același timp, oaspetele a mulțumit 
călduros pentru onoarea de a fi pri
mit de secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, de posibilitatea 
de a vizita România, de a cunoaște 
din realizările obținute de poporul 
român în edificarea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesai si a rugat să 
se transmită șefului statului Volta 
Superioară salutul său prietenesc si 
cele mai bune urări.

în timpul convorbirii, de ambele 
părți a fost exprimată dorința de a 
dezvolta bunele raporturi dintre 
partidele si statele noastre, de a ex-

tinde cooperarea economică, de a 
lărgi conlucrarea pe plan internatio
nal.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației internaționale, a fost scoasă 
în relief necesitatea de a se acționa 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice, pentru unirea tuturor 
partidelor și forțelor politice împotri
va imperialismului, colonialismului șl 
neocoloniallsmului. împotriva rasis
mului si apartheidului, pentru conso
lidarea independenței naționale, pen
tru respectarea dreptului popoarelor 
Ia o dezvoltare liberă, fără nici un 
amestec din afară.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Secretarul de stat la Ministerul Sănătății din Republica Centrafricană
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază. în sta
țiunea Neptun. pe Gerard Kimoto, 
secretar de stat la Ministerul Sănă
tății din Republica Centrafricană.

La întrevedere au participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Lidia Orădean, secretar de stat la 
Ministerul Sănătății.

Oaspetele a înmânat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Cen- 
trafricane, David Dacko, in care este 
exprimată • dorința' de a lărgi si 'în
tări, în continuare, colaborarea eco

nomică dintre cele două state. în 
mesaj, șeful statului centrafrican 
transmite președintelui României un 
salut cordial și dă expresie dorinței 
sale de a contribui pe mai departe 
la extinderea si aprofundarea rapor
turilor dintre cele două țări si po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru mesaj și a expri
mat. la rîrțdul său. dorința de a dez
volta relațiile dintre țările noastre 
si de a lărgi si aprofunda conlucrarea 
economică pe baza principiilor inde
pendentei 'și suveranității naționale, 
egalității în drepturi si avantajului

reciproc, neamestecului în treburile 
interne.

în timpul întrevederii s-a exprimat 
hotărîrea de a întări conlucrarea pe 
arena internațională, pentru a con
tribui tot mai substantial si eficient 
la însănătoșirea climatului politic in
ternational. la afirmarea politicii de 
destindere, de independentă națio
nală. pace și securitate, la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, la promovarea idealurilor 
de înțelegere si colaborare dintre 
națiuni.

întrevederea a decurs tritr-o at
mosferă de caldă prietenie.

2050 de ani de la întemeierea primului stat dac
A

centralizat și independent

POEM DE TEMELIE
De atiți bărbați de seamă plin e dulcele chilim
Al acestei Limbi Române intru care veșnlcim —
Ei veghează peste veacuri cu credință și iubire —
Tiu pe braț această Tară, siînta noastră moștenire.
Tara noastră cu trei inimi dar cu-n singur suilet, mare, 
Binecuvîntat de pîine și zidiri vizionare.
Iată, soarele răsare sus pe bolți de mii de ani
De cînd viețuiește neamul de Ioani și de Ștefani.
De cind inima ne bate ca o pasăre-n Carpațl
Alinați de griul sacru și de Mare iegănați.
De cind, biruit de gindul ctitoriei, un viteaz
Ne-a spălat ușor in rouă nemuririi pe obraz.
Pe acest bărbat de seamă ii numirăm cu iubire 
Burebista (și-i dădurăm primul loc in nemurire)
Primul care-a pus să ardă peste-aceste dulci coline 
Semnul păcii intru care să ne naștem, să ne-aline.
Noi l-am pus pentru vecie peste inimă stăpin 
Primul ce-a purtat la nume părintescul Cel Bătrîn
Și l-am pus pe bolta noastră veacurilor sărbătoare 
Primul care-a dat lumină și numit de noi Cel Mare
Și l-am pus in rind cu zeii, veșnic tinăr, veșnic treaz 
Primul instelind eroii cu mindrie Cel Viteaz
Burebista — semn de aur, temelia unui neam
Liber să-și aleagă steaua, neținut de nici un ham
Cind vorbim de Țara Noastră ne ajunge dorul blind 
Flori de tei din ceruri plouă peste inimă șl gind ;
Am purtat, e drept, și zale pe aceste dulci coline
Dar aveam curat sub ele suflet de păstori de-alblne. 
Noi am vrut aici in pace să trăim cu lumea toată
Și-am lost rupți și de cămile și am fost și trași pe roată 
Și în loc să-și vadă fiii luminoși cum cresc sub soare 
Ne-au imbătrinit părinții in nesomn pe cai călare.
Acum soarele și nouă iată, totuși, ne suride
Nu ne-a smuls de-aici Carpații, prin tortură, nici un gide.
De-au căzut peste cimpie capete domnești in vint
Din sintaxa Limbii noastre n-a căzut nici un cuvint.
Ce avem să spunem lumii ? Din vechime iată-avem 
Să-arătăm că Țara Noastră ne e binele suprem.
Ea ne-a fost lumina dreaptă, ea ne este și acum
Cînd prea multi se vor in lume ctitori de cetăfi de ium. 
Mai presus de-a ei ființă n-avem altă moștenire.
Vinovați in fața lumii ? Vinovați doar de iubire.
Hai, opriți pentru o clipă ritmul greu de roti dințate 
Și-ascultați, soldați, cum plouă in Carpați cu mere 

coapte.
Hal, opriți mașinăria de război și in tăcere 
Ascultați, prin România, cum trec carele cu mere
Și lăsați-vă piăminli să respire fără teamă — 
Pentru-a merilor mireasmă nu luăm la nimeni vamă.
Noi sintem aici de veacuri pentru pace cap de pod. 
Vreți un semn de oameni pașnici ? Iată, mărul-voievod.

Dan VERONA

COLOCVIILE „SClNTEII"

VA TRA 
DACICĂ
Partidul Comunist Român acordă 

. o înaltă prețuire luptei înaintașilor 
pentru împlinirea legitimelor aspi
rații de unitate și libertate națio
nală și socială, pentru apărarea 
gliei străbune și a ființei de neam. 
Cu deosebire in ultimul deceniu și 
jumătate a avut loc o amplă operă 
de reconsiderare a trecutului națio
nal, punîndu-se în relief acele co- 
loane-permanențe pe care din ve
chime se sprijină dezvoltarea po
porului nostru și care constituie 
sursa inepuizabilei sale energii și 
vitalități sociale.

Meritul esențial revine, și in a- 
ceastă privință, secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Gîndirea sa 
vie, cutezătoare, larg deschisă nou
lui, viziunea sa superioară, de pro
fundă esență umanistă, asupra isto
riei și-au așezat cu putere am
prenta asupra istoriografiei româ
nești, fertilizînd cercetările, deschi- 
zînd făgașuri noi în reliefarea ade
vărului științific, in cunoașterea și 
înțelegerea fenomenelor și procese
lor istorice. Inițiativa, gindul luminos 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
nutrite din dragostea fierbinte pen
tru țara și poporul din rîndul căruia 
s-a ridicat, stau la temelia atîtor 
aniversări ale unor momente și per
sonalități de seamă ale trecutului 
nostru, aniversări care, conectînd 
prezentul la marile tradiții națio
nale, s-au întipărit adine in inimi 
și in cugete, sporind încrederea po
porului nostru în capacitatea și for
țele sale proprii, întărind conștiința 
de sine a națiunii.

Intre aceste aniversări se înscrie 
și JUBILEUL CELOR 2 050 DE ANI 
DE LA ÎNTEMEIEREA PRIMULUI 
STAT DAC CENTRALIZAT Șl INDE
PENDENT, jubileu ce proiectează o 
puternică lumină asupra vechimii 
românilor, asupra continuității lor 
neîntrerupte pe meleagurile unde 
s-au născut, asupra rădăcinilor mul
timilenare care îi leagă de acest 
pămînt dacic. Vechime și continui
tate ilustrate și în Colocviile „Scin- 
teii" „VATRA DACICA - SPAȚIUL 
SINTEZEI ETNICE ROMANEȘTI" de
dicate procesului de contopire a 
dacilor cu romanii, ca etapă esen
țială în formarea poporului român, 
COLOCVII PE CARE LE PU
BLICAM IN PAGINA A IV-A.
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Intre monumentele naturii pu
se sub ocrotirea cegii în ținutul 
de o frumusețe aparte al Mara
mureșului se află si lacul albas
tru. El este situat in zona mon
tană, in apropiere de Baia Sprie. 
Format prin 
vechi galerii 
este unic in 
este nefiresc 
de și frumoasă, asemenea stihu
lui eminescian „Lacul codrilor 
albastru...".

prăbușirea unei 
de mină, acest lac 
tară. Culoarea sa 

de albastră. Limpe-
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Dumneavoastră 
nu încercați?

Corespondentul nostru volun
tar June Josif din Rapoltu Mare, 
județul Hunedoara, ne prezintă 
grădina lui moș Vlaicu Aurel, 
„pe cît de frumoasă, pe atît de 
originală, în care nu găsești ab
solut nici o palmă de pămînt 
fără să rodească". Mai întii. moș 
Vlaicu a plantat vită de vie, a 
ridicat-o pe palieri, iar sub co
viltirul ei a plantat tot felul de 
legume. Apoi, pe acoperișurile 
de ciment ale grajdului, cotețe
lor de păsări si porci, a așezat 
un strat de pămînt reavăn, din 
care s-au sumețit spre soare 
roșii, castraveți și alte legume și 
zarzavaturi, anuntind acum o 
recoltă de zile mari. Toti cei 
care admiră grădina și ingenio
zitatea lui moș Vlaicu se mi
nunează foarte și 
bucurător — nu puțini au început 
să facă și ei la fel. 
voastră nu încercați ?

fapt im-
Dumnea-
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„Spectacolul" 
de pe hîrtie

hîrtie
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Pe un simplu petic de 
obișnuită, de ciliva centimetri 
pătrafi. este aplicată un fel de 
ștampilă improvizată cu urmă
torul înscris : „Spectacol ex
traordinar — 10 lei". Ce fel de 
spectacol ? Cine îl susține ? 
Undei Cînd ?

Întrebări fără răspuns, la care 
se mai adaugă una pe care și-o 
pun — și ne-o pun — cîțiva \ 
muncitori de la întreprinderea 
metalurgică din Aiud : „Cum e 
posibil ca în plicurile cu ultima 
retribuție primită să găsim ast
fel de bilețele, pentru care ni 
s-au reținut cite 10 lei. fără să 
fim consultați, fără să știm 
despre ce spectacol e vorba, fără 
nici o altă explicație?".

„Explicațiile trebuitoare (ca si 
măsurile de rigoare) le așteptăm 
de la conducerea lătreprinderii. 
pentru ca. în viitor. Inițiatorii u- 
nor astfel de „spectacole" pe 
hîrtie (fie ele și „extraordina
re") să nu se mai dea în... spec
tacol.

I
Tristețea 
unei statui
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La rubrica noastră din 31 mai, 
sub titlul „Statuile celătii". con
semnam lăudabila inițiativă a 
primăriei din Brăilh de a aduce 
un plus de frumusețe urbei de 
la Dunăre, prin amplasarea in 
zonele cele mai frecventate de 
localnici și turiști, a unor statui. 
Intre timp, alte lucrări și-au 
ocupat locul cuvenit in piisav.il 
urbanistic. Una dintre acestea 
însă (o parte dintr-un impună
tor și inspirat grup statuar) este 
tristă. Tristă, pentru că a fost, 
pur și simplu, decapitată. Și 
cind te gindești că statuia nu 
reprezintă altceva decît un copil 
care-l privește și-l ascultă pe' 
bădița Ion Creangă citind una 
din poveștile lui nemuritoare. 
Statuia a fost grabnic restaura
tă. dar povestea ei e tristă. Tris
tețea unei statui fată de gestul 
unui huligan rămas deocamdată 
neidentificat.

I Cine se

I
aseamănă 
se adună

I
I
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Ion Bălan. Ion Sabău. Dumi
tru Stan. Trei șoferi din trei în
treprinderi ale județului Vllcea; 
Deși nu s-au cunoscut pînă 
acum, toti trei seamănă ca niște 
frați pemeni. Această „descope
rire" a fost făcută de lucrătorii 
de miliție care i-au surprins in 
aceeași zi efecluind aceleași afa
ceri dubioase. Părăsind între
prinderile la volanul mașinilor 
pe care lucrează, cei trei au 
început să facă transporturi 
clandestine cu balast si var pe 
la diferiți clienți. Toti trei „sta
ționează" acum pe dreapta.
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Atenție la... lift
Este una din numeroasele în

trebări pe care le ridică :> tra
gică intlmplare petrecută in 
blocul 3 G de pe bulevardul 
Transilvania din Alba lulia. La 
unul din etajele blocului res
pectiv, geamul de la ușa de ac
ces în lift era spart. (De cînd? 
De cine? De ce nu fusese înlo
cuit?). Un băietei de 7 ani a 
vîrît capul prin deschizătură, 
pentru a vedea ce este... înăun
tru. tn aceeași clipă, a coborit 
liftul. Vă imaginați consecințele 
tragice...

Așadar: cum este asigurată 
protecția geamurilor de la ușile 
liftului, pentru a evita astfel de 
accidente? Cum întrețin locatarii 
instalațiile pe care le au in folo
sință comună? Cine și cui a se
sizat spargerea geamului, perico
lul pe care-l prezintă? Cît de 
operativ sînt remediate defecțiu
nile? Cum sînt supravegheau 
copiii ?...

Rubrică realizată de
Petre POPA

și corespondenții „Scînteii”
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I.M.A.I.A. Arad — 
întreg întreprinderea 
tru agricultură și industrie alimen
tară —. este în rîndul întreprinderi
lor constructoare de mașini aproa
pe o anonimă. Dar această „anoni
mă" are — veți vedea de ce — ce
lebritatea ei. Pentru comuniști, pen
tru toți oamenii acestei unități, în
deplinirea îndatoririlor muncitorești 
este legea legilor. In ultimii 30 de 
ani (aici se ține o asemenea sta
tistică) această întreprindere n-a 
fost o singură lună în situația de a 
nu-și îndeplini sarcinile de plan. De 
11 ori s-a situat pe locul I în între
cerea socialistă pe ramură. De două 
ori a fost distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa a Il-a. Planul pe actualul 
cincinal l-a îndeplinit cu 417 zile 
mai devreme. întrebați mereu care 
este secretul acestor rezultate, 
de la I.M.A.I.A. 
„Noi, comuniștii, am 
tivăm în rîndul 
colectivului prin- ș 
cipiul că nu exis
tă probleme care 
să nu poată fi re
zolvate". • 1

Omul care a 
cultivat cel mai mult în decursu’ 
anilor această atitudine o are el 
însuși în sînge. Si nu de ieri, de 
azi. De La naționalizare, din 1948. 
Atunci — muncitor fiind — i s-a 
spus la iudeteana de partid : „Preiei 
conducerea S.M.T. Arad si re
pari toate tractoarele distruse de
război. De mîine începi treaba și să 
ne raportezi zilnic rezultatele". Sub 
această deviză „că a fi comunist în
seamnă a rezolva" și-a început to
varășul Eugen Solomon cariera de 
director-muncitor și tot după aceas
tă deviză o continuă și astăzi. Și o 
continuă cu rezultate probate din 
plin în cei 32 de api de cînd se află 
în fruntea acestei unități, care a 
parcurs în toți acești ani drumul de 
la micul atelier S.M.T. la actuala 
I.M.A.I.A., specializată în utilaje 
pehtru agricultură în general și pen
tru zootehnie în special, denumită, 
pe bună dreptate, „mecanicul- 
șef" al ramurii. Un mecanic-șef al 
cărui colectiv, conducîndu-se după 
deviza amintită, a învățat să fie un 
bun gospodar, să creșdă în forțele 
lui, să aibă ambiția de a investi per
manent inteligentă proprie și de a 
nu importa de la alții totul de-a 
gata.

Crescînd mereu de la un an lă 
altul, sarcinile încredințate în 1979 
colectivului de la I.M.A.I.A., comu
niștilor de aici, atinseseră — așa se ‘ 
credea — nivelul maxim al posibili
tăților. Strînsă ca într-o menghină 
de cartierul Aradul Nou, de zidurile 

trecut, I.M.A.I.A. Arad a avut plan 
să asimileze 14 utilaje și instalații 
noi și a realizat 29, iar pentru acest 
an și-a propus o creștere a ritmului 
de asimilare cu 30 la sută. Inginerul 
Vasile Popa constata : „Făptui . că 
durata de asimilare a fiecărei insta
lații de la proiectare pînă'la livrarea 
către beneficiar n-a fos't mai mare 
de un an ne situează la nivelul re
zultatelor obținute în institutele de

pe numele ei 
mecanică pen

cei
Arad răspund : 

cultivat și cul-

unității vecine, „Libertatea", „meca- 
nicul-șef“ al ramurii nu se mai pu
tea extinde nici măcar cu un me
tru pătrat. Realizarea unei produc
tivități pe măsura noilor cerințe nu 
se putea obține decît într-un singur 
f.el — pe aceleași supeafețe, prin 
concentrarea și optimizarea fluxuri
lor tehnologice. Așa a apărut situa
ția ca în ultimii doi ani I.M.A.I.A. 
să-și desfășoare activitatea simultan 
pe două fronturi : cel al realizării

economic
proprii

INDUSTRIE prioritate obiectivelor
cu termen de punere în funcțiune în acest an!

producției șl cel al reașezării liniilor 
tehnologice pe familii de produse. 
Trei colective de specialiști, avînd 
în frunte pe comuniștii Vasile Po
pa, inginerul-șef al întreprinderii, și 
pe inginerii Gh. Tolan și V. Boariu, 
au elaborat un asemenea plan de 
bătaie îneît și realizarea producției 
și a acțiunii de modernizare să se 
facă în același timp. 9-a lucrat, ce-i 
drept, mult, Nu cu ochii la ceas, la 
programul celor opt ore, ci cu . gîn- 
dul că executarea din mers a reor
ganizării fluxurilor tehnologice , în
seamnă un ciștig de un an pe între
gul cincinal, înseamnă un start în 
plină viteză pentru cincinalul urmă
tor. Dar mai ales s-a lucrat cu gîn- 
dul la „examenele" anului 1Ș80. 
Acest lucru l-au înțeles toți cei care 
au luat parte la „renașterea fabri
cii", cum s-a numit ajei reorganiza
rea fluxului tehnologic, și în pri
mul rînd comuniștii Mircea Po-

. ■ s * > ■ \
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pOvici, niecanicul-șef al Întreprinde
rii, maistrul Cornel Gabor, șeful de 
echipă Moraț Mironiuc, lăcătușii 
Ocko Emeric, Gh. Bulboacă și An? 
ghel Zamfir care, nu o dată, au făcut 
din noapte zi pentru a încheia cît 
mai repede și mai bine hcțiunea de 
reamplasare a utilajelor.

— Pentru noi a fost de o impor
tanță deosebită această acțiune — 
ne soune secretarul comitetului de 
partid, Gh. Boată. în acest fel am 
putut începe, cu curajul pe care ti-1 
dă o bună organizare, realizarea 
programului complex de asimilare a 
unor utilaje de strictă necesitate 
pentru mecanizarea zootehniei. Pen
tru că reorganizarea fluxului tehno
logic pe baze moderne ne-a permiș 
să cerem comuniștilor din proiectare 
și execuție un ritm nou și în do
meniul asimilării de produse noi.

Acest ritm a fost prefațat, după 
inginerul comunist V. Bumbaru, 
șeful atelierului prototipuri, ‘de o 
interesantă dezbatere deschisă. Tema 
— „Putem face inginerie tehnologică 
cu randament de institut de cercetare 
și în întreprinderea noastră?" Parti- 

.comunlștii și specialiștii din 
de proiectare, prototipuri

si din conducerea întreprinderii. O 
„stenogramă" a acelei dezbateri nu 
există. Ceea ce se spune despre ea 
astăzi — și rezultatele ih domeniul 
asimilării produselor noi îi validea
ză cu fiecare zi ce trece utilitatea — 
este că s-a dovedit o sămînță de soi 
pe teren fertil. Argumente ? în anul

inginerie tehnologică, care au con
diții net superioare nouă. Dar ceea 
ce ne bucură și mai mult este că în 
realizarea noilor produse n-am ape
lat la nici un material din import, 
la nici o licență, ci numai la inteli
gența tehnică a colectivului nostru. 
Iar două din instalațiile asimilate 
sînt premieră absolută în' cadrul ță
rilor C.A.E.R.".

...,.A fi comunist înseamnă a re
zolva" — așa se gîndește aici și, fi
rește, rezultatele sint bune. Ingine
rului comunist Iosif Baba, și colabo
ratorilor săi le-a fost necesar numai 
un an pentru a proiecta . și introduce 
în producția de serie instalația de 
tratare a paielor cu hidroxid de so
diu. O instalație care are capacita
tea de a „îndulci" aceste .resurse se
cundare pentru a le face cît mai plă
cute la gust pentru animale, O re
zolvare asemănătoare, și ca ritm1 de 
asimilare și 'ca importanță, a reali

zat și un alt co
munist — este 
vorba de ingine
rul proiectant Au
rel Sărac — care 
„stăpinește" în e- 
gală măsură și 

concepția șl execuția. Fost mun
citor al întreprinderii, călit la școa
la practicii, după ce a terminat fa
cultatea s-a reîntors aici și a devenit 
unul din proiectanții de frunte. In
stalația proiectată da el — agregat 
pentru măcinat baloți de paie — este 
o mare rezolvare 
Unui alt muncitor 
Eugeniu Ruxandra 
difpă completarea studiilor 
iectant), îi aparține proiectul insta
lației „Autobuncăr pentru transpor
tul furajelor și îngrășămintelor cu 
descărcare laterală". O instalație u- 
nicat care, pe lingă faptul că va de
servi mai repede și mai bine cen
trele agrochlmice aflate în raza con
siliilor unice agroindustriale, va eli
bera de executarea unor operații ne
economice sute și sute de tractoare.

„Avem cadre tehnice capabile, 
avem muncitori care au cunoștințe 
la nivelul unui inginer și care ei în
șiși sînt in stare să proiecteze in
stalații și utilaje de înaltă tehnicitate 
— a ținut să ne spună în încheiere 
secretarul comitetului de partid. Dar 
capacitatea noastră nu este folosită 
întotdeauna îndeajuns pentru reali
zarea programului de mecanizare a 
zootehniei De ce? Anumiți tovarăși 
din centrală și ministere, obișnuiți 
cu faptul că noi am răspuns întot
deauna la cerințele apărute peste 
noapte, ne reintroduc în plan tot 
felul de comenzi — unele care n-au 
nici pe departe nimic comun cu zo
otehnia. Or, conducerea partidului 
ne-a cerut și ne cere să devenim 
unitate-etalon în domeniul mecani
zării lucrărilor din zootehnie..."

O „nemulțumire" care anunță de 
pe acum noi împliniri în viața unui 
corectiv care știe să-și transforme 
„anonimatul" in celebritate.

Constantin PRIESCU 
Mircea DORGOȘAN

UNE

pentru zootehnie, 
al întreprinderii, 
(devenit și el — 

pro

Faza în care „nimeni
nu mai are voie să greșească"

■ Cred că o reconsiderare a ierarhiei 
profesiilor cu cea mai mare încărcă
tură nervoasă ar situa ne unul din 
primele locuri oamenii aflati în pra
gul intrării in funcțiune a obiective
lor pe care le-au ridicat. Convingerea 
mi-a dat-o o zi petrecută 
constructorii 
sintetice de _ 
„Cînd plec, dimineața 
ne spune tovarășul Ștefan Sasu, se
cretarul comitetului 
combinatului — încerc 
lucruri neprevăzute, 
îmi va. rezerva ziua si 
odată nu reusesc. Atît 
de diverse si atît de 
sînt situațiile...".

Forfota din încăperile și de pe co
ridoarele înguste ale sediului combi
natului îti lasă 
impresia — care 
se dovedește pînă 
la urmă 
— că aici 
eanizarea este în 
floare. Aurel Da
mian, directorul 
tehnic al combi
natului. un om 
înzestrat de natu
ră cu o voce și o 
rezistentă fără de 
care este greu să 
asemenea funcție, 
cite 5—6 oameni

printre 
Combinatului de fibre 
la Cimpulung-Arges. 

i de acasă —

de partid al 
să ghicesc ce 
ce surprize 
aproape nici- 
de multe, atît 
schimbătoare

le-a întîmpinat și le întîmpină acest 
colectiv, angajat cu toată seriozitatea 
pentru respectarea acestui ultim ter
men. ar fi. într-un fel. o treabă inuti
lă. întrucît datele problemei sint 
foarte bine cunoscute, pînă în cele , 
mai mici amănunte, de toti factorii, 
începînd cu ministerul de resort și 
terminînd cu ultimul muncitor de pe 
șantier. O schiță sumară, așa cum a 
rezultat ea din ședința consiliului oa
menilor muncii, este totuși necesară.

Arrtînarea termenelor de intrare în 
funcțiune, datorită nelivrării la timp 
a unor utilaje, a .unor materiale, a 
pus combinatul într-o situație neplă
cută din punct de vedere financiar. 
Conducerea combinatului a tot amî- 
nat în mod conștient încadrarea de 
personal pentru pregătire, dar. la

greșită 
dezor-

obligatorii pentru montaj, este atît 
de scăzut incit pune serioase semne 
de întrebare dacă angajamentul poate 
fi sau nu respectat.

în al patrulea, rînd. pe aceeași linie 
se înscrie și unitatea din Pitești a 
Trustului de montaj din București, 
care are pe șantier forțe mult prea 
mici față de volumul mare de lucrări 
pe care trebuie să le execute.

în ultimul timp, combinatul se 
bucură de un sprijin cu totul 
deosebit din partea Ministerului 
Industriei Chimice, ministerul de re
sort. Dacă în decursul timpului de la 
începerea construcției ... ......
s-au cheltuit nici mai mult nici mai 
puțin decît un milion de lei pentru 
deplasări la diferite unităti furnl- 

în ultimul timp, 
la intervenția con
ducerii ministe
rului. multe pro
bleme s-au rezol
vat mult mai 
rapid si eficient. 
Să menționăm în 
acest sens că, din 
luna mai si nînă 
acum, mpV^rul 
industriei chimice 
a fost de cîteva 
ori pe șantier 
si ajuta condu-

zoare din tară.

a consiliului

si nînă acum

însemnări de la o ședință 
oamenilor muncii de la Combinatul

de fibre sintetice din Cîmpulung

te descurci într-o 
. stă de vorbă cu 

cite 5—6 oameni deodată și, uimitor, 
lucrurile se lămuresc. Veniseră pro- 
iectanții de la București și fiecare 
mai avea ceva de observat, de propus, 
iar directorul tehnic nu era deloc 
zgîrcit în reproșuri ; oamenii 
combinat îl asaltau cu probleme, 
care socotind că a lui este cea 
importantă...

Asist la o ședință a consiliului 
menilor muncii și ceea ce văzusem pe 
coridoare avea să se amplifice. A 
fost o ședință, cu tunete, cu fulgere 
și cu... hotărâri bune.

Combinatul de la Cîmpulung a in
trat într-o fază în care, așa cum spu
nea directorul general al combinatu
lui, 
mai are voie să greșească". După mai 
multe aminări ale termenului de in
trare în funcțiune a diferitelor capa
cități. la 30 august trebuie să înceapă 
producția de granule. Să mai notăm 
că de intrarea în funcțiune a secției 
de granule depinde activitatea unui 
alt obiectiv al chimiei — și anume, 
Combinatul de la Vaslui, care este 
gata, în stare de a produce, dar nu 
poate porni producția din linsă de 
granule. Rezultă de aici o alterna
tivă : ori combinatul de la Vaslui să 
nu producă, ori să se facă apel la 
import. Una mai inacceptabilă decît 
alta. Singura'alternativă, Sănătoasă si 
posibilă pe deplin este, Ca la Cimpu- 
lung termenele de intrare în funcțiu
ne să fie matematic respectate.

Dar lucrurile nu sînt deloc simple. 
A enumera toate dificultățile pe care

din 
fie- 
mai

oa-

Gheorghe Bogdan, „nimeni nu

insistențe din afară, a fost totuși 
obligată să procedeze la angajări. 
Timpul a trecut, termenele s-au amî- 
nat si. cum se spune, vorbele rosti
te fie în ședințe, fie la telefon, au 
zburat si odată cu ele si fondurile 
combinatului. Acum, problema este în 
curs de rezolvare, desigur, nu fără 
anumite dificultăți.

Sint incă foarte serioase greutăți, 
care vizează patru. categorii de pro
bleme. Prima se referă la aprovizio
narea cu utilaje și materiale — și 
surprizele vin de acolo de unde te 
aștepți cel mai puțin : din partea... 
familiei, respectiv din unitățile care 
aparțin aceleiași centrale — Centrala 
de fire și fibre chimice Săvinești. Sînt 
incertitudini în ce privește asigurarea 
la termen a unor fierbătoare de la 
Combinatul de fibre sintetice din Iași, 
a unor reactoare de policondensare 
de la Săvinești.

în al doilea rînd, este incertă sosi
rea în timp util a unor materiale de 
montaj pe care trebuie să le asigure 
centrala de care aparține combinatul. 
La ele se adaugă altele de care răs
punde constructorul, dar care sînt co
mandate tot în... familie. în sectorul 
chimiei, la întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș. Incertă este și 
livrarea unor conducte- de la între
prinderea „Laminorul" din Roman, pe 
care trebuie să le asigure construc
torul.

în al treilea rînd, ritmul de lucru 
al unităților Trustului de construcții 
industriale din Pitești, lă rampele de 
încărcare-descărcare. la stația de epu
rare biologică, precum și la finisările

Moderne unități turistice ale cooperației de consumMEHEDINȚI
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acum, in se- 
multe dintre 
au luat din 
și-au reparat

ale blocurilor 
în provincie" —

In vitrina alimentației publice neglijența, un „produs* nesolicitat
I
!
I
I
I
I
I
!
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Se cunoaște foarte bine importan
ța pe care o au curățenia si celelalte 
măsuri de igienă in unitățile alimen
tare, cu atît mai mult 
zonul cald. Cele mai 
unitățile de acest gen 
timp măsurile cuvenite, 
frigiderele, s-au aprovizionat cu de- 
tergenți, tifon și folii de plastic pen
tru protejarea mărfurilor alimentare.

Mai sint însă și excepții. Le-arn 
întîlnit și cu prilejul unui scurt raid 
prin Roșiorii de Vede.

Cum ajungi de pildă în centrul 
orașului te învăluie un nor gros 
de fum care vine de la un 
„grătar volant" de mititei. Fumul și 
mirosul se înalță' pînă hăt departe, 
la etajele superioare 
din zonă. „Așa e 
Si-a expus, păre
rea Petre Cotoc. 
directorul adjunct 
cu problemele co
merciale din în
treprinderea loca
lă de resort.

Grătarul despre 
care spuneam seamănă leit cu un 
țambal mai mare, sub corzile căruia 
ar arde focul. N-are coș de fum, 
n-are pereți de tablă ca să apere 
fripturile si mititeii de praf si de 
ploaie. Așa că. la fiecare rafală sau 
vârtej de vînt, praful din piață se 
ridică In aer și se așază domol pe... 
alimentele de ne grătar.

— Cum e posibil ?
Tovarășul Cotoc care are păreri nu 

tocmai măgulitoare despre „provin
cie" n-are argumente să răspundă. 
La Roșiori, grătarele volante 
mijlocul drumului, neacoperite, 
prezintă o „tradiție".

La polul opus grătarului e un 
„punct alimentar" unde se vînd .. 
gosi si alte produse ; nici acesta nu 
dispune de tifon sau folii de plastic.

— Acu’ am scos marfa în stradă, 
a încercat să se scuze vînzătoarea, 
sub privirile blajin-întelegătoare ale 
directorului.

O raită mai largă prin unitățile a- 
limentare ale orașului ne-a convins 
pe deplin că propozițiunea spusă 
de tovarășul Cotoc — „Așa e în pro
vincie" — are o gravă coresponden
ță în starea de igienă a aproape tu
turor magazinelor alimentare, res
taurantelor sau a centrelor volante 
amplasate pe străzi. Intrăm, de e- 
xgmplu, la magazinul „Spicul" : brîn- 
za este pusă în vinzare într-un vas 
neacoperit — cu toate inconveniente
le ce deburg din aceasta.

— Acu’ am scos marfa...
Găsim la cel mai mare magazin 

alimentar din oraș, foarte bine apro
vizionat, cel puțin 200 kg de meze
luri. Dar și ele sînt expuse în ace
leași condiții de neadmis...

— Cum e posibil ?
— E pasibil pentru că vînzătorii 

noștri n-au grijă. Va trebui, răspun
de. directorul, să luăm măsuri seri
oase, să-i sancționăm drastic. I-am 
muștruluit chiar azi de dimineață !

Se pare că șirul sancțiunilor va fi 
deosebit de mare, pentru că n-am 
apucat să facem mai mult de 50 me-

tri și, la restaurahtul „Rahova" — 
mare, nou și frumos — in clipa in 
căre am deschis ușa unuia dintre 
congelatoare, o jumătate a termome- 
trului, montat în interior, a căzut... 
într-o oală cu supă. Era spart in 
două, dar nici n-ar fi folosit la ceva, 
fiindcă instalația de răcire nu func
ționa.

în bucătărie, la ora 12, vase si ta- 
cîmuri, sute la număr, nespălate. 
Mîncăruri gătite stăteau si ele desco
perite. Responsabilul localului, An- 
ghel Iordan, a afirmat in fața pro
priului director că fiecare om din 
restaurant răspunde de un anumit 
sector. Nu e el de vină că nu merge 
congelatorul, că termometrul e spart, 
că vasele sint murdare. 
Va răspunde de fiecare.

SCURT RAID PRIN 
ROȘIORII DE VEDE

are 
lui ?

Cîte altcine- 
Pe sectoare... 
Dar ce sector 

responsabi

— Eu controlez 
peste tot.

Considerăm i- 
nutil să comen
tăm modul cum 

controlează respon-

în
re-
alt

Ko-

gîndeste și cum . ...
sabilul Anghel Iordan. Sperăm însă 
că directorul întreprinderii va lua 
măsurile care se impun, mai ales că 
nici la unitatea centrală a orașului, 
„Macul", situația localului nu era cu 
mult deosebită.

Doi responsabili are „Macul", doi 
directori plus merceologi are între
prinderea, inspectori comerciali au 
consiliile populare județean și oră
șenesc. igienisti au inspecțiile sani
tare județeană si orășenească, dar 
nimeni nu pare să acorde o orea 
mare atentie stării de igienă a 
localurilor publice. Am căutat insis
tent. dar n-am găsit 
dintre toti acești _. _____
teren, la Roșiorii de Vede. Ar fi pu
tut auzi cu urechile lor ce răspunde 
Constantin Apostol, responsabilul . 
restaurantului cu autoservire din pia
ță, la observațiile noastre privind 
modul în care soăla barmanul hal
bele de bere întrebuințate. Do fapt 
— se face că le spală. Observația a- 
ceasta a provocat lui Apostol o 
dumerire nespusă.

— Cum, tovarășe, se poate ? 
noi facem „săpunarea" halbelor 
două zile odată I Cum să nu fie 
rate ?!

întrerupem aici raidul prin Roșio
rii de Vede. Nu înainte însă de a re
peta că, -mai ales acum, în sezonul 
cald, în unitățile' comerțului alimen
tar, totul, de la simplul pahar (pe 
care-1 folosesc mii și mii de oameni) 
pînă la frigidere și accesoriile bucă
tăriei trebuie să strălucească continuu 
de curățenie. Nu poate fi admis sub 
nici o formă că tocmai acolo unde 
se desfac produse alimentare să se 
întîlnească asemenea nereguli. Iar 
unde persistă încălcări ale normelor 
de igienă să fie adoptate operativ 
măsuri ferme — pînă la destituire — 
împotriva celor indolenți.

Pe cele mai frumoase trasee tu
ristice ale țării cooperația de con
sum a construit hanuri, hoteluri și 
cabane, care oferă condiții dintre 
cele mai bune de cazare și masă.

în județul Mehedinți a fost dată 
în folosință, la Strehaia, o frumoa
să unitate turistică : HANUL PAN
DURILOR. El d'ispune de 52 locuri 
în camere confortabile, o braserie, 
un restaurant, o cofetărie și labora
toare proprii de preparare a pro
duselor.

Tot in acest județ, o atrăgătoare 
unitate este HANUL GURA MO- 
TRULUI, amplasat în pădure, la

marginea localității Arginești, pe 
șoseaua ce leagă București-Craiova- 
Drobeța-Turnu Severin, la 6 km de 
Filiași. Cei ce poposesc la acest han 
au la dispoziție camere cu cite două 
paturi, cu condiții de confort cate
goria I B, precum și mai multe că
suțe. Masa se poate. servi fie în 
sala restaurantului, mobilată și de
corată in stil oltenesc, fie pe terasă.

HANUL BUCURA din orașul 
Vînju Mare, pe drumul național ce 
unește Drobeta-Turnu Severin de 
Calafat, există de asemenea o uni
tate turistică foarte solicitată, care 
oferă vizitatorilor 68 locuri de ca-

în camere cu 2 și 3 paturi, do- 
CU încălzire centrală. Hanul 
de asemenea, restaurant, cofe- 

tărie-patiserie. laboratoare proprii 
de preparare.

în decorul pitoresc al unei păduri 
de salcîmi, în zona de agrement a 
orașiduj Drobeta-Turnu Severin, 
HANUL BALOTA dispune de 30 
locuri în camere confortabile, pre
cum și în căsuțe sau în corturi. 
Unitatea are, de asemenea, un res
taurant și o terasă.

la fotografie : Hanul Gura Mo- 
trului.

măcar unul 
inspectori pe

ne-

Păi 
la 

cu-

Gh. GRAURE

pentru a analiza ____ ____
cerea combinatului. Menționăm fap
tul, dealtfel normal pentru un cadru 
de răspundere în economie, pentru a 
atrage atenția asupra unui aspect 
anormal. în ședința consiliului oame
nilor muncii, conducerea centralei de 
la Săvinești a fost foarte sever criti
cată pentru lipsa de sprijin în so
luționarea multor probleme. Este de 
înțeles că au fost și sint dificultăți in 
ce privește asimilarea și realizarea 
unor utilaje, asigurarea unor mate
riale, pe care nu le putem pune în 
circa centralei în totalitate. Dar. ne 
întrebăm, dacă ministrul a avut vre
me să meargă de atitea ori la combi
natul din Cîmpulung. atunci cadrele 
de 
lei 
să
cu _________
autoritatea pe care le-o dau funcțiile 
la soluționarea multor probleme pe 
care le are de rezolvat conducerea 
combinatului atît în relațiile cu co
laboratorii. cît si ne șantier? E 
drept, la ședința amintită a par
ticipat si un trimis al centralei, 
care a hotat totul cu grijă și a pro
mis că o să informeze. Dar pentru ce 
era nevoie să vină un reprezentant al 
centralei de la Săvinești la Cîmpu
lung, ca să noteze ? De ce n-au venit 
cadre de răspundere și cu puterea de 
a lua decizii pe loc ? Aceeași obser
vație este valabilă însă și pentru con- 
ducerile trusturilor si celorlalte uni
tăți care colaborează îndeaproape sau 
ar trebui să colaboreze îndeaproape 
cu șantierul de la Cîmpulung. Este 
faza, în care, așa cum se spunea la 
amintita ședință, „nimeni nu mai are 

. voie să greșească".

răspundere din conducerea centra- 
cum de nu reusesc să-si facă timp 
meargă la fata locului ca să ajute 
competenta, cu experiența și cu

A. PARASCHIV

Vînzarea fără diferență 
de preț 

a obligațiunilor C.E.C. 
cu cîștiguri

Casa de Economii si Conșem- 
natiuni informează populația că 
pînă la data de 10 iulie a.c. in
clusiv obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se pot procura la va
loarea lor nominală, fără dife
rență de oret. de la oricare uni
tate C.E.C. sau unitate poștală 
din tară.

După cum s-a mai anuntat. 
începînd cu tragerea la sorti a 
obligațiunilor C.E.C. din luna 
mai a.c„ Casa de Economii și 
Consemnatiuni a maior «L nu
mărul și valoarea cisK rilor 
acordate la' depunerile ne, acest 
instrument de economisire. Ast
fel. potrivit noului plan de cîs- 
tiguri, posesorii de obligațiuni 
C.E.C. beneficiază la fiecare tra
gere la sorti lunară de 11 327 de 
cîștiguri, fată de 9 825 cîștiguri, 
cite se acordau după planul de 
cîștiguri anterior. Valoarea cîsti- 
gurilor este cuprinsă între 50 000 
de lei si 800 de lei.

Tragerea la sorti pentru luna 
în curs va avea .loc în Capitală, 
la data de 30 iunie a.c.

La „Electromureș“ conducerea colectivă
poate lucra mult mai. bine

dinîn legătură cu articolul apărut in ziarul „Scînteia" nr. 11685, __
16 martie a.c., sub titlul „Directorul se ocupă de fotbal... de proble
mele întreprinderii se ocupă fotbaliștii?" am , ' _ 3____
tetului județean Mureș al P.C.R. o scrisoare de răspuns, din care redăm :

primit din partea Corni-
mai profund aspectele 
întregului consiliu al 

arată în

«Electromureș» 
mai mari uni- 
judetul Mures, 

6 600 de oameni

unității, dacă directorulactivității
loan Olteanu ar fi reușit să asigure 
o colaborare bună cu întregul co
lectiv de conducere".

In continuare, in scrisoare se ara-

„Analizînd 
negative ale 
oamenilor muncii — se 
scrisoare — biroul comitetului ju
dețean de partid apreciază1 că și 
ceilalți factori de răspundere si. în 
spefial, comitetul de partid au lip
suri în stilul de muncă, motiv pen
tru care fostul secretar al comite
tului de partid, tovarășul loan

„întreprinderea 
este una din cele 
tăți industriale din 
in cadrul căreia cei 
ai muncii realizează în acest an o
producție industrială de 2.2 miliar
de lei...

Cu toate că întreprinderea «Elec4 
tromureș» s-a confruntat in ultimii 
ani cu o serie de greutăți, determi
nate de dezvoltarea ei continuă 
prin alocarea unor fonduri de in
vestiții, de asigurarea bazei mate
riale în condițiile forosirii a peste 
44 mii tipodimensiuni de materiale, 
prin efortul susținut al comuniști
lor. al oamenilor munciii s-a reușit 
ca prevederile cincinalului 1976— 
1980 să fie îndeplinite cu 8 luni mai 
devreme, urmînd a se obține pînă. 
la>finele acestui an o producție su
plimentară de 1.5 miliarde Iei.

Apreciem că rezultatele colecti
vului de oameni ai muncii de la în
treprinderea «Electromures»- puteau 
fi mult mai bune cftică organul do 
conducere colectivă si-ar fi făcut 
simtită prezenta în, luarea unor de
cizii care privesc bunul mers al

Un răspuns ai Comitetului județean Mureș al P.C.R. 
la o sesizare a „Scînteii" în legătură cu stările 
de lucruri negative din conducerea unei unități 

economice

tă că problemele sesizate in articol 
au fost analizate temeinic în biroul 
comitetului județean de partid, care 
a hotărit ca „toate aspectele nega
tive din activitatea conducerii între
prinderii să fie dezbătute intr-o șe
dință cu activul de partid din între
prindere. c’.i participarea primului 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Tg. Murdș și a unui secretar 
al comitetului județean de partid".

Scridon, a fost schimbat. Actualul 
secretar al comitetului de partid, 
încă nou, nu a reușit încă să reme
dieze lipsurile existente. O parte din 
colaboratorii directorului se com
plac și ei in lipsuri, manifestînd in
suficientă angajare în rezolvarea 
marilor probleme ple întreprinderii" 

în scrisoare se subliniază că. pen
tru lipsurile care s-au manifestat 
in întreprindere, o răspundere poar

tă și centrala industrială, care „nu 
a rezolvat problemele grele ale în
treprinderii. ca aprovizionarea teh- 
nico-materială. numărul mediu 
scriptic de oameni ai muncii nece
sar realizării producției planificate, 
exercitînd insuficient control si în
drumare. Centrala, considerînd că 
tovarășul Olteanu este un bun di
rector. l-a lăsat să rezolve el toate 
problemele, lucru care a dus la 
practica unor metode necorespun
zătoare în conducerea 
derii".

în încheierea scrisorii 
că „biroul comitetului 
de. partid are în vedere încă un 
șir de măsuri, mai ales în pro
movarea unor noi cadre în condu
cerea unor compartimente, o muncă 
mai eficace cu specialiștii acestei 
mari întreprinderi, mai ales pe li
nia însușirii 
componente 
«Oltcit-, unde 
rare. Sîntem 
întărirea conducerii 
prinderi, a organizației de partid si 
creșterea rolului acesteia in toa
te problemele, mai ales în capaci
tatea acesteia de conducere".

întreprin-

se arată 
județean

unor 
ale 
are 

deci

subansamble 
autoturismului 

o mare coope- 
preocunati de 
acestei între-

I
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Printre mecanizatorii angajați in marea bătălie a griului, la Negru Vodă Cuvinte de apreciere pentru buna organizare a muncii, la Satu Nou

(Urmare din pag. I)
canizatori pentru rezultatele obținu
te si recomandă tuturor lucrătorilor 
din această zonă mănoasă a Dobrogei 
să-și intensifice eforturile centru re
coltarea la timn si fără nierderi, a 
culturilor, să aplice întocmai tehno
logiile avansate în scopul sporirii 
producției agricole vegetale si ani
male.

Următorul obiectiv al vizitei — 
CONSILIUL UNIC AGROINDUS
TRIAL DE STAT ȘI COOPERATIST 
COBADIN. Elicopterul prezidențial 
aterizează la marginea unui lan de 
grîu aparținind cooperativei agricole 
de producție' din localitate. La cobo- 
rîre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu deosebită căldură 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, de numeroși lu
crători din agricultură.

Mecanizatorii informează că au în
cheiat recoltatul orzului si se pregă
tesc pentru secerișul griului. Pe 1 200 
hectare din suprafață de pe care s-a 
strîns orzul s-a cultivat apoi po
rumb, iar pe 454 ha — legume.

Inginerul-șef al Consiliului unic 
agroindustrial de stat si cooperatist 
din Cobadin, Aurel Tăroiu, prezintă 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, datele sinte
tice privind activitatea acestei mari 
unități agricole. In acest an șe esti
mează obținerea unei producții de 
grîu de 4 500 kg la hectar’, și la C.A.P. 
Cobadin, pe un lot de 630 ha — 5 100 
kg la hectar.

Apreciind că Irigațiile permit ob
ținerea unor recolte mult mai mari 
la toate culturile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu insistă să se generalizeze 
sistemul de irigații pe brazdă, mult 
mai sigur si mai eficient.

In ce privește sectorul zootehnic, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, este informat că 
in toate unitățile componente ale 
consiliului există complexe de tip 
industrial de creștere a bovinelor si 
ovinelor, precum si un corliplex de 
creștere si îngrăsare a porcilor cu 
o capacitate de 38 000 capete. Se 
apreciază că este posibil să se ob
țină un indice ridicat de natalitate.

în cadrul dialogului purtat în le
gătură cu modul concret în care se 
aplică în unitățile componente ale 
consiliului acordul global, secretarul 
generah al partidului trage concluzia 
că. dî^îapt. se aplică acordul direct, 
si nu .« global.

— Acordul global, precizează tova
rășul Nicolae Ceaușescu. presupune 
ca formațiile de mecanizatori să exe
cute ne suprafața de teren reparti
zată întreaga serie de lucrări — pre
gătitul si aratul terenului, semănatul, 
recoltatul, depozitatul si pregătirea 
terenului pentru viitoarea recoltă. 
Chiar si conditionarea seminței si 
chimizarea trebuie să intre în sar
cina mecanizatorilor. Cîstigul meca
nizatorilor trebuie să fie direct pro
porțional cu producția obținută si să 
fie nelimitat, ceea ce' înseamnă că 
ei vor încasa cu atit mai mult, cu cit 
vor depăși producția planificată.

Pentru suprafața de care dispune 
consiliul sint suficiente 7—8 formații 
de mecanizatori, precizează secreta
rul general al partidului, președin
tele republicii. Aceste formații să 
se întreacă între ele într-o adevă
rată competiție. în care roadele 
muncii sint pe deplin recompensate.

Totodată. tovarășul Nicolae 
Ceausescu arată că trebuie asigurată 
o anumită stabilitate, in sensul că o 
formație de mecanizatori să lucreze 
cel puțin cinci ani aceeași suprafață 
de teren.

După ce se Interesează cum culti
vă mecanizatorii loturile personale, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, arată că fiecare 
familie de la sate, chiar si cele ce 
locuiesc la bloc, trebuie să foloseas
că întreun mod cit mai eficient su
prafața încredințată, inclusiv pentru 
creșterea animalelor.

— Am să vin la anul să vedem 
cum se aplică acordul global, le spu
ne la despărțire tovarășul Nicolae 
Ceausescu mecanizatorilor.
.— Vă așteptăm, tovarășe Ceausescu 

— spun într-un glas cei prezenti. sa- 
lutindu-1 cu toată căldura.

Elicopterul prezidențial se îndreap
tă sore o altă unitate componentă a 
Consiliului I.A.S. Cobadin — ateri- 
zind pe un teren al fermei numărul 
trei, specializată în cultura porumbu
lui.

Directorul unității, ing. Ion Oancă. 
Informează că la această fermă 530 
ha sint udate prin aspersiune. iar 
380 prin brazde. în unitate funcțio
nează cu bune rezultate instalația de 
aspersiune tractată longitudinal cu 
furtunuri flexibile. Ea asigură udarea 
In trei poziții pe o lungime de 280 m 

șî o lățime de 72 m. Un singur trac
tor poate transporta între 8—10 ast
fel de arini de ploaie pe zi. reducin- 
du-se forța de muncă de la sase la 
un singur om. Cu ajutorul acestei 
instalații, unitatea a obținut 10 000 kg 
porumb la ha pe o suprafață de 
800 ha. Pentru anul în curs se esti
mează obținerea a 7 800 kg la ha de 
pe cele 4 400 ha cultivate cu porumb, 
în condiții de irigare, și a 4 800 kg 
porumb la ha de pe terenurile neiri
gate.

Din partea /sudică a județului, vi
zita de lucru continuă fti centrul Do
brogei — ÎN SATU NOU — unde a 
început secerișul griului. Pe o mare 
pancartă este înscrisă urarea : „Bine 
ați venit în mijlocul nostru, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“.

Inginerul-șef al consiliului unic a- 
groindustrial, Gheorghe Cristian, pre
zintă preocupările consiliului, îndrep
tate cu precădere în direcția sporirii 
producției de cereale la hectar, ară- 
tînd că în acest an pe cele 3 765 ha 
cultivate cu grîu se vor recolta, în 
medie, circa 4 000 kg la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu in
tră în lan, cîntărește în palma spi
cul, urmărește atent modul de or
ganizare â recoltării, sistemul folosit 
la strînsul și balotatul «paielor, se o- 
prește în fața atelierelor mobile ve
nite aici sâ asigure asistența tehni
că pe toată perioada campaniei. 
Secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, apreciază buna 
organizare a muncii și recomandă ca 
experiența de la Satu Nou să fie fo
losită îh toate unitățile cultivatoare 
de cereale din județ.

în continuarea vizitei de lucru, 
după ce survolează întinsele supra
fețe de porumb, grîu și floarea-soa- 
relui. livezi, elicopterul prezidențial 
aterizează lingă lanurile de grîu ale 
COOPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE HÎRȘOVA, unde a în
ceput secerișul griului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intimpinat deosebit de 
călduros de' membrii Consiliului unic 
agroindustrial Hirșova Și ai coope
rativei agricole de producție din lo
calitate. Niculina Constantinescu, in- 
giner-șef al consiliului, informează 
asupra măsurilor întreprinse in pre
zent pentru recoltarea griului, atit în 
cooperativa agricolă de la Hirșova, 
cit și în celelalte unități aparținind 
consiliului. Se arată că imediat ,ce 
specialiștii au identificat suprafețele 
pe care s-a copt griul, combinele au 
fost dirijate operativ la lanurile res
pective. Aid, la C.A.P. Hirșova, se 
află o formație complexă de meca
nizatori ai stațiunii de mașini agri
cole din localitate, care au venit cu 
pluguri și semănători pentru ca ime
diat ce terenul va fi degajat de paie 
să se treacă la aratul terenului și la 
însămînțarea cu porumb furajer.

La Negru Vodă, recomandări ferme pentru generalizarea acordului global Aprecieri pentru organizarea recoltării, critici pentru nereșpectarea densității optime,
pe ogoarele din Hîrșova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră 
în lanul de grîu în care combinele 
lucrează din plin și constată că den
sitatea la hectar este sub norma ad
misă, apredind că producția medie 
la hectar de 3 200 kg, ce este estima
tă să se obțină de aici, ar fi putut fi 
mai mare dacă se respectau, la în- 
sămînțări, normele tehnice stabilite.

Elicopterul prezidențial aterizează 
lingă FERMA NR. 1 ZOOTEHNICA 
A ÎNTREPRINDERII AGRICOLE DE 
STAT HÎRȘOVA. imitate reprezen
tativă a zootehniei dobrogene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat cu însuflețire de lucrătorii 
fermei, de mii de locuitori din ora
șul Hirșova și din satele învednate. 
Ei poartă portretele tovarășului 
secretar general al partidului, pre
ședintele republicii, flutură stegu- 
lpțe roșii și tricolore. La coborârea 
din elicopter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat de Gheorghe 
Cabuz, secretarul Comitetului orășe
nesc Hîrșova al P.C.R., de membri 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Mulțimea venită în întîmpinare 
scandează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și popor ul !“.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul. 
Apoi, un bătrîn localnic îl invită pe 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, să guste din pli
nea ospitalității acestor meleaguri 
dobrogene. Tineri si tinere îi oferă 
buchete de flori.

Inginerul Constantin Nenovici, di
rector în direcția generală județeană 
a agriculturii, prezintă rezultatele 
obținute în actualul cincinal în cele 
23 consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste ale județului în 
creșterea si îngrăsarea taurinelor, 
porcinelor și ovinelor, în sporirea 
producției de carne, lapte și ouă, 
precum și prevederile cincinalului 
următor în acest sector.

Analizînd. în mod concret, ne gra
ficele înfățișate, creșterile efective
lor de animale produse de județ 
pentru cincinalul următor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că propu
nerile făcute de organele județene de 
specialitate sînt sub posibilități. Se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, subliniază că sînt 
condiții pentru mărirea efectivelor 
de animale si recomandă ministeru
lui de resort, organelor județene să 
revadă programele întocmite, pentru 
a se asigura o creștere mai rapidă a 
efectivelor de animale, atît în între
prinderile agricole de stat, cît si în 
cooperativele agricole de producție, 
precum si în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori, astfel în- 
cît fiecare familie de la sate să 
crească cel puțin o vacă de lapte.

În continuare, gazdele informează 
că. potrivit indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 25—26 februarie și la Consfă
tuirea pe țară cu cadrele din zooteh
nie din 20—21 iunie, în județ au fost 
organizate, în spatiile existente. locuri 
speciale de creștere a vi felelor de 
prăsilă pentru 10 500 de capete, ur- 
mînd ca pină în 19Q5 să se mai ame
najeze asemenea locuri pentru încă 
10 000 capete în vederea înlocuirii 
efectivelor de vaci reformate. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu apreciază că 
și în a'cest domeniu propunerile făcute 
nu corespund posibilităților existente 
și cere specialiștilor să revadă, de 
asemenea, programele întocmite, ast
fel încît pînă în luna septembrie să 
se amenajeze, cel puțin 40 000 locuri.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește explicații în le
gătură cu greutatea medie de livrare 
a animalelor și livrările către stat, 
precum și cu rezultatele obținute în 
ferma de taurine de la Hîrșova a în
treprinderii agricole de stat din lo
calitate. Directorul I.A.S., Aurel Con- 
siantinesțcu, arată că și în această 
unitate a sporit continuu efectivul de 
animale, inclusiv la cele matcă și vi
tele, unde s-au depășit indicatorii 
prevăzuți. Răspunzind întrebărilor 
adresate _ de secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
gazdele arată că indicele de natali
tate a sporit, obtinindu-se în prezent 
87 de vitele Ia 100 de vaci, totodată 
reducîndu-se mortalitatea. în ce 
privește producția de lapte pe 
cap de vacă furajată, aceasta va 
ajunge în acest an la circa 4 500 1. 
Sînț prezentate preocupările specia
liștilor de aici în direcția cultivării 
plantelor furajere în jurul fermei și 
a modernizării întregii unități prin 
mecanizarea largă a lucrărilor, fapt 
care va duce la dublarea productivi
tății muncii, ărjungîndu-se ca un om 
să îngrijească 43—50 de vaci.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că ferma trebuie dezvoltată în 
continuare, prin construirea unor noi 
adăposturi pentru animale pe terenu
rile nefolosite dintre construcțiile 
existente și cere specialiștilor să se 
introducă mulsul mecanic centralizat 
pe grajduri, să se organizeze grupuri 
mecanice de muls pentru întregul 
efectiv de vaci al fermei.

în continuare se vizitează FER
MELE DE LEGUME ALE CONSI
LIULUI LMC AGROINDUSTRI
AL HÎRȘOVA, amplasate pe ma
lul drept al Dunării, într-o zonă 
deosebit de fertilă pentru asemenea 
culturi. Aceste ferme se întind pe o 
suprafață de teren de 184 ha din care 
35 în solarii, urmind ca în final să 
ajungă la 700 ha. Intrate in producție 
cu un an mai devreme față de cum 
era planifiaat, fermele de legume de

Dialog concret despre prezent și viitor la Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Cobadin

la Hîrșova sint pe cale de a deveni 
un mare furnizor de legume.

Directorul trustului horticulturii al 
județului Constanța, Marin Todoran, 
informează că fermele de Ia Hîrșova 
au și livrat primele legume pe piețele 
orașului Constanța și în stațiunile de 
pe litoral, urmind ca pînă la sfîrșjtul 
anului și îndeosebi în anii următori, 
producțiile să crească continuu.

Prin intermediul unei expoziții cu 
legume și fructe din întregul județ, 
se prezintă unele acțiuni care au fost 
întreprinse pentru extinderea în con
tinuare a suprafețelor din unitățile 
de specialitate ale județului. Se sub
liniază că vor fi lărgite în mod de
osebit asociațiile legumicole din zona 
localităților Kogălniceanu, Medgidia, 
Cogealac și Cobadin.

Apreciind rezultatele obținute, ca 
si măsurile întreprinse în direcția 
creșterii bazei legumicole si de fruc
te a județului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut organelor de spe
cialitate să analizeze toate posibili
tățile pentru amenajarea unor noi 
terenuri care pot contribui la dez
voltarea legumiculturii în această 
parte a tării.

în încheierea vizitei în aceste uni
tăți agricole din zona Hîrșovei. pri
mul secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R.. Ion Stoian. în 
numele comuniștilor, al întregii 
populații a județului, a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
vizita de lucru efectuată, pentru in

dicațiile si recomandările făcute cu 
acest prilej, asigurîndu-1 că organele 
de partid si de stat locale, toti oa
menii muncii din județul Constanta 
vor acționa cu toată fermitatea pen
tru înfăptuire;! lor.

La plecare, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
este înconjurat, din nou cu dragoste 
de miile de cetățeni care aplaudă cu 
însuflețire, scandează ..Ceausescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul î“. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspun
de cu căldură manifestărilor de dra
goste si stimă adresate de mulțime, 
îsi ia rămas bun de la miile de ce
tățeni. adresîndu-le urarea de noi 
succese în activitatea lor. multă să
nătate și fericire.
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Apărarea pămîntului dacîc- 
un imn de iubire, cum rar au 
înălțat, patriei lor, popoarele

D. P. : Puține au fost în epocă 
bătăliile în care înfruntarea să fi 
fost atît de aspră, atit de dîrză, ca 
în războaiele daco-romane ; iar 
aceasta se datora nu numai forțe
lor însemnate care, de o parte și 
de alta, fuseseră aruncate în luptă, 
cit mai ales tenacității, vitejiei și 
tăriei morale a geto-dacilor, deciși 
la orice sacrificiu pentru libertatea 
patriei lor. Palmă cu palmă, pămin- 
tul țării lui Decebal a fost apărat 
cu înverșunare, stropit cu lacrimi 
și singe ; din fiecare rîu. din fie
care munte, din fiecare așezare s-a 
făurit o stavilă ; războiul s-a trans
format in rezistentă generalizată în 
Munții Orăștiei, la Sarmizegetusa, 
unde la zidurile și apoi pe ulițele 
cetății, bărbați și femei, bătrini și 
copii au încercat să-i oprească pe 
romani. Pe bună dreptate s-a spus 
că apărarea pămîntului dacic de că
tre poporul său a fost un imn de 
iubire, cum rar au mai înălțat po
poarele moșiei, lor amenințate.

Cucerirea Daciei de către romani 
a fost determinată de multiple ra

Dovada dăinuirii noastre 
în vatra străbună

C. P. : Cucerirea romană a avut 
șl consecințe negative pentru po
porul geto-dac. în cursul războa
ielor au pierit mii, poate zeci 
de mii dintre daci ; mulți au 
fost luați prizonieri, alții s-au 
refugiat în afara granițelor noii 
provincii. Formele de organizare 
social-economică și politică au
tohtone, însuși statul dac au fost 
desființate ; statutul social-econo
mic și politieo-juridic al geto-daci
lor a fost profund modificat, aceștia 
pierzîndu-și libertatea, fiind nevoiți' 
să trățască nu puțină vreme ca o 
populație, subjugată, în condițiile 
impuse de romani ; promițătoarea
evolutie a culturii lor din epoca lui 
Burebista-Decebal a fost curmată, 
romanii introducînd aici cultura si 
civilizația proprie.

Ceea ce se cuvine subliniat însă 
în mod deosebit este faptul că și în 
noile condiții, și în pofida grelelor 
pierderi suferite, geto-dacii, neam 
viguros și puternic prin calitățile 
morale, au reprezentat în conti
nuare populația majoritară a pro
vinciei, factorul principal de mun
că și progres.

Dăinuirea geto-dacilor și rolul de 
seamă al acestora in lumea romană 
nord-dunăreană sînt strălucit ates
tate de izvoare variate — literare, 
epigrafice, arheologice, numisma
tice, lingvistice. Cele mai numeroa
se și mai grăitoare dovezi ale pre
zenței masive a dacilor în noua 
provincie le furnizează arheologia, 
în multe așezări, vestigiile arheolo
gice atestă 6 locuire geto-dacă ne
întreruptă din secolele II î.e.n. și 
pînă în secolele II—III e.n. Deci, 
vreme de aproape patru sute de 
ani. Au fost cercetate sate dacice 
înființate chiar' in epoca romană, 
probabil în urma strămutării popu
lației geto-dace din unele zone de 
deal și de munte, mai greu de su
pravegheat, la cîmple. în orice caz, 
întreg cuprinsul provinciei — din 
părțile de răsărit (Brețcu și Coma- 
lău in județul Covasna) și pină în 
cele de apus (Mehadia și Vărădia 
în județul Caraș-Severin), din nord 
(Orheiu Bistriței în județul Bistri- 
ța-Năsăud. Obreja — Alba și So- 
poru de Cîmpie — Cluj) și pînă în 
sud (Stolniceni în județul Vîlcea, 
Locusteni în județul Dolj) este re
almente împînzit cu vestigii geto- 
dace, semn al dăinuirii acestei po
pulații și între hotarele Daciei ro
mane.

I.I.R.  : La aceleași concluzii con
duc și numeroasele nume tracb-dace 
— circa 65 — pomenite în inscrip
țiile ce au fost descoperite în Dacia 
romană — alte 37 de nume de 
aceeași origine fiind atestate în afa
ra provinciei. Geto-dacii furnizează 
imperiului în secolele II—III e.n. 
numărul cel mai însemnat de 
trupe din toate provinciile im
periului : corpuri militare alcătui
te din daci se întîlnesc, din 
Siria pînă în Panonia. din Moe- 
sia pînă în Austria și Italia, din 
Dalmația pină în Britania. Este și 
aceasta dovada existenței unei 
populații autohtone numeroase — și, 
deopotrivă, o semnificativă recu
noaștere a calităților militare ale 
celor care intraseră în istorie sub 
denumirea de „cei mai viteji și mai 
drepți dintre traci".

A. N. : Continuitatea neîntreruptă, 
prezența masivă a geto-dacilor in 
provincia romană Dacia rezultă și 
din păstrarea vechii hidronimii și 
toponimii geto-dace. De la ei și prin 
ei s-au păstrat în epoca romană și 
apoi pînă în zilele noastre numele 
principalelor cursuri de apă : Du
năre din Donaris, Mureș din Maris 
(cunoscut și lui Herodot), Prut din 

I
țiuni, Intre care prevalau, credem, 
cele militare, strategice — respectiv 
înlăturarea, prin distrugerea statu
lui dac, a unui adversar de temut, 
făurirea la nord de Dunăre a unui 
bastion înaințat, puternic al impe
riului roman, avînd menirea de a 
fi scut al lumii romane în aceste 
părți ale Europei. Era firesc ca în
dată după zdrobirea edificiului sta
tal al lui Decebal, romanii să treacă 
la înfăptuirea acestui obiectiv, adop- 
tînd un întreg ansamblu de măsuri 
ce vizau în ultimă instanță crearea 
unei romanități solide, viguroase în 
noua provincie. Astfel se explică 
aducerea in Dacia a cîtorva legiuni 
și a foarte numeroase trupe auxi
liare, introducerea relațiilor și for
melor romane de organizare politi- 
co-administrativă, construirea unei 
vaste rețele de drumuri și fortifica
ții, încurajarea unei masive și ra
pide colonizări, din toate părțile 
imperiului roman, cu agricultori, 
meșteșugari, negustori, familii ale 
militarilor, slujitori ai religiei, 
sclavi etc. •

Pyrethus. Motru din Amutrium, Olt 
din Alutus, Someș din Samus, Ar
geș din Argessos, Tisa din Tisia etc. 
De la geto-daci au preluat romanii 
numele a numeroase orașe — de 
pildă, Napoca, Potaissa, Porolissum, 
Apullum, Dierna, Drobeta etc. — 
semn că noile orașe romane s-au 
construit în vatra așezărilor geto- 
dace cu același nume.

I. I. R, : Numai persistența ma
sivă a autohtonilor explică, dealt
fel, în chip corespunzător și pre
zența unui masiv tezaur lexical da
cic in limba română, tezaur a că

Trei dintre splendidele statui descoperite la Tomis

rui valoare numerică se’ ridică la 
10 la sută din totalul lexicului ere
ditar românesc, adică anteslav — 
160—170 de cuvinte față de 1 600 cu
vinte latine de bază. Deosebit de 
semnificativ este faptul că acest 
fond dgcic privește o arie foarte 
largă de noțiuni, cuprinde termeni 
de întrebuințare permanentă, de in
tensă circulație. Astfel, acești ter
meni se referă la : om, relații so
ciale, corp, virstg (buză, grumaz, 
beregată, gușă, burtă, rînză, șale, a 
uita, ameți, vătăma, urcior, bucura, 
răbda, aprig, prunc, copil, băiat, 
mire, moș) ; la vestimentație (pinză, 
căciulă, briu, căpută, baier, zgardă, 
carîmb) ; la așezări, locuință, pro
prietate (cătun, bordei, argea, va
tră, leagăn, gard, țarină, zestre) ; 
la forma și calitatea materiei (abu- 
re, droaie, fărîmă, lespede, morman, 
scrum) ; la unelte și lucruri eu în
trebuințări speciale (grapă, mătură, 
undrea, gresie, dop, cîrlig, custură, 
ghioagă) ; la teren (măgură, gruiu, 
mal, pirîu, baltă, groapă) ; la na
tură (amurg, boare, adiia, viscol) ; 
la floră (mazăre, gorun, brad, 
curpăn, brindușă, brusture, copac, 
mugure, simbure, ghimpe, păstaie, 
strugure) ; la faună (minz, cîrlan, 
viezure, barză) ; la creșterea vitelor 
și păstorit (țarc, strungă', brînză, 
urdă, zar). Lexicul dacic mai cu
prinde adjective, adverbe (creț, 
mare, tare, pururea), verbe (acăța, 
anina, arunca, băga, dărima, lepă
da, mișca, păstra, răbda, ridica, 
scăpăra, scula, zgîria — peste 40 de 
termeni) etc.

A. N. : Din ce in ce mai mult 
se încetățenește părerea că. în afară 
de elementele amintite de lexic, 
limba română a păstrat de la daci 
și o serie de elemente morfologice, 
precum sufixul esc din care derivă 
adjective — spre pildă, bărbătesc,
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spațiul sintezei etnice românești
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românesc etc. Tot dacic ar fi șl in- 
fixul ș, spre exemplu în cuvîntul 
ușor. Ar mai fi de amintit, de ase
menea, și o serie de sufixe care au 
o origine geto-dacică.

Această bogată moștenire dacică 
in lexicul și morfologia românească 
este mărturia de netăgăduit a neîn
treruptei noastre continuități in

Simbioza daco-romană, 
esența procesului de formare 

a poporului român
D.P. : în condițiile în care în 

noua provincie trăiesc laolaltă 
geto-daci și romani, in cursul celor 
17 decenii cit Dacia a făcut parte 
din imperiu, are loc o împletire 
strinsă a celor două civilizații, un 
proces de fertilă înriurire reciprocă, 
in urma căruia autohtonii sint ciș- 
tigați pentru romanitate, impri- 
mindu-i in același timp o pecete 
distinctă, proprie. Esența acestui 
proces constă în însușirea limbii 
latine de către populația băștinașă, 
în faptul că aceasta din urmă, re
ceptivă la valorile superioare ale 
culturii materiale și creației spi
rituale romane, adoptă treptat obi
ceiurile și modul de viată roman 
provincial. Procesul a fost facili
tat de raporturile dezvoltate incă 
cu 2-3 secole . înainte de cucerire 
între daci și lumea romană, . pe 
plan politic, economic, cultural, 
raporturi care i-au făcut să prețu- 
iască creațiile valoroase ale ge
niului roman. Fără îndoială, sim
bioza daco-romană a fost înlesnită 
de concepția romană de guvernare, 
afirmată cu deosebire din vremea 
lui Hadrian, concepție care includea 
ca o componentă importantă atra
gerea și integrarea autohtonilor 
în sfera vieții romane. O reflectare 
a acestei orientări este și faptul 
că în vremea lui Hadrian, orașului 
Ulpia Traiana i s-a adăugat nu
mele de Sarmizegetusa. ca simbol 
al continuității cu capitala regilor 
daci ; tot atunci, pe o emisiune mo
netară este reprezentată figurat 
Dacia, tinînd alăturate o acvilă ro
mană și sabia curbă dacică atît de 
temută, semnificînd, poate, tocmai 
apropierea celor două lumi.

I.I.R.  : Fără îndoială că simbioza 
daco-romană a fost determinată și 
inriurită de o multitudine de fac
tori. Unul dintre cei mai impor
tanți l-a reprezentat cadrul poli- 
tico-administrativ și cultural-ling- 
vistic nou, făurit după cucerire — 
precumpănitor roman, dacă nu chiar 
peste tot exclusiv roman. Armata 
de ocupație, coloniștii, administra
ția, fiscul, cultele religioase, meș
teșugarii și negustorii folosesc și 
se înțeleg într-o singură limbă, 
cea latină — imensa majoritate 
a inscripțiilor descoperite în Dacia 
datînd din epoca romană, fiind de 
aceea redactate in limba latină (din 
cele peste 3 000 de texte epigrafice, 
doar 1 la sută sînt scrise într-o al
tă limbă decît latina).

Faptul că limba română, după 
atîtea secole, are structura gra
maticală și fondul lexical princi
pal romanice este, desigur, cea 
mai grăitoare dovadă a însușirii 
limbii latine de către populația 
autohtonă. Desigur, în limba aceas
ta, autohtonii au introdus și per
petuat un număr apreciabil de 
cuvinte din idiomul ancestral, din 
care limba română de azi mai păs
trează încă — așa cum s-a arătat 
mai sus — un lot de valoare filo- 
logic-lingvistică și istorică excepțio
nală. Aceste cuvinte s-au ames
tecat lent și latent cu cele romane 
și s-au asimilat integral atît de 
puternic in lexic încit evoluează, 
fonetic și morfologic, exact ca ele
mentul lexical romanic, neputînd 
fi separate și elucidate etimologic 
decît prin mijloacele comparatis- 
ticii și romanisticii.

D.P. : Simbioza daco-romană este 
pusă în relief cu deosebită preg
nanță de vestigiile arheologice. 
Cercetările întreprinse în ultimele 
decenii în peste o sută de așezări 

vatra străbună. Cuvintele dacice din 
limba noastră dau astfel cea mai 
argumentată și convingătoare repli
că aserțiunilor, mai Vechi sau mai 
noi, care din motive ce nu au nici 
o legătură cu progresul cercetării 
științifice, eludează sau pun la în
doială adevărul autohtoniei româ
nești in întreaga arie dacică.

rurale, în orașe și în zeci de castre 
au adus importante mărturii ale 
legăturilor strinse și felurite dintre 
daci și romani. Astfel, in așezările 
rurale, aspectul habitatului este 
același ca înainte de cucerirea 
romană. Dar inventarul locuințelor 
— cum este cazul la Obreja in 
județul Alba — este în proporție 
de 80 la sută de factură romană 
(vase, unelte agricole și meșteșu
gărești, obiecte de podoabă). Cu 
alte cuvinte, produsele romane, do 
calitate superioară, cu o funcționa
litate sporită, înlocuiesc pe cele 
dacice.

Numeroase sînt așezările în care 
viețuiesc laolaltă autohtoni și co
loniști,- diferențele de neam puțind 
fi sesizate numai pe baza riturilor 
de înmormîritare tradiționale, care 
așa cum se știe au o forță de con
servare mai mare.

A.N. : Un rol însemnat în dez
voltarea legăturilor dintre daci și 
romani l-a avut faptul că, după 
lăsarea la vatră, soldați! din tru
pele provinciei? veteranii, rămî- 
neau de regulă în Dacia, întemein- 
du-și aici un rost nou. Numărul 
lor trebuie să fi fost considerabil, 
dacă in limba noastră noțiunea de 
om în vîrstă (cum trebuie să fi 
fbst soldații la încheierea stagiului 
militar) este exprimată prin cu
vîntul „bătrîn", care nu este altceva 
decît latinescul „veteranus", modi
ficat după regulile limbii române.

I.I.R.  : Recrutarea tinerilor geto- 
daci și serviciul militar de lungă 
durată (20, 25 sau chiar mai mulți 
ani) îi transformau și pe aceștia, la 
încheierea serviciului militar, nu 
numai in cetățeni cu drepturi de

pline, în posesori de pămînt, dar 
și în oameni trăind după modul de 
viață roman. De aceea, cei care se 
reîntorceau în provincie deveneau 
o nouă punte de legătură, de inte
grare a autohtonilor in viața so
cial-economică a provinciei ro
mane.

H. D. : Conviețuirea îndelungată 
a romanilor cu dacii, la orașe și in 
zonele rurale, deopotrivă, a șters 
treptat granițele inițiale dintre ei, 
a diminuat însemnătatea deosebiri
lor etnice. Constituția antoniniană a 
lui Caracalla din anul 212 e.n., con
ferind în masă cetățenia romană, a 
lichidat, probabil, și ultimele dis
criminări de după cucerirea ro
mană.

I. I.R. : Este neîndoielnic că lucru
rile s-au petrecut așa. Avem do
vezi scrise că din sînul societății 
dace se ridică personalități de 
seamă ale imperiului, chiar Împă
rați. Unul dintre aceștia, Regallia- 
nus, pretindea chiar că este des
cendent al regelui-erou Decebal ; 
un altul, Galerius, era acuzat că 
nutrea gîndul să transforme impe
riul roman într-un imperiu dacic.

H.D. : Se poate deci afirma, fără 
teama de a greși, că la un veac 
după războaiele daco-romane, Da
cia, continuînd s^fie patria vechi
lor ei locuitori d«?i, devenise pa
tria multora din cei sosiți de pe 
alte meleaguri și care vor rămîne 
aici, după retragerea aureliană, 
împărtășind soarta celor cu care 
conviețuiau de atîta vreme. După 
o sută de ani de la moartea eroică 
a lui Decebal, ostașii care făceau 
de strajă la hotarele provinciei tra- 
iane — și printre ei nu puțini erau 
de obîrșie geto-dacică — apărau 
patria comună.

O nouă înflorire a vieții 
social-economice 

și culturale
D.P. : Conviețuirea dacilor cu 

romanii, simbioza daco-romană, așa 
cum magistral a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. a asi
gurat o nouă înflorire a vieții 
economice și spirituale a acestor 
meleaguri, a marcat ridicarea lor 
pe o treaptă mai înaltă de progres 
și civilizație.

H.D. : Este vorba mai intîl de 
dezvoltarea unei civilizații tehnice 
superioare. Uneltele agricole mai 
productive — printre care brăzda- 
rul de plug roman — se folosesc 
de acum înainte pe scară largă ; 
uneltele meșteșugărești se perfec
ționează, gama meșteșugurilor se 
diversifică, numărul celor care le 
profesează sporește. Avintul meș
teșugurilor se răsfrînge favorabil 
asupra comerțului. Numărul mare 
al monedelor descoperite în Dacia 
romană, larga răspîndire a produ
selor meșteșugărești în așezările 
rurale, inscripțiile în piatră care-i 
menționează pe neguțători ilus
trează ponderea însemnată a co
merțului in viața provinciei, ca și 
faptul că Dacia era o prezență 
activă jn schimburile economice 
din lumea romană. Intensitatea pe 
care o cunosc exploatările aurifere, 
de piatră, de sare constituie alte 
indicii ale unei dezvoltări econo
mice mai accentuate a Daciei ro
mane.

Dacă în secolele I î.e.n. — I e.n. 
fenomenul urban se află cel mult 
în germene, prin cîteva centre de 
caracter cvasiorășenesc, în epoca 
romană asistăm la un proces de 
reală dezvoltare a orașelor. Numai 
Dacia nord-dunăreană număra 11— 
12 orașe, dintre care 7—8 cu rangul 
de „colonia" ; dintre acestea, numai 
unui singur — Ulpia Traiana — a 
fost întemeiat prin metoda colo
nizării tradiționale ; celelalte au 
crescut treptat din așezări care 
aveau inițial un statut rural, ridi
carea lor aflîndu-și suportul in 
avintul luat de meșteșuguri și co
merț. Au fost orașe de tip roman 
nu numai prin funcțiile economică, 
politică și administrativă • pe care 
le îndeplineau, ci și prin organiza
rea si aspectul lor. Arheologia a 
dat la iveală in orașe edificii pu
blice grandioase, amfiteatre, terme, 
apeducte : s-au găsit vestigii ale 
unor străzi pavate, ale unor sisteme 
de canalizare, într-un cuvînt tot 
ceea ce conferă unei așezări statu
tul de oraș. Deși a fost ultima pro
vincie trainic cucerită de Roma. 
Dacia a cunoscut un proces intens 
de urbanizare.

Poporul român - păstrător 
al marilor virtuți 

ale glorioșilor săi înaintași
D. P. : Cred că în lumina celor 

spuse pînă acum se poate afirma 
cu deplin temei că in vremea in 
care împăratul Aurelian decide să 
retragă legiunile si administrația 
din. teritoriile nord-dunărene exis
ta aici o numeroasă populație daco- 
romană latinofonă. creatoare a unei 
civilizații materiale si spirituale 
avansate. Ea a continuat să vie
țuiască pe aceste meleaguri si în 
perioada migratiunii popoarelor, 
fiind factorul care a asigurat con
tinuitatea și permanenta dezvoltării 
social-economice. I-au dat .putere 
să triumfe asupra vicisitudinilor de 
tot felul rădăcinile tari și numeroa
se, care, prin fondul dacic, o legau 
de aceste meleaguri, marile virtuți, 
vitalitatea si energia ne care le-a 
moștenit de la daci și romani.

De la sfîrșitul secolului al III-lea 
si pină la începutul veacului al 
VII-lea, sinteza etnică daco-romană 
continuă, extinzindu-sc pe întreg 
spațiul dacic. în fosta provincie 
romană, acest proces este fer
til înrîurit de propagarea creș
tinismului in limba latină, de 
permanentele raporturi economice 
și'etno-culturale cu lumea romană 
sud-dunăreană, în fine de reveni
rea stăpînirii romane si apoi ro- 
mano-bizantine la nord de Dunăre, 
în vremea lui Constantin cel Mare 
și Justinian, cînd o bună parte din 
Banat. Oltenia si Muntenia au fost 
reînglobate în imperiu. în Muntenia 
— teritoriu ocupat initial de Traian, 
împînzit de castre si de așezări ci
vile, dar părăsit apoi de urmașul 
său Hadrian si aflat în secolele 
II—III sub o puternică influentă 
economică si culturală romană, sub 
un atent control politic si militar — 
simbioza daco-romană este im
pulsionată de înglobarea sa. dece
nii în șir, în imperiu în secolele 
IV—VI. Identică este situația pen
tru zona de sud a Moldovei, aflată 
multă vreme sub supraveghere di
rectă sau sub stăpînire efectivă ro
mană. Ca să nu mai vorbim de D6-

D.P. : Se simte în întreaga Dacie 
un suflu .nou constructiv, fără 
precedent. Se înalță pe lingă ora
șele amintite zeci și zeci de noi 
așezări civile ; se construiește intre 
ele o densă rețea de drumuri — so
lide, cu pavaj de blocuri de piatră
— organizate astfel încit nici o 
localitate sau castru mai impor
tant să nu rămînă izolate.

Epoca romană este, în același 
timp, perioada de maximă înflo
rire a culturii și artei antice pe 
meleagurile noastre. Ea este. în 
primul rînd, perioada de vîrf a 
creației arhitecturale. Nu mă refer 
numai la podul de la Drobeta si la 
monumentul triumfal de la Adam
clisi, ci, mai ales, la faptul că in 
mai toate orașele Daciei se înaltă 
edificii publice monumentale. Se 
ridică amfiteatre — cel de la Sar
mizegetusa pentru cinci mii de 
spectatori — temple impunătoare, 
decorate cu frumoase mozaicuri.

Ramura cea mai reprezentativă a 
artei provinciale romane o consti
tuie sculptura. Statui de împărați, 
de demnitari, de divinități — lu
crate în Dacia ori în afara ei — 
împodobesc piețele, edificiile laice 
sau de cult. S-au păstrat, din pă
cate fragmentar, statuia ecvestră de 
bronz în mărime naturală a împă
ratului Caracalla la Porolissum. 
capul statuii de bronz a împăratu
lui Traianus Decius si statuia zeiței 
Diana — acestea din urmă găsite 
la Sarmizegetusa. De proveniență 
locală par a fi numeroase statui 
de matroane romane, descoperite 
în toată provincia. Cunoaștem 
chiar 'numele unui sculptor — 
Claudius Saturninuș — care a 
lucrat la Sarmizegetusa. în Dobro- 
gea au fost descoperite alte sculp
turi de inestimabilă valoare, de 
n-ar fi să amintim decît celebrele 
„Șarpele Glykon", „Fortuna cu 
Pontos" și „Zeița Isis". Remarca
bile sint si mozaicurile, precum cele 
descoperite la Sarmizegetusa, cele 
scoase la iveală în anticul Tomis, 
la Apulum. Napoca. Porolissum.

Geniul artiștilor ce au creat aici, 
în perioada romană, așază Dacia 
în dialog egal cu alte provincii ale 
imperiului ; valorile materiale, co
morile artistice ce s-au plămădit 
atunci — mărturie a forței de crea
ție, a capacității de a făuri ope
re în măsură să, străbată veacurile
— atestă că aici, prin daco-romani, 
s-a perpetuat și dezvoltat o puter
nică civilizație, creația materială 
și spirituală din vremea lui Bure
bista și Decebal fiind ridicată pe o 
treaptă superioară.

brogea, unde stăpînirea romană a 
durat vreme de aproape șapte se
cole.

C.P. : Latina populară, civilizația 
romană s-au răspîndit si au fost 
însușite si de către populația dacică 
rămasă în afara stăpînirii romane 
(centrul si nordul Moldovei, nor
dul și vestul Transilvaniei). Arheo
logia arată că și în aceste zone 
viata localnicilor este puternic în- 
rîurită de civilizația romană din 
provincie și din afara ei ; aici 
pătrund masiv produse romane, 
uneori acestea servind ca model 
pentru realizarea lor pe plan local. 
Dună retragerea aureliană. cînd nu 
mai există frontiere romane bine 
păzite de trupe, asemenea legături 
cu romanitatea din fosta provinciei 
se intensifică, se permanentizează, 
iar circulația populației dintr-o 
parte în alta nu mai este stînie- 
nită ; încetul cu încetul romanita
tea triumfă și în aceste zone.

A.N. : în orice c^z, la venirea 
slavilor în ‘ spațiul carpato-danu- 
biano-pontic, procesul de cris
talizare a unui nou popor romanic, 
poporul român, era în curs de de- 
săvîrșire. populația autohtonă vor
bind o limbă care nil mai poate fi 
modificată in structurile sale fun
damentale in vremea conlocuirii 
cu slavii.

Pe scena istoriei va păși astfel 
în epoca următoare un popor nou, 
viguros, care, așa cum expresiv 
arăta tovarășul Nicolae Ceausescu, 
avea să îndeplinească un eroic, mă
reț și zbuciumat destin, dînd o 
nouă întruchipare aspirațiilor de 
demnitate, unitate și libertate 
ale strămoșilor săi — strălucit 
ilustrate’ de Burebista și Decebal — 
reprezentînd aici, la Carpați, Dună
re și Marea Neagră, principalul fac
tor de progres, stabilitate și pace.

Masă rotundă realizată de
Silviu ACHIM

„Voievodatul Transilvaniei44 
de Ștefan PASCU

Apariția volumului doi din Voie
vodatul Transilvaniei (sub însemnele 
editurii „Dacia") îmbogățește li
teratura istorică românească cu o 
nouă și remarcabilă contribuție. în
scris in prelungirea demersurilor an
terioare, volumul la care ne oprim 
în aceste însemnări se integrează 
unei construcții istoriografice de an
vergură, menită să reconstituie is
toria structurilor autohtone ale civi
lizației din interiorul arcului carpa
tic și, pe un plan mai larg, să lumi
neze dimensiunile creației medievale 
românești, așa cum ea s-a exprimat 
in instituții specifice poporului ro
mân, de o parte și alta a Carpaților. 
Rezultat al cercetărilor de decenii, 
întreprinse de academicianul. Ștefan 
Pascu, al unei meditații istorice stă
ruitoare, novatoare sub aspectul 
concepției și metodei, volumul al 
doilea marchează indubitabil o etapă 
importantă în creația istoricului.

Ceea ce îl interesează înainte de 
toate pe istoric în acest volum este 
„viața, societatea... în primul rînd 
oamenii ce-i conferă substanță vie", 
pe care îi urmărește „in modul lor 
de existență cu tot ceea ce le apar
ține din darurile pămîntului, ale na
turii și mai ales din darurile ce și le 
creează singuri prin strădaniile și 
eforturile lor, în condiții impuse de 
societatea constituită".

Reluind o idee mai veche, formu
lată odinioară în istoriografia româ
nească despre istoria satelor, istori
cul Ștefan Pascu, atent la nqfch. di
recții ale scrisului istoric contempo
ran, dă consistentă formulei prin 
cercetarea pe care o dedică habita
tului, așezărilor umane, evidențiind 
rosturile făuritorilor Istoriei, care, 
prin străvechi îndeletniciri agrare.au 
durat temeiurile civilizației medieva
le. Depășind viziunea exclusivistă a 
determinismului geografic și a opticii 
pozitiviste, istoricul a stabilit o nu
anțată și necesară relație între ha
bitat și feudalitate. între mențiunea 
documentară și o realitate umană 
preexistentă, durabilă în timp și 
nondependentă ca determinație de 
formele suprastructurale medievale 
juxtapuse.

Urmărind ritmul atestărilor docu
mentare și procesul de expansiune al 
așezărilor, istoricul a reconstituit te
meiurile locale ale voievodatului Tran
silvaniei, care ca instituție mărturi
sește, în forma ei sublimată, esența 
și preeminenta factorului autohton ce 
s-a impus noilor structuri interveni
te în evoluția lumii medievale din 
interiorul Cetății Carpaților. Astfel, 
s-a evidențiat că sinteza istorică rea
lizată de lumea medievală în Tran
silvania a fost o parte a civilizației 
românești unitare, ilustrată în pri
mul rînd de persistența instituției 
voievodale în spațiul nostru istoric.

în aceeași măsură, aceste realități 
primordiale au fost determinante 
pentru formele de civilizație adia
cente celei rurale, pentru ceea ce a 
fost o lume de cetăți și castele, tîr- 
guri și orașe care s-au structurat în 
raport cu continuitatea istorică, în 
funcție de mereu noii factori de in
fluențare. . Procesul de cristalizare, 
de definire a formelor de viață me
dievală cîștigă semnificații supli
mentare datorită aportului arheolo
giei medievale, solicitată pe scară 
largă. într-un substantial capitol, să 
reînvie o dimensiune importantă a 
voievodatului.

Cercetare deschisă receptării tra
diției istorice naționale, istoria voie
vodatului încorporează rezultatele o- 
ferite de cercetările demografiei is
torice, chemate să dezvăluie o com
plexă geografie umană. Este urmă
rită astfel evoluția demografică de 
la mijlocul secolului al XIV-lea pînă. 
în amurgul .voievodatului. Prilej de 
observații metodologice, de precizări 
în raport cu cercetările anterioare, 
volumul al doilea conferă, indiscu
tabil, puncte de sprijin pentru viitoa
rele investigații în istoria civilizației 
românești.

Considerațiile profesorului Ștefan 
Pascu despre . structura populației 
Transilvaniei asociază, sub multiple 
aspecte, / temeiuri suplimentare la 
studiul unei reale reconstituiri a evu
lui mediu românesc. Am putea să 
considerăm, parcurgînd aceste pagini, 
că ele oferă propriul răspuns al au
torului la probleme pe care le ridi
case cu treizeci de ani în urmă, cînd 
argumenta rolul „elementelor de jos 
ale societății", al „maselor populare" 
ca făuritori de „adevărată . istorie". 
Creația de astăzi a istoricuN , Iumi- 
nînd dlntr-un unghi metodologic su
perior istoria civilizației medievale, a 
oferit — prin acest al doilea volum 
— istoria neevenimentială a voievo
datului, relevantă 1 pentru înțelegerea 
istoriei politice ce urmează. Carte 
esențială, definitorie pentru autor, 
prin substanța ei de fapte și inter
pretare. și semnificativă pentru eta
pa actuală a istoriografiei românești.

Pompiliu TEODOR

„Eroii daci și ideea 
de libertate 

în literatura română"
După un lung periplu început în 

cetatea Devei, apoi la Orăștie. Sar
mizegetusa și Arad, pentru a ponosi 
mai tîrziu la Craiova și Toplița. ex
poziția itlnerată „Eroii daci si ideea 
de libertate în literatura română", 
organizată de Muzeul literaturii ro
mâne. ca un omagiu adus sărbători
rii a 2 050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent, este găzduită, începind de 
ieri. în holul Bibliotecii Universității 
din Cluj-Napoca.

Expoziția, de factură documentar- 
ilustrativă, reunește într-un tot uni
tar mărturii revelatoare $le milena
rei existente a poporului român, 
purtînd semnătura unor nume ilus
tre ale culturii noastre. începînd cu 
primii cărturari, cronicarii, marii 
clasici, continuînd cu scriitori _ din 
epoca modernă, de la Vasile Pârvan 
la Lucian Blaga și de la V. Voicules- 
cu la Mihail Sadoveanu. încheindu-se 
cu „Revelația universului miturilor 
dacice în literatura română contem
porană".

ALBA • La Biblioteca do
cumentară „Batthyaneum" din 
Alba Iulia a fost organizată o 
sesiune de comunicări în dome
niul bibliofiliei cu tema „Conti
nuitatea și unitatea poporului 
oglindite în tipăriturile româ
nești vechi", manifestare consa
crată aniversării a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac 
centralizat ’ și independent con

dus de Burebista. Cu acest pri
lej. pe lingă Biblioteca ..Bat
thyaneum" a fost înființat un 
cerc de bibliofilie care reunește 
pasionați cercetători și bibliofili 
din localitate. (Ștefan Dinică).

ARAD ® Sub genericul „Aici 
am fost dintotdeauna". la Tea
trul de stat din Arad a avut loc 
un spectacol omagial dedicat

aniversării a 2050 de ani de la 
întemeierea statului dac centra
lizat sub conducerea lui Bure
bista. • Galeriile de artă „Alfa" 
din Arad găzduiesc expoziția de 
sculptură a lui Pavel Mercea. 
iar sala „Forum", cea de pictură 
apartinînd artistului amator Pe
tre Danciu. O în amfiteatrul na
tural de la poalele pădurii An- 
dreiasca. de lingă comuna

Birzava. a avut loc tradiționala 
serbare cîmpenească „Sînziene- 
le“, consacrată secerișului, strîn- 
gerii recoltei. (Mircea Dorgoșan).

ARGEȘ O în prezent în tabe
rele de odihnă argeșene Valea

Mare. Păuleasca, Nucșoara. Ru- 
căr, precum și în cele mai recent 
deschise — Bughea de Jos și 
Lerești — își petrec instructiv 
14 zile din vacanta de vară l 600 
de școlari din tară. Pentru ei 
s-au organizat în aceste zile

programe culturale, excursii la 
importante obiective economice, 
sociale și istorice ale județului, 
focuri de tabără și carnavaluri 
pionierești. O Formația de tea
tru a Casei orășenești de cultu
ră din Cimpulung a susținut 
două spectacole cu piesa „Vis
colea pe Dîmbovița" de Marcel 
Bunescu. in localitățile Cetățeni 
și Apa Sărată. (Gh. Cîrstea).

IAȘI • „Columna neîntrerup
tă" s-a intitulat spectacolul 
omagial consacrat aniversării a 
2050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și 
independent, care a avut loc joi 
seara pe scena Naționalului ie
șean. Spectacolul a fost realizat 
după un scenariu de Dimitrie 
Tăbăcaru. Emilian Marcu și 
Costel Popa. • „Dialogul publi

cului cu arta" se numește ciclul 
de dezbateri reluat de către Mu
zeul de artă din Iași cu prilejul 
expoziției retrospective Dan 
Hatmanu. vernisată la 3 iulie in 
sălile Palatului Culturii. La dis
cuții au luat parte criticii de 
artă Ion Frunzetti. Vasile Dră
guț. Valentin Ciucă, Radu Negru 
și pictorul Dan Hatmanu. (Ma- 
nole Corcaci).
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Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare Ungare îmi oferă prilejul de a vă adresa, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu perso
nal, sincere felicitări.

Sint convins că dezvoltarea si intensificarea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-ungare servesc intereselor popoarelor noastre, cauzei so
cialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
---------------------------------------------------- •

Maiestății Sale HUSSEIN 1BN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Aflind cu profund regret vestea tristă a încetării premature din viață a 
primului ministru al Guvernului. Regatului Hașemit al Iordaniei, Sharif Abdel 
Hamid Sharaf, doresc să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului 
iordanian sincere condoleanțe, precum și întreaga noastră compasiune fami
liei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

t V

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprimăm dumneavoastră. Consiliului de Stat, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, pre
cum și poporului român prieten cea mai caldă recunoștință pentru compa
siunea și solidaritatea pe care le-ați manifestat cu prilejul încetării din viață 
a președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

Interesul dumneavoastră susținut față de starea sănătății președintelui 
Tito și dorința de însănătoșire pe care ați exprimat-o — și pentru care vă 
mulțumim sincer — au fost înțelese de noi toți, de către toți cetățenii noștri 
ca o preocupare și dorință sinceră a unui bun prieten și vecin.

Participarea la funeraliile președintelui Tito a inaltei delegații a României 
vecine, în frunte cu dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, și îndeosebi 
cuvîntarea caldă, tovărășească și durerea pe care ați exprimat-o în declarația 
dumneavoastră la începutul lucrărilor Congresului Uniunii Tineretului Comu
nist din România au constituit o confirmare pregnantă a prieteniei și solida
rității care caracterizează deja de mai multi ani relațiile iugoslavo-române.

^ Numeroasele dovezi de compasiune, solidaritate și apropiere arătate, sub 
arferite forme și în diverse ocazii în acele zile triste, de către înalți demnitari 
și alte personalități din România, precum și de către cele mai largi cercuri 
ale populației, de zeci de mii de cetățeni români si colective de muncă, insti
tuții culturale și sociale au constituit la rîndul lor o afirmare a ascensiunii 
permanente a relațiilor de bunăvecinătate și colaborării multilaterale dintre 
cele două țări socialiste vecine.

întîlnirile frecvente pe care le-ați avut cu președintele Tito au trasat 
orientări stabile pentru consolidarea și aprofundarea îndelungată a colaborării 
iugoslavo-române.

Exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră că colaborarea multila
terală dintre țările noastre se va dezvolta în continuare cu succes. Aceasta va 
fi contribuția noastră concretă la cauza păcii și colaborării pe bază de egalitate 
in lume, a înțelegerii, socialismului și progresului.

TVIETIN MIATOVICI
Președintele Președinției Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia

STEVAN DORONSKI
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă adresez vii mulțumiri pentru urările pe care mi le-ați transmis cu 

prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.
Profit de ocazia care îmi este dată pentru a reafirma că Partidul Comunist 

Francez dorește să continue dezvoltarea relațiilor cu Partidul Comunist Român, 
In interesul cauzei păcii, destinderii și progresului social.

Vă doresc, la rîndul meu, mult succes în realizarea sarcinilor pe care 
partidul dumneavoastră și poporul dumneavoastră și le-au fixat.

GEORGES MARCHAIS
Secretar general

al Partidului Comunist Francez

lucrările Comisiei mixte guvernamentale de cooperare 
economică dintre România si Sri Lanka

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-minlstru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri, pe W.M. Tilakaratna, secre
tar la Ministerul Finanțelor si Pla
nificării din Republica Democratică 
Socialistă Sri Lanka, președintele 
părții srilankeze în Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare econo
mică dintre România și această tară.

în cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării si cooper

Vineri dimineață au început la 
București lucrările celei de-a III-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka. Delegația română este con
dusă de Gheorghe Lazăr. adjunct al 
miiiiA* ului economiei forestiere si 
mate\ .felor de construcții, președin
tele porții române în Comisia mixtă.

Cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite 
ale Americii

Cu prilejul Zilei independenței 
Statelor Unite ale Americii, ambasa
dorul acestei țări la București, Ru
dolph Aggrey, a . oferit vineri o 
recepție.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Virgil Teodorescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai condu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 iulie. în țară : Vremea se va în
călzi treptat. Cerul va fi variabil. Vor 
câdea averse izolate de ploaie. îndeo
sebi în nordul și estul țării. Vîntul va 

rării economice între cele două țări, 
ale dezvoltării acestora în viitor, prer 
conizîndu-se noi acțiuni pentru lăr
girea si diversificarea schimburilor 
reciproce de -mărfuri.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Lazăr, adjunct al minis
trului economiei forestiere si mate
rialelor de construcții, președintele 
părții române în Comisia mixtă, și 
Marin Trăistaru. adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale.

★
iar cea din Sri Lanka — de W. M. 
Tilakaratna. secretar la Ministerul 
Finanțelor și Planificării, președin
tele părții srilankeze în Comisia 
mixtă.

în cadrul convorbirilor sint exami
nate stadiul relațiilor economice bila
terale. posibilitățile de a dezvolta și 
diversifica în continuare schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
în interesul celor două țări si po
poare.

cerii altor ministere și instituții cen
trale, deputați, oameni de cultură și 
artă, generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai cultelor.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

S.U.A. la București a vorbit, vineri 
seara, la posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)

sufla slab pînă La moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 22 și 
32• de grade. în București : Vreme' în 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil^ 
dar favorabil aversei de ploaie la 
începutul intervalului. Vînt slab' pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi. cuprinse între 13 și 16 grade, iar 
maximele între 28 și 31 de grade.

A apărut, în limbile maghiară și germană, volumul :

DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Democratizarea relațiilor internaționale

EDITURA POLITICA

Ziua internațională 
a cooperației

Conform unei tradiții de aproape 
șase decenii. în prima simbătă a lu
nii iulie este sărbătorită Ziua inter
națională a cooperației. Această zi a 
fost instituită in anul 1923 printr-o 
..Declarație'* a Alianței Coopera
tiste Internationale, cea mai mare 
organizație neguvernamentală din 
lume. care. acum. împlinește 85 de 
ani de existentă.

Fondarea in 1895 a A.C.I. a decurs 
din existența în majoritatea țărilor 
a unor organizații cooperatiste, pre
ocupate să promoveze norme si prin
cipii mai echitabile în activitatea de 
producție si desfacere, bazate pe 
spirit de colaborare si întrajutorare. 
Reprezentanți ai cooperatorilor din 
România s-au aflat printre înteme
ietorii organizației.

Pe tot parcursul activității. A.C.I. 
s-a afirmat ca promotoare consec
ventă pentru lărgirea si întărirea 
mișcării cooperatiste, pentru dezvol- 
tarea legăturilor de colaborare cu 
toate organizațiile cooperatiste, indi
ferent de regimul social-politic al 
statelor și. implicit, pentru solidari
tatea forțelor progresiste, pentru un 
climat de pace.

Din Alianța Cooperatistă Inter
națională fac parte și organiza
țiile cooperatiste din România 
— Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție. Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești si Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum.

Așa cum este cunoscut, aces
tea contribuie. în mod marcant, 
la viata economică a patriei, la în
făptuirea programului partidului, a- 
sigurînd în mod direct o gamă largă 
de produse și servicii importante 
pentru viata oamenilor, strins legate 
de nivelul de trai. Dinamismul pro
gresului econoihic al României so
cialiste se regăsește si în activitatea 
organizațiilor cooperatiste. Astfel, 
producția industrială a cooperative
lor meșteșugărești creste în acest 
cincinal cu 65 la sută, cea a unități
lor aoartinînd cooperației de consum 
cu 70 la sută, iar la unitățile coope
ratiste din agricultură cu 98 Ia sută, 
în domeniul serviciilor, a căror pon
dere in ansamblul activităților pro
ductive se află în continuă creștere, 
sporul obținut de cooperativele meș
teșugărești este de 97 la sută, in 
cooperativele de consum de 80 la 
sută. Iar în cooperativele agricole 
de 180 la sută.

Importanta acordată de partid sis
temului cooperatist a reieșit cu de
osebită pregnantă cu prilejul recen

.---------------------- --------------- .------------------—-------

Bogate programe
cultural-artistice pe litoral

în stațiunile litoralului, sezonul 
estival e in toi. Condițiile deosebit 
de bune de cazare și, masă sint 
completate de o vreme excelentă 
pentru plajă și baie. în același timp 
turiștii qu posibilitatea să participe 
la un bogat program artistic și de 
agrement. Agenda Junii iulie este 
cit se poate de bogată. Să amintim 
mai intîi că cele trei teatre constăn- 
țene — Teatrul de dramă și come
die, Teatrul liric și Teatrul de es
tradă „Fantasio** prezintă premiere 
pregătite special pentru oaspeții li
toralului. Acestora li se adaugă, în 
zilele următoare, turneele Teatru-, 
lui de comedie, teatrelor „Giulești", 
„Ion Vasilescu** și „Constantin. Tă- 
nase“ din București, ale teatrelor 
din Piatra Neamț, Bacău și Pitești, 
care vor prezenta Cele mai bune 
spectacole din repertoriul lor, în 
majoritate comedii. De asemenea, 
spectacolele din localurile de noap
te „Melody**, „Orient** și „Hanul pi
raților" din Mămaia, „Paradis**, „In- 
ternațional** și „Calipso** din stațiu
nile Saturn, și Venus se constituie 
drept veritabile programe de estra
dă la care iși aduc contribuția unii 

tei Consfătuiri cu activul și cadrele 
de bază, din 20—21 iunie a.c. Cuvîn
tarea rostită cu âcel prilej de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a desfășurat, pe 
temeiul unei exigente analize, un 
program de largă anvergură, consti
tuind o adevărată piatră de hotar în 
activitatea sistemului cooperatist, 
chemat să îndeplinească un rol 
tot mai important în ansamblul 
economiei naționale. Sarcinile tra
sate de secretarul general al parti
dului decurg dintr-o concepție lim
pede. de mare semnificație teoretică, 
despre sistemul cooperatist în an
samblul său si despre fiecare din 
organizațiile care îl compun. Orien
tarea și dimensionarea activității 
cooperativelor în raport cu speci
ficul. cerințele si posibilitățile lo
cale, apropierea organizării coope
rativelor de cerințele populației, ro
lul cooperației de consum în schim
bul de mărfuri in ambele sensuri 
între sat si oraș, posibilitățile siste
mului cooperatist de a stimpla 
si fructifica hărnicia si inven
tivitatea reprezintă jaloane de 
mare preț în activitatea de vii
tor a cooperativelor din Româ
nia socialistă. Cooperatorii din tara 
noastră întîmpină Ziua internațio
nală a cooperației sub însemnul 
căutărilor creatoare. -însuflețiți de 
sarcinile de mare importantă care 
le sint încredințate de acest pro
gram profund înnoitor stabilit de 
partid.

în același timp, organizațiile coo
peratiste din tara noastră si-au ex
tins. pe scară amplă, relațiile inter
naționale. desfășoară o susținută co
laborare cu organizațiile similare din 
alte țări. Ca membru al Frontului 
Democrației si Unității ■ Socialiste, 
participă la acțiuni comune, militînd. 
împreună cu cooperatorii de pretu
tindeni, pentru promovarea drepturi
lor oamenilor muncii din asociațiile 
cooperatiste, pentru lichidarea mari
lor inegalități economice și sociale, 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice; pentru asigura
rea unei evoluții mai echilibrate 
și mai Sigure a economiei mon
diale.. Participarea organizațiilor co
operatiste din România la activitatea 
A.C.I. este marcată de acel spirit 
de colaborare ' activă, de conlucrare 
bazată pe încredere si respect re
ciproc. caracteristice felului de a fi 
al poporului român, politicii interna
ționale desfășurate de partidul și de 
statul nostru.

Sergiu ANDON

dintre cei mai buni interprcți de 
muzică ușoară și populară româ
nească.

Deosebit de apreciate sînt pro
gramele artistice cu specific folclo
ric românesc — de la „Popasul că
prioarelor** din Neptun, executat de 
o formație de artiști amatori alcă
tuită. de lucrători din turism, spec
tacolul „Nuntă la români**, care în
trunește in curtnd 1 000 de repre
zentații la restaurantul „Nunta 
Zamfirei" din Eforie Nord, precum 
și spectacolele ansamblului folcloric 
„Banatul**. La programul muzical al 
vacanței pe litoral colaborează, de 
asemenea, aproape 100 de alte or
chestre si soliști vocali. Tinerii 
au la dispoziție numeroase dis
coteci, iar la Cazinoul dip E- 
forie Sud s-a deschis o videodis- 
cotecă unde se prezintă filme mu
zicale color printr-un circuit inte
rior de televiziune. Programul de 
excursii cuprinde călătorii de o zi 
pț litoralul .bulgăresc al Mării Ne
gre și în Delta Dunării, vizite la ce
tățile antice de ia Histria si Tro- 
paeum Traiani, precum și la Mur- 
fatlar. (George Mihăescu).

PROGRAMUL 1

91,30 Ecran de vacanță. „Vrăjitorul din 
Orașul de smarald" — basm

9,53 Limba și literatura română. În
drumări tematice și metodologice 
pentru admiterea în învățămîntul 
superior

IA),40 Telecinemateca. Ciclul : /.Dosarele 
ecranului". „Căzui Volta" (reluare) 

12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artistic
16,00 Tenis de cîmp. Turneul interna

țional de Ia Wimbledon
18,15 Venezuela — timpul aurului negru
18,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 15 ani de Istorie

nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.25 La zi în agricultură : secerișul
19.40 Teleenciclopedia
20.25 Film ‘serial : „Temerarul". Copro

ducție anglo-canadiană. Cu : Da
vid Niven. Michael York. Peter 
Gilmore. Barbara Hershey, Gayle 
Hunnicut, Paul Harding. Regia : 
Peter Carter. Episodul I

21,10 Călătorie prin țara mea ...spre 
orizonturile deschise de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

21,30 2050 de ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și inde
pendent. Spectacol

22,05 Romanțe și cîntece de petrecere
22.40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie 

nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.25 Seară de jazz
20,45 Maeștrii artei interpretative con

temporane
21,30 2050 de ani de la crearea primului 

stat dac centralizat și independent. 
Spectacol

22,05 Romanțe șl cîntece de petrecere
22,40 Telejurnal • Sport

a apărut: „Era socialistă"
nr. 13 / VII-1980

Din sumar : la rubrica consacrată 
împlinirii a 15 ani de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., articolele : „Con
ducere democratică și concretă a în
tregii vieți social-economice" ; „O 
cotitură radicală în producția zooteh
nică" de Emil Petrache : „Spirit mi
litant în aplicarea noului mecanism 
economico-financiar" de Nicolae 
Spînu : „Responsabilitate și acțiune 
socială" de Petru Pânzaru; „Califica
rea personalului muncitor și crește
rea productivității" de Andrei Guțan.

Revista publică, de asemenea, arti
colele : „Burebista, personalitate po
litică și militară de primă mărime a 
lumii antice" de Em. Condurachi ; 
„Statul dac în lumina noilor desco
periri arheologice" de Ion Horațiu 
Crișan ; „Conducerea planificată a 
dezvoltării economioo-sociale" de Ște
fan Arsene ; „Istoria poporului ro
mân în contextul istoriei europene" 
de Adolf Armbruster ; „Dileme și re
considerări în științele sociale ame
ricane" de Lazăr Vlăsceanu. Sumarul 
include dezbateri pe temele : „Dez
voltarea agriculturii pe baza bilanțu
lui energetic" (II) și „Exigențe în 
raporturile dintre cercetarea științifi
că și producție" (II).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 4 IULIE 1980

Extragerea I : 78 70 4 71 31 11 54
10 50.

Extragerea a Il-a : 26 85 27 9 66 
32 22 74 49.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
945 135 lei. din care 232 681 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Flacăra olimpică — la Iași
IAȘI 4 (Agerpres). —- în cursul 

zilei de vineri, ștafeta care noartâ 
flacăra olimpică a ajuns în județul 
Iași. Festivitatea de primire a avut 
Ioc în comuna Mlrcești. torta olim
pică fiind purtată in primul schimb 
de către rugbistul Gheorghe Dobro- 
tă, maestru al sportului. După alte 
cîteva opriri în localitățile Strunga, 
Tg. Frumos și Podu Iloăiei, marcate 
de manifestări sportive, flacăra olim
pică a sosit seara în „Piața Unirii" 
din Iași. Aici, scrimerul Dan Irimi- 
ciuc, medaliat olimpic, a așezat tor

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice
La 9 iulie, în Palatul sparturilor ?i 

culturii va avea loc meciul masculin 
de handbal dintre echipele Românim 
și Ungariei. Jocul va începe la ora 18. 
Revanșa acestei întîlniri se va disputa 
la 10 iulie în orașul Ploiești. Cele 
două echipe vor mai susține o partidă 
programată la 12 iulie în Capitală,

La Varșovia s-a disputat meciul 
amical de handbal dintre echipele Po
loniei și U.R.S.S. Handbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de 
14—15 (10—4). Pînă in minutul 46, 
gazdele au condus cu 14—11.

în ziua a doua a turneului interna
țional de polo pe apă care are loc îri 
bazinul de la „Lujniki" din Moscova, 
echipa României a învins cu 7—6 
(2—1. 1—2. 3—3, 1—0) selecționata se
cundă a U.R.S.S. în altă partidă, pri
ma reprezentativă a U.R.S.S. a între
cut cu 9—7 (3—0, 2—1, 3—2, 1—4) for
mația Cubei.

Atletul român Vasile Bichea a re
purtat un frumos succes, cîștigînd 
proba de 3 000 m obstacole din con
cursul internațional de la Gote- 
borg. Bichea a parcurs distanta în 
8’22^’51/100. Alte rezultate : masculin : 
1 500 m : Bayi (Tanzania) — 3’36” 
97/100 ; 800 m : Ovett (Anglia)

SĂRBĂTOAREA NAJIONAIĂ A VENEZUELEI

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela

Ziua națională a Republicii Venezuela îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări și cele mal bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru pacea și progresul poporului venezuelean.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare stator
nicite intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta și adinei în continuare, 
în folosul celor două popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

Poporul venezuelean sărbătorește 
la 5 iulie ziua sa națională, ziua 
proclamării independenței de stat. 
Ca de fiecare dată, mii și mii de lo
cuitori ai capitalei și din alte loca
lități din țară se vor îndrepta spre 
piața „Silencio" (Tăcerea) din Cara
cas, unde se află statuia lui Simon 
Bolivar, conducătorul luptei de eli
berare de sub dominația colonială, 
pentru a depune jerbe de flori în 
semn de profund omagiu.

Independența politică dobîndltă în 
urmă cu 169 de ani a fost consoli
dată, în ultimele două decenii, prin 
ceea ce venezuelenil denumesc „a 
doua independență", cea economică, 
marcată de trecerea sub control na
țional a principalelor bogății ale 
țării : petrolul, gazele naturale, fie
rul, alte minereuri. Amplele progra
me, elaborate pe această bază, în 
domeniile industriei petrolului, si
derurgiei, petrochimiei, agriculturii 
au deschis tării largi perspective de 
progres. O atenție deosebită a fost 
acordată, în acest context, teritoriu
lui de sud, regiunii Guayana (414 000 
kmp), considerată una dintre cele 
mai bogate de pe întreg continentul 
american.

în afara minelor de. aur, zăcămin- 
teloi' de fier, cupru, plumb, zinc, 
bauxită, fosfați și altele, a incalcu
labilelor resurse hidroenergetice, 
Guayana are întinse și nesfîrșite sa
vane, favorabile dezvoltării unei 
agriculturi moderne, creșterii vite-

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste șl Asociației de 
prietenie româno-venezuelene, vi
neri s-a deschis, în Capitală, la sala 
„Arghezi". o expoziție de grafică 
contemporană din Venezuela.

Cele peste 70 de lucrări expuse, 
realizate în diverse tehnici și proce
dee, sint reprezentative pentru aten
ția pe care artiștii venezueleni con
temporani o acordă acestui gen al 
creației plastice.

Relevînd faptul că organizarea ex
poziției se înscrie între manifestările 
dedicate Zilei naționale a Republicii 
Venezuela criticiil de artă Marin 
Mihalache. și ambasadorul Venezuelei 
la București, Olga Lucila Carmona, 
au evocat evoluția ascendentă a ra
porturilor româno-venezuelene, sub
liniind că un rol hotăritor în ampli
ficarea acestora l-au avut înțelege
rile convenite la nivelul cel mai înalt.

La vernisaj au asistat Cristea Che- 
laru, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai conducerii 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

ta pe un podium special amenajat, 
unde a rămas aprinsă în tot cursul 
nopții. înainte și după sosirea șta
fetei olimpice, în „Piața Unirii" s-a 
desfășurat un spectacol sportiv.

în dimineața zilei de simbătă. fla
căra olimpică Iși va continua dru
mul pe teritoriile județelor Iași și 
Vaslui către punctul de frontieră 
Podul Albița-Leușeni. unde va fi 
preluată de sportivii sovietici, gaz
dele celei de-a XXII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară.

l’48”16/100 ; prăjină : Slusarski (Po
lonia) — 5,30 m.

Cu prilejul unui concurs de ve
rificare în vederea Jocurilor Olim
pice de la Moscova, desfășurat vineri 
pe stadionul „Viitorul" din Capitală, 
atletul Adrian Proteasa (Steaua) a 
stabilit un nou record national în 
proba de săritură în înălțime, cu 
performanța de 2,26 m. Vechiul re
cord îi aparținea cu 2,25 m.

La Jocurile Olimpice de vară de la 
Moscova. Finlanda va fi reprezentată 
de un lot de 115 sportivi. Dintre aceș
tia se disting caiacistul Pertti Kar- 
pinen, campion olimpic la Montreal 
.și neînvins în ultimii doi ani, luptă
torul Pertti Ukkola (categ. 57 kg, 
stilul greco-romane), de asemenea 
medaliat cu aur la J.O. de la Mont
real, și campionul european de box 
la categoria mijlocie, Tarmo Uusvirta.

In echipa de atletism, disciplină 
tradițională a sportivilor finlandezi, 
au fost selecționați, printre alții, fon- 
disțul Martti Vainio, campion euro
pean în proba de 10 000 m. săritorul 
cu prăjina Antti Kalliomaeki, arun
cătorul de greutate Reijo Staahlberg 
(21.23 m in acest sezon) și sulițașul 
Pertti Sinersaari.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

lor. „La conquista del Sur" (Cuceri
rea Sudului), cum a fost supranumit 
întregul efort național pentru dez
voltarea acestei zone a țării pentru 
includerea sa în circuitul vieții eco
nomice venezuelene, s-a concretizat 
în edificarea a numexoase obiective 
cu caracter economic și social, care 
au permis dezvoltarea unor impor
tante centre urbane în această zonă 
pînă nu de mult aproape ne
populată.

Poporul român urmărește cu Inte
res și simpatie eforturile de dezvol
tare ale poporului venezuelean, de 
care se simte legat prin originea co
mună, prin afinitățile de limbă și 
cultură, prin preocupările actuale 
de accelerare ale progresului econo- 
mico-social. Tradiționalele legături 
de prietenie și colaborare au fost 
puternic impulsionate de vizita 
efectuată în Venezuela de președin
tele Nicolae Ceaușescu, de convor
birile la nivel înalt de la Caracas, 
care s-au constituit în momente de 
profundă semnificație pentru evolu
ția conlucrării reciproc avantajoase 
româno-venezuelene. Documentele 
semnate, înțelegerile realizate con
stituie temelia trainică a relațiilor 
bilaterale pe plan politic si econo
mic, precum și a colaborării dintre 
România și Venezuela în sfera re
lațiilor internaționale, în interesul 
celor două țări și popoare, al păcii 
și progresului în lume.

V. P.

Au asistat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, vineri după- 
amiază s-a desfășurat în Capitală, 
sub auspiciile Asociației de priete
nie româno-venezueleană si Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, o manifestare cul
turală. în cadrai căreia scriitorul 
loan Grigorescu a prezentat asisten
tei impresii de călătorie din această 
tară si un film documentar pe care 
l-a realizat cu ocazia unei vizite in 
Venezuela.

Au luat parte Ilie Cîșu. adjunct al 
ministrului muncii, președintele Aso
ciației de prietenie româno-venezue
leană. Ion Botar, secretar al IRRCS, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenti Olga Lucila Car
mona, ambasadorul Venezuelei la 
București, și membri ai ambasadei;

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® în cadrul campionatelor naționa

le de ciclism, proba contracronometru 
pe echipe (100 km), desfășurată ieri, 
a fost cîștigată de formația Dinamo I 
(Mircea Romașcanu, Marin Valentin, 
Gheorghe Lăutaru. Cornel Nicolae), 
cu timpul de 2h 09’37”. Pe locurile 
următoare s-au clasat Dinamo II — 
2h 15’30” și Olimpia București — 
2h 22’52”.

® Proba de simplu femei din ca
drul turneului international de tenis 
de la Wimbledon s-a încheiat cu vic
toria. mai puțin scontată, a jucătoarei 
australience Evonne Goolagong-Caw
ley. care a învins-o în finală cu 6—1, 
7—6 pe marea favorită, americana 
Chris Evert-Lloyd. în vîrstă de 28 de 
ani; mamă a unui copil de trei ani, 
Evonne Goolagong a mai cucerit a- 
cest trofeu în anul 1971.

în cea de-a doua semifinală a 
probei de simplu bărbați, John 
McEnroe (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—3, 
3—6. 6—3. 6—4 pe compatriotul său 
Jimmy Connors, urmînd să-l întîl- 
nească în finală pe suedezul Bjbrn 
Borg.
• Cu prilejul unui concurs inter

national atletic desfășurat la Milano, 
americanul Edwin Moses a stabilit 
un nou record al lumii în proba <fe 
400 m garduri cu timpul de 47”13/100. 
Vechiul record era de 47”45/100 și 
aparținea aceluiași atlet. O pasionan
tă întrecere a avut loc în proba de 
5 000 m, cîștigată de William Scott 
(Australia) cu timpul de 13’45”4/10, 
urmat de atletul român Hie Floroiu 
— 13’48”4/10. Italianul Salvaggio s-a 
clasat pe locul trei cu 13’49”3/10. Pro
ba feminină de 1 500 m a revenit 
campioanei Italiei. Gabriella Dorio, 
cu 4’02”7/10. Recordmana româncă 
Natalia Mărășescu a ocupat locul doi 
cu 4’03”4/10.
• La Ciudad de Panama. In cadrai 

preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal s-au întîlnlt echipele 
Panama si Guatemala. Oaspeții au 
repurtat victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin punctele marcate de 
Gomez și Vitrovis.

• BIOGAZUL, SURSĂ 
IEFTINĂ DE ENERGIE. 
Metanul produs din biogaz poa
te înlocui integral petrolul sau 
gazul, a'sigurînd în condiții de 
rentabilitate încălzirea si Drodu- 
cc'-ea, de apă caldă necesară 
unor ferme zootehnice de măi-i- 
me mijlocie (100 de porci sau 25 
de vaci) — indică un recent ra
port al Ministerului suedez al 
Industriei. Raportul se bazează 
pe experiența mai multor fer
mieri din tară care, cu sprijinul 
studenților de la Universitatea 
din Goteborg. au Introdus un 
sistem de fermentare metanică 
ce le asigură deplină autonomie 
energetică. Dejecțiile animale 
sint pompate intr-un conteiner 
de 90 mc. închis ermetic. O 
pompă amestecă zilnic conținu

tul, timp de 5 minute, pentru a 
evita stratificările. După 20—30 
de zile, la o temperatură de 35 
grade Celsius, bacteriile meta
nului devin active și produc gaz. 
Zilnic se realizează astfel 80 mc 
de gaz, echivalentul energetic a 
40 litri de petrol. Studiile con
tinuă. în scopul obținerii unor 
performante sporite ale sistemu
lui.

• UZINĂ FARMA
CEUTICĂ NATURALĂ. 
Una din cele mai pitorești zone 
ale Australiei, Marea barieră de 
corali, este studiată în prezent de 
specialiști pentru calitatea sa de 
inepuizabil rezervor farmaceutic. 
După cum au pus in evidentă 
cercetătorii de la Universitatea 
din Qeensland, recifurile de co

rali reprezintă într-adevăr zone 
cu maximă concentrație de ani
male și plante producătoare de 
toxine. Or, în cursul ultimiloi 
20 de ani. farmacologia toxine
lor marine a permis punerea la 
punct a noi antibiotice si anti- 
suasmodice. Specialiștii consi
deră că acesta este doar un în
ceput, existînd în continuare 
vaste posibilități» de creare a 
noi produse medicamentoase, cu 
o gamă largă de întrebuințări.

» LENTILE PLATE. c.«- 
cetătorii de la Institutul de fizică 
a semiconductorilor din Siberia 
au reușit să fabrice o lentilă 
plată. Pe o suprafață de sticlă 
se aplică un desen în relief sub 
formă de trepte. Razele de lu
mină. care trec prin el. se re
fractă in așa fel incit 'se obține

efectul unei lentile obișnuite. 
Specialiștii consideră ‘ că utili
zarea lentilelor plate va duce la 
creșterea preciziei instrumente
lor optice, va simplifica fabrica
rea lor, le va reduce greutatea 
și mărimea.

® CĂRĂMIZI IZO- 
LANTE. în Canada se intro
duce în prezent, pe scară largă, 
un nou tip de cărămizi, umplute 
cu mici bile din polistiren. cu 
calități de insonorizare. Perfect 
etanșe, aceste cărămizi rezistă 
la foc timp de patru ore. Pen
tru folosirea lor în construcții 

nu mai este nevoie de clasicul 
mortar : cărămizile sînt pur și 
simplu dispuse una peste alta si 
acoperite cu straturi subțiri de 
fibră de sticlă, pe cele două 
părți ale peretelui construit.

® RECORD META
LURGIC. Specialiștii francezi 
au obținut recent, prin centri
fugare verticală, piese din otel 
inoxidabil în greutate de 15 tone 
și un diametru de 4.10 m. stabi
lind astfel un record mondial 
într-o tehnică de vîrf a metalur
giei. Recordul consacră supe
rioritatea centrifugării asu

pra celorlalte tehnici de obținere 
a unor piese de mari dimensiuni. 
Procedeul permite realizarea

unor economii de energie de 50 la 
sută fată de procedeele tradi
ționale. a unor însemnate eco
nomii de metal si simplificarea 
operațiunilor de finisare si repa
rații. Piesele astfel obținute sînt 
destinate. în principal, ramuri
lor de vîrf ale industriei : echi
pamente pentru centralele nu
cleare. pentru industria aero
nautică. petrochimie etc.

® CAMPANIE ÎMPO
TRIVA MALARIEI. Indone
zia și Malayezia au convenit să 
ducă împreună o campanie îm
potriva malariei, foarte răspîn- 
dltă încă în rînduj populației 
din aceste tari, ca si din alte 
regiuni tropicale. Conlucrarea 

în acest domeniu se va concen
tra îndeosebi asupra calificării 
și specializării personalului me
dical și schimbului de informații.

• EXPEDIȚIE IN AR
CTICA. După o expediția de 
cercetare, care a dxirat 80 de 
zile, spărgătorul de gheată so
vietic „Otto Schmidt", special 
amenajat pentru asemenea mi
siuni. s-a reîntors în portul Mur
mansk. Cercetătorii aflati la 
bordul vasului au investigat 
partea de sud-est a Mării Ba
rents, concentrindu-se asupra 
porțiunilor mai puțin cunoscute 
ale căli nordice de navigație. 
Vasul a plutit în derivă 27 de 
zile în banchizele mării din re
giunea polară.
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colonialismului"
adoptate la Conferința la nivel înalt a O.U.A

4 (Agerpres). — Tri- 
Radu Budeanu,

FREETOWN 
misul Agerpres, 
transmite : La Freetown s-au înche
iat lucrările celei de-a XVII-a Con
ferințe la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.). Timn de 
patru zile, reprezentanții celor 50 de 
state independente ale continentului 
au dezbătut probleme legate de lupta 
popoarelor africane pentru eliberarea 
definitivă a continentului de rămăși
țele colonialismului, ale tuturor for
melor de exploatare și asuprire, îm
potriva presiunilor monopolurilor 
transnaționale asupra economiilor ță
rilor în curs de dezvoltare.

Rezoluțiile adoptate condamnă po
litica rasistă a regimului minoritar 
de la Pretoria care, prin utilizarea 
forței. încearcă să înăbușe lupta de 
eliberare națională a popoarelor din 
Namibia si Republica Sud-Africană. 
care recurge la acte de agresiune des
chisă împotriva Republicii Populare

pro- 
uni- 
eco-

Angola si a altor state din „prima 
linie".

Șefii de stat si de guvern din 
țările O.U.A. au reafirmat sprijinul 
lor fată de lupta dreaptă a ponorului 
palestinian.

în cadrul sesiunii, o atentie deose
bită a fost acordată examinării 
blemelor legate de consolidarea 
tății africane și de dezvoltarea 
nomică a țărilor continentului.

Participantii la reuniune au adoptat 
un plan care prevede sistarea orică
rui trafic aerian de tranzit, prin 
țările membre, către Africa de Sud. 
Secretarul general al O.U.A. este 
autorizat să convoace o conferință a 
specialiștilor în transporturi aeriene 
din țările membre, pentru a stabili 
măsurile concrete în această direcție, 
care să fie prezentate viitoarei întîl- 
niri la nivel înalt a organizației, 
programată să se desfășoare, anul 
viitor, la Nairobi — capitala Kenyei.

Amplă manifestație de protest față de acțiunile agresive
ale rasiștilor sud-africani împotriva Angolei

LUANDA 4 (Agerpres). — La 
Huambo. capitala provinciei angole
ze cu același nume, a avut loc o 
puternică manifestație populară, or
ganizată în semn de protest fată de 
acțiunile agresive ale Republicii 
Sud-Africane împotriva Angolei — 
informează agenția ANGOP.

Manifestația, la care au participat 
mai multe mii de persoane, s-a des
fășurat sub președinția lui Andre 
Pitra. membru supleant al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.' în cu- 
vintul rostit cu acest prilej, vorbi
torul a subliniat că invazia trupelor 
sud-afrieahe în Angola necesită „o 
mai mare responsabilitate a între
gului popor angolez, în contextul 
luptei pentru apărarea suveranității 
si independentei tării". El a reafir
mat. totodată, hotărîrea Angolei de 
a sprijini. în continuare. Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — reprezentantul legi
tim al poporului namibian — în efor
turile sale pentru solutionarea echi
tabilă a situației din Namibia, în 
conformitate cu aspirațiile la inde
pendentă si autodeterminare ale ma
jorității locuitorilor acestei tari.

★
NAȚIUNILE UNITE — Printr-o 

nouă scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U.. reprezentantul 
permanent al Angolei la Națiunile 
Unite informează că tara este încă 

' victima atacurilor din partea forțelor 
sud-africane. în pofida rezoluției 
Consiliului de Securitate si declara
ției guvernului de la Pretoria pri
vind retragerea acestor trupe.

Pe de altă parte, ambasadorul an
golez la O.N.U. a declarat că numi
rea unui așa-zis consiliu de miniștri în 
Namibia constituie o sfidare la adre
sa procesului international de nego
cieri asupra independentei Namibiei 
si o insultă la adresa Organizației 
Națiunilor Unite. Actul constituirii 
unui așa-zis guvern în Namibia este 
menit să mențină actualul statut al 
teritoriului de

Consiliului de Securitate, în vederea 
impunerii unor sancțiuni globale și 
obligatorii potrivit Cartei O.N.U., îm
potriva Africii de Sud.

★
DAR ES SALAAM 4. — în capitala 

Tanzaniei s-au desfășurat . lucrările 
primului seminar al reprezentantelor 
femeilor din Azania (denumirea 
pe care populația majoritară o dă 
Africii de Sud). în cadrul cărora au 

■fost examinate probleme privind 
contribuția femeilor la lupta dusă 
împotriva regimului minoritar sud- 
african. în cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat necesitatea unității tuturor 
forțelor progresiste din lume, pentru 
realizarea obiectivului comun al 
eliminării rasismului, colonialismului 
și neocolonialismului din viata in
ternațională.

la nivel înalt
angolezo-zaireze

colonie sud-africană.

NAȚIUNILE
O.N.U. pentru 
nou. joi. întrunirea

★
UNITE — Consiliul 

Namibia a cerut din 
de urgentă a

LUANDA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Zairului. Mobutu Șese 
Seko, și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în Angola. în cursul că
reia a avut convorbiri cu șeful sta
tului angolez. Jose Eduardo dos San
tos, în legătură cu aspecte ale situa
ției din Africa și evoluția raporturi
lor de conlucrare bilaterală.

Comunicatul comun, dat publici
tății la Luanda, menționează că 
președintele zairez a exprimat soli
daritatea țării sale cu R. P. Ango
la în lupta ei pentru apărarea inte
grității teritoriale și a suveranității 
naționale, în fata acțiunilor agresive 
ale regimului rasist sud-african. Tot
odată. cele două părți au condamnat 
ocuparea ilegală a Namibiei de către 
guvernul minoritar de la Pretoria și 
folosirea acestui teritoriu drept bază 
pentru agresiunile comise împotriva 
Angolei.

România se pronunță ferm pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale 

noastre la sesiunea ECOSOCIntervenția reprezentantului țării
GENEVA 4 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-au des
chis lucrările celei de-a doua sesiuni 
din 1980 a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC). la care 
participă delegații din cele 54 de țări 
membre, între care și România, re
prezentanți ai organismelor economi
ce și instituțiilor specializate din sis
temul Națiunilor Unite. Sesiunea pri
lejuiește o analiză a situației econo
mice la nivel mondial și regional, 
precum și examinarea programelor 
și măsurilor întreprinse în cadrul 
O.N.U. pentru promovarea cooperă
rii internaționale în domenii esenția
le ale dezvoltării.

Dezbaterile generale au fost inau
gurate de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care a lansat un 
apel ca toate statele să manifeste 
voința politică necesară, să acțione
ze în conlucrare și solidaritate pen
tru a găsi soluții de interes reciproc 
la problemele presante generate de 
fenomenele de criză din actualul sis
tem economic mondial, pentru ca 
viitoarea sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. să obțină rezul
tate pozitive pe linia edificării noii 
ordini economice internaționale.

în intervenția din cadrul dezbate
rilor generale, delegația română a 
prezentat concepția și aprecierile pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind necesita
tea lichidării subdezvoltării si in
staurării noii ordini economice inter
naționale. Relevînd că perpetuarea 
distorsiunilor în dezvoltare si accen
tuarea decalajelor economice si so
ciale dintre țările dezvoltate si cele 
în curs de dezvoltare constituie un

factor permanent de instabilitate 
economică și de agravare a tensiu
nilor și confruntării în viata interna
țională. delegația română a arătat că. 
în prezent, lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea noii ordini economice 
internaționale reprezintă imperative 
de prim ordin.

O acțiune internațională fermă, pe 
măsura gravității situației actuale, 
trebuie să pornească de la necesi
tatea efectuării unor schimbări de 
structură în mecanismul relațiilor e- 
conomice internaționale, să acorde un 
loc central problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare și să așeze pe baze 
noi, democratice, raporturile econo
mice internaționale. România acor
dă întreaga importantă viitoarei se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată edificării noii or
dini economice internaționale, care 
reprezintă o acțiune de semnificație 
politică majoră menită să adopte, cu 
participarea tuturor statelor membre, 
măsuri practice pentru restructurarea 
raporturilor economice internaționa
le.' dezvoltarea stabilă și echilibra
tă a economiei mondiale și asigu
rarea unui progres mai rapid si mul
tilateral al țărilor' în curs de dez
voltare.

Este necesar ca toate statele să-și 
intensifice eforturile, să acționeze în 
spirit constructiv, de deplină respon
sabilitate. să manifeste voința poli
tică necesară pentru ca discuțiile în 
curs să poată asigura progresele ne
cesare. Ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare. România este hotărîtă să 
contribuie de o manieră activă, ală
turi de toate celelalte state, la reali
zarea acestor aspirații, care sînt vi
tale pentru toate națiunile.

din Coreea
cu prilejul celui de-al Vl-lea Congres al partidului

PHENIAN 4 (Agerpres). — La 
Phenian au fost date publicității che
mările Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea cu prilejul 
oelui de-al Vl-lea Congres al parti
dului, care va avea loc in luna oc
tombrie. Congresul partidului, se 
arată în documentul difuzat de agen
ția A.C.T.C., va face bilanțul succese
lor obținute pe calea edificării socie
tății socialiste, va trasa programul de 
luptă pentru victoria ideilor socialis
mului și comunismului.

Oamenii muncii din industrie și 
agricultură sînt chemați să-și spo-

rească eforturile în vederea îndepli
nirii cu succes a prevederilor planu
lui septenal de dezvoltare a. econo
miei naționale, să-și aducă contribu
ția la crearea bazei tehnico-materia- 
le a socialismului.

Reafirmînd poziția Partidului Mun
cii din Coreea și a guvernului 
R. P. D. Coreene privind reunifica- 
rea tării, documentul face apel la în
treaga națiune coreeană să lupte pen
tru înfăptuirea reunificării pașnice și 
independente a țării, pe caJ^ea colabo
rării, dialogului și unității.

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbirile tripartite de la Washington în problema pa 

lestiniană • înrăutățirea situației din Liban
WASHINGTON 4 (Agerpres). — La 

Washington s-au încheiat convorbi
rile tripartite între reprezentanții 
Egiptului, Israelului si Statelor Uni
te. consacrate examinării 
negocierilor 
lestinienilor 
Cisiordania 
acestora.

în cadrul 
desfășurate _ 
șefii celor trei delegații — ministrul 
de externe egiptean. Kamal Hassan 
Alt ministrul de interne israelian. 
Yossef Burg, și ambasadorul special 
al S.U.A. pentru Orientul Mijlociu, 
Sol Linowitz. au anuntat că negocie
rile asupra autonomiei palestiniene, 
întrerupte la jumătatea lunii maL

stadiului 
asupra autonomiei pa- 
din teritoriile ocupate — 
și Gaza — și relansării
unei conferințe de presă 
joi seara la Washington,

„Un început util pe drumul unor
I

îndelungate eforturi44
După patru ani de negocieri des

fășurate la Geneva, sub auspiciile 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare au reușit să ajungă la 
un acord asupra creării Fondului co
mun de stabilizare a prețurilor la 
materiile prime.

Cercurile diplomatic^ din Geneva 
nu își ascund satisfacția față de con
sensul la care s-a ajuns, dată fiind 
importanța problemei în cauză. în- 
tr-adevăr, fluctuațiile brutale și a- 
narhice ale prețurilor de pe piețe
le internaționale (conjugate cu in
flația și practica cursurilor valutare 
flotante) au căpătat în ultimii ani 
dimensiuni care generează o stare de 
insecuritate economică pe plan mon
dial, cu efecte negative asupra pro
gramelor naționale ale tuturor sta
telor, și în primul rînd ale statelor 
în curs de dezvoltare, a căror prin
cipală sursă de venituri în devize 
o constituie exporturile de materii 
prime.

Pentru a se ieși din actualul im
pas, la cea de-a IV-a sesiune a 
U.N.C.T.A.D. (Nairobi, 1976) ș-a con
venit începerea de negocieri simul
tane asupra „Programului _ integrat 
pentru produsele de bază".( Este 
vorba de un mecanism conceput de 
țările în curs de dezvoltare în ve
derea unei soluționări globale, re
ciproc avantajoase, a problemei ma
teriilor prime. Principalul obiectiv al 
Programului integrat este asigurarea 
unui echilibru între cerere și ofer
tă pe piața materiilor prime, în 
scopul menținerii prețurilor la ni
veluri care să fie, în același timp, 
remuneratorii pentru producători și 
echitabile pentru consumatori.

Căile prin care se urmărește a- 
tingerea obiectivului amintit sînt 
multiple : încheierea de acorduri 
pentru fiecare din produsele de bază 
Incluse în Programul integrat, para
lel cu instituirea unui dispozitiv in
ternațional de stocare a materiilor 
prime și realizarea unor înțelegeri 
asupra prețurilor, susceptibile să fie 
modificate în funcție de conjunctu
ra economică mondială. Elementul- 
cheie al Programului integrat îl con
stituie Fondul comun de finanțare a 
diferitelor stocuri de materii prime, 
al căror rol este de a echilibra ce
rerea și oferta prin operațiuni de 
vinzare-cumpărare. atunci cind 
piață se manifestă penuria sau 
bundenta unui produs de bază.

Potrivit actului său constitutiv 
parafat de 101 state. între care

international va gira inițial 750 mi
lioane de dolari, sumă repartizată în 
două conturi. Primul, de 400 mili
oane. format din contribuții obliga
torii ale statelor participante la 
fond, este destinat finanțării stocu
rilor regulatorii prevăzute de? acor
durile internaționale asupra produse
lor de bază. Al doilea, de 350 mili
oane. alcătuit în cea mai mare parte 
din contribuții voluntare, este des
tinat să sprijine realizarea altor 
obiective decît stabilizarea preturilor, 
cum sînt diversificarea prăductiei, 
comercializarea sau cercetarea știin
țifică etc.

Fondul comun este deschis tuturor 
celor 162 de state membre ale O.N.U.; 
fiecare participant la noua insti-

Acordul asupra creării Fondului 
comun de stabilizare a prețurilor 

la materiile prime

pe 
a-

___ "" ‘ ? si
România — noul organism financial-

tutie financiară internațională dispu
ne de 150 de voturi de bază.' indi
ferent de mărimea contribuției sale ; 
în schimb, de mărimea contribuției 
depinde atribuirea de voturi supli
mentare. Pe baza acestui principiu, 
țările în curs de dezvoltare vor 
primi 47 la sută din voturi, iar ță
rile industrializate un procent mai 
mic. de 42 la sută, deși contribuția 
lor reprezintă 68 la sută din rezer
vele fondului comun.

Din prevederile statutului său re
zultă că. spre deosebire de mecanis
mele asemănătoare deja instituite — 
cum este sistemul „STABEX" (sta
bilizarea veniturilor din exporturi), 
care funcționează în relațiile dintre 
cei nouă din Piața comună si cele 
47 de state asociate din Africa, zona 
Pacificului și Caraibilor — fondul 
comun nu urmărește să corecteze e- 
fectele negative ale pieței libere. în 
special fluctuațiile excesive de pre
turi. ci să. preia, treptat, actualele 
ei atribuții în comerțul cu materii
le prime. în acest sens, producăto
rii sînt Chemați să participe direct la 
luarea deciziilor, ceea ce le-ar per
mite obținerea de venituri mai a- 
proniate de valoarea încorporată în 
produsele lor. Totodată, activitatea 
fondului comun merge dincolo de 
stabilizarea preturilor si creșterea 
producției , si a comerțului cu mate
rii prime, preconizind măsuri meni
te să ducă la dezvoltarea bazei teh
nologice si sporirea productivității

muncii în țările rămase în urmă pe 
plan economic.

După o apreciere generală a co
mentatorilor de presă, deși au fost 
înlăturate numeioa.se obstacole din 
calea înfăptuirii Programului inte
grat pentru produsele de bază, ră- 
mîn încă importante probleme de so
luționat. în ce privește fondul co
mun. de pildă, acesta nu va începe 
să funcționeze decît atunci cind vor 
fi încheiate mai multe acorduri pe 
produse. Or. pînă acum numai acor
dul asupra cauciucului a fost fina
lizat. în timp ce negocierile _ asupra 
zincului trenează, iar cele vizînd alte 
materii prime de importantă vitală 
pentru dezvoltarea țărilor rămase in 
urmă se află în impas. Cu alte cu
vinte, acordul de la Geneva în pro
blema fondului comun nu reprezin
tă decît un act final neîncheiat sau, 
așa cum se exprimau unii partici
pând, „un simplu și modest început 
pe un drum lung", care va trebui să 
includă în cele din urmă. într-o re
glementare globală, ansamblul mate
riilor prime ce interesează tarile în 
curs de dezvoltare. Cu toate că. după 
o apreciere unanimă, obstacolele e- 
xistente nu sînt insurmontabile, de
pășirea lor reclamă în continuare e- 
forturi susținute și voință de înțe
legere din partea tuturor statelor. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cit so
lutionarea problemei materiilor pri
me si energiei se impune ca o ne
cesitate stringentă, de a cărei satis
facere depinde progresul întregii o- 
meniri. inclusiv al țărilor dezvoltate.

România, ea însăși țară in curs 
de dezvoltare, acordă o atentie deo
sebită așezării pe baze stabile și e- 
chitabile a comerțului internațional 
cu materii prime, ca o componentă 
esențială a edificării unei noi ordini 
economice mondiale. în acest sens, 
tara noastră se pronunță pentru sta
bilirea unui raport just, fundamen
tat economic. între preturile materii
lor prime si cele ale produselor in
dustriale. care să favorizeze dezvol
tarea tuturor națiunilor lumii. Tot
odată. România subliniază necesita
tea de a se asigura accesul tuturor 
tarilor Ia materiile prime și surse
le de energie, după cum trebuie a- 
sigurat accesul tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii moder
ne. în acest spirit ea înțelege să ac
ționeze si în viitor în vederea so
luționării echitabițe a problemei ma
teriilor prime, proces în cadrul că
ruia reușita recentei reuniuni de la 
Geneva s-a înscris ca un jalon deo
sebit de util.

Gh. CERCELESCU

ta
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PROBLEMELE DEZANGAJĂRII MILITARE SI DEZARMĂRII IN EUROPA 
- PE PRIMUL PLAN AL REUNIUNII DE LA MADRID. Intr-o declarație fă
cută Săptămînalului „Komunist", Milorad Peșici, adjunct al secretarului 
federal iugoslav pentru afacerile externe, a afirmat că sarcina reuniunii 
de la Madrid este nu numai de a face un bilanț al rezultatelor obți- 

. nute în aplicarea prevederilor Actului final de la Helsinki, ci și de a realiza 
un consens în legătură cu noile măsuri menite să contribuie la întărirea 
încrederii și securității, la inițierea procesului de dezarmare în Europa. 
Țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa 
ar trebui să ajungă la un consens în legătură cu toate modalitățile de 
desfășurare a conferinței europene 
Milorad Peșici.

în problema dezarmării — a spus

~l

I
Împreună cu Kim Dae Juna vor 
mai fi judecați alți 36 de colabora
tori ai săi.

vor fi reluate la Cairo, la 10 iulie. 
Faptul că negocierile vor fi reluate 
„nu inseamnă că divergentele au 
fost depășite, dar mijlocul cel mai 
bun de a le depăși îl constituie exa
minarea lor în cadrul negocierilor" 
— a subliniat ambasadorul S.U.A,

BEIRUT — După cum relatează 
agențiile France Presse, Reuter și 
M.E.N.. în Liban s-a, înregistrat o 
înrăutățire a situației, ca urmare a 
unor noi incidente produse în cursul 
zilei de joi. în sudul tării au fost 
semnalate puternice bombardamente 
de artilerie între forțele palestiniene 
și unitățile maiorului disident Saad 
Haddad. în mai multe localități din 
zonă s-au produs pagube materiale.

în nord s-au produs ciocniri între 
grupările înarmate ale „Falangelor 
Libaneze", conduse de Pierre Ge- 
mayel. și cele care îl sprijină pe 
fostul președinte. Suleyman Fran- 
gieh.

PREȘEDINTELE FRANȚEI. Va
lery Giscard d’Estaing l-a pri
mit pe ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone. Emil Woj- 
taszek, care a făcut o vizită oficială 
în Franța. Au fost abordate proble
me ale relațiilor bilaterale, precum 
și unele chestiuni privind vizita pe 
care președintele Franței o va face 
in Polonia, in luna septembrie. La 
încheierea convorbirilor ministrului 
polonez cu omologul său francez, 
Jean Frangois-Poncet, la Paris a 
fost dat publicității un comunicat 
în care se relevă că părțile au in
sistat asupra necesității pregătirii 
reuniunii de la Madrid în proble
mele securității si cooperării în Eu
ropa. .

PRELUNGIREA STĂRII DE 
ASEDIU ÎN SALVADOR. Junta 
militar-civilă de guvernămînt din 
Salvador a decretat prelungirea cu 
încă 30 de zile a stării de asediu 
pe întregul teritoriu national, 
cît în tară situația continuă 
mențină încordată. în urma 
sificării violentei politice.

VENEZUELA A M'AJORAT PRE
ȚUL LA PETROL pină la 34,85 do
lari barilul pentru categoria de 
combustibil ușor. Măsura intră în

înțru- 
să se 
inten-

Preocupări energetice 
pe plan mondial

BELGRAD. — 
ani, Iugoslavia 
investiții pentru 
triei cărbunelui. Complexul minier si 
energetic „Kolubara" din R.S. Serbia 
își va spori producția de la 17 mili
oane tone, in prezent, la 42 milioane 
tone, in 1985, iar Complexul minier 
Kosovo din Provincia Socialistă Au
tonomă Kosovo, de la 8,5 milioane 
tone la 15 milioane tone.

vigoare retroactiv. începind cu data 
de 1 iulie.

CONVORBIRI CIIINO-AMERI- 
CANE. Ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Chineze. Huang Hua, a 
primit, la Beijing, pe Richard 
Holbrooke, asistent al secretarului 
de stat al S.U.A. Cei doi au con
ferit cu această ocazie în legătură 
cu probleme 
teres comun 
americane. 
China Nouă.

primii Miniștri ai spaniei 
ȘI FRANȚEI. Adolfo Suarez și, 
respectiv. Raymond Barre, aii ana
lizat, joi, la Madrid, relațiile dintre 
cele două țări, evocînd chestiuni 
legate de combaterea terorismului, 
drepturile de pescuit, transportu
rile dintre cele două țări. O aten
ție aparte a fost acordată cererii 
Spaniei de aderare la Piața comu
nă. în această privință, premierul 
Raymond Barre a precizat că Fran- 
ta nu se opune lărgirii C.E.E., dar 
apreciază că trebuie soluționate cu 
prioritate problemele organizației 
însăși. Primul ministru francez a 
fost primit de regele Juan Carlos 
al Spaniei.

internaționale de in
și relațiile chino- 
precizcază agenția

PARLAMENTULUISESIUNEA
CUBANEZ. La Havana s-au înche
iat lucrările primei sesiuni anuale a 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare. Participanta au adoptat, intre 
altele, o serie de proiecte de lege 
privind protecția mediului înconju
rător, circulația pe drumurile ' pu
blice, sistemul de formare a buge
tului.

LIDERUL OPOZIȚIEI DIN CO
REEA DE SUD. Kim Dae Jung, 
aflat în detenție sub acuzația de 
„complot împotriva statului" si de 
participare sau instigare la acțiuni 
de protest împotriva regimului sud- 
coreean. va compărea în fața unui 
tribunal al legii marțiale — a a- 
nunțat comandantul legii marțiale.

In următorii cinci 
va face importante 

dezvoltarea indus-

LONDRA. — Guvernul britanic va 
aproba in curînd construirea in Ma
rea Britanie a primei uzine care va 
produce petrol din cărbune, scrie 
săptăminalul londonez „Sund.au Tele
graph". Se precizează că metoda bri
tanică va permite producerea a 5 
tone de carburant sintetic din 10 
tone de cărbune. Uzina va prelucra 
in faza inițială 25 tone de cărbune pe 
zi, ulterior capacitatea de producție 
urmînd să sporească pînă 
tone.

NEGOCIERILE ISRAELO-AME- 
RICANE referitoare la „urgența" 
livrărilor americane de petrol către 
Israel sînt în impas, după două zile 
de convorbiri intense — informează 
agenția France Presse, citîrrd un co
municat publicat la Tel Aviv. Co
municatul menționează că s-au rea
lizat progrese privind condițiile in 
care ar urma să aibă loc livrările 
și că cele două părți s-au angajat 
să reia convorbirile intr-un viitor 
apropiat.

„PANCAFE". Opt țări latino-arrle- 
ricane (Brazilia, Columbia. Costa 
Rica, Salvador, Guatemala. Hondu
ras. Mexicul si Venezuela) au ho- 
tărît înființarea unei organizații a 
țărilor exportatoare de cafea, care 
a primit numele de ..Pancafe", a 
anunțat, la Caracas, directorul aces
tei organizații. Aldo Paparoni. Con
siliul de administrație al organiza
ției se va reuni săptămina viitoare 
pentru a discuta probleme referi
toare Ia prețul cafelei ne piața 
mondială.

Experiențe științifice la bordul stației
orbitale „Saliut-6

12 
în

I

I

I

La 3 iulie, echipajul a avut un 
program de cercetări medicale, in 
cursul căruia au fost studiate di
namica circulației sanguine in con
dițiile repaosului și reacțiile siste
mului cardiovascular la simularea 
acțiunilor presiunii hidrostatice, 
creată cu ajutorul costumului cu 
vid „Cibis". Potrivit datelor acestor 
experimente, starea sănătății lui 
Leonid Popov si Valeri Riumin este 
bună.

Sistemele de bord ale complexu
lui orbital „Saliut-6" — ..Soiuz-36“ 
— „Progress-10" funcționează nor
mal, precizează agenția T.A.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — De 
săptămâni continuă activitatea 
spațiul extraterestru a cosmonauți- 
lor sovietici .Leonid Popov si Valeri 
Riumin. la bordul stației științifice 
orbitale „Saliut-6". După cum, 
transmite corespondentul T.A.S.S. 
de la Centrul de dirijare a zborului, 
in săptămina care a trecut echipa
jul a efectuat experimente științifi
ce si lucrări legate de descărcarea 
navei automate de transport „Pro- 
gress-10“, care ' s-a cuplat cu stația 
la 1 iulie.

Cu ajutorul aparaturii „Isparitel", 
a fost efectuată o suită de experi
mente de acoperire cu straturi me
talice prin metoda evaporării si 
condensării in condițiile vidului 
cosmic si ale imponderabilității, fo- 
losindu-se aur, argint si aliaje care 
conțin aluminiu, cupru si argint.

In timpul zilei de lucru, preci
zează corespondentul T.A.S.S.. echi
pajul efectuează observații vizuale 
asupra suprafeței uscatului si ocea
nelor, fenomenelor atmosferice, in 
interesul geologiei, 
hidrometeorologiei. 
silviculturii. Continuă operațiunile 
de descărcare a navei de transport 
„Progress-10“. Cosmonauții trans
bordează in complexul orbital apa
rate științifice, utilaje si alimente.

In memoria lui Iuri Gagarin
La Moscova a fost dezvelit mo

numentul închinat primului om 
lansat in spațiul extraterestru — 
Iuri Gagarin, care a inaugurat era 
zborurilor cosmice. Pe o coloană cu 
înălțimea de 30 de metri, este pla
sată silueta lui Iuri Gagarin, exe
cutată din titan. La baza monumen
tului este amplasată macheta na
vei cosmice „Vostok". la bordul că
reia Iuri Gagarin a petrecut isto
ricele 108 minute de zbor în spa
țiul extraterestru:

odevă- 
ordon 

armele 
Printre 
6 ani

america- 
anunțat

oceanoarafiei, 
agriculturii si

la 10 000

WASHINGTON. — Firma 
nă „Exxon Corporation" a 
intrarea în funcțiune a întreprinderii 
sale de la Baytown, statul Texas, 
care produce carburanți sintetici din 
cărbune, prin lichefiere. Capacitatea 
de prelucrare a întreprinderii este de 
100 tone de cărbune pe zi. din care 
se obțin aproximativ 250 de barili de 
carburant sintetic.

Represiunile de la Capetown
La 16 iunie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la ma

sacrele de la Soweto in care au pierit peste 600 de copii 
africani, in întreaga Africă de Sud au avut loc mari ma
nifestații. Un recent număr al săptămînalului „Paris 
Match" aduce sub forma unui amplu reportaj însoțit de 
fotografii amănunte inedite 
nimente.

Spre deosebire de cele 
petrecute la Soweto cu 
patru ani în urmă, de data 
aceasta cei care s-au răs
culat la Johannesburg, 
Durban și Pretoria au fost 
metișii, așa-numiții „colou
red", adică colorații. Dacă 
în trecut aceștia s-au bucu
rat de o poziție oarecum 
mai favorabilă în compara
ție cu populația de origine 
africană, în ultimul timp 
autoritățile de la Pretoria 
au luat și împotriva lor o 
serie de măsuri drastice. 
Astfel, printr-un decret-lege 
denumit „Group Areas Act" 
(legea cu privire la zonarea 
potrivit grupurilor de popu
lație), au fost stabilite un 
număr de zone strict deli
mitate, veritabile ghetouri, 
în care metișii au voie să 
locuiască. Alungați din 
locuințele pe care le-au 
ocupat pînă recent, dese
ori de-a lungul mai multor 
generații, ei au fost regru
pați în aceste ghetouri, 
fiind siliți să trăiască în 
condiții mizerabile. Tocmai 
în ghetoul pentru metiși de 
la Capetown s-au desfășu
rat timp de patru zile răs
coale violente. Pentru a îm
prăștia pe manifestanțî, 
forțele de ordine au mobi
lizat toate mijloacele afla
te la dispoziție — de la 
cîini pînă la arme auto
mate.

La Capetown, relatează 
„Paris Match", străzile au 
luat o înfățișare de apoca
lips, manifestațiile 
transformat într-un 
rat război civil, in după- 
amiaza zilei de 17 iunie, în 
întregul ghetou s-a instau- 

' rat starea de asediu. Lup-

in legătură cu aceste

îndirjire, 
au respins 
al unităților de 

multe clădiri

s-au 
adevă-

tînd cu 
monstranții 
prim asalt 
represiune ; 
oficiale au fost devastate.
In aceste condiții, genera
lul Mike Geldenhuys, șeful 
poliției, a ordonat să ' se 
tragă în plin. „Avem de-a 
face — a spus el - cu niște tîl- 
hari și în acest caz trebuie 
să utilizăm nu gloanțe de 
cauciuc, 
rate. Tn 
să se 
pentru 
victime : o fetiță de 
și un sugar, de 17 luni, ni
merit de un glonte în cap. 
Poliția a refuzat să dezvă
luie numărul total al victi
melor. Se estimează că pes
te 60 de persoane au fost 
ucise și suțe altele rănite. 
Noaptea, deasupra ghetou
lui se ridica o imensă co
loană de flăcări și fum.

Răscoala s-a răspîndit 
instantaneu în întreaga țară. 
La Universitatea pentru in
dieni din Durban-Westville, 
poliția a atacat pe studen
ții care veniseră să se în
scrie. La Uitenhage, în 
apropiere de Port-Elizabeth, 
4 000 de muncitori negri și 
metiși de la filiala locală a 
uzinelor „Volkswagen" au 
intrat în grevă, cerind ma
jorarea salariilor. Greviștii 
au fost dispersați cu forța. 
La Durban, autobuzele au 
fost atacate de locuitorii 
metiși cu pietre. De aseme
nea, metișii au blocat în 
întregime circulația la Ca
petown. Toate drumurile 
care duceau spre zonele 
suburbane au fost blocate 
cu ajutorul unor baricade. 
Căile de acces de la aero-

ci gloanțe 
consecința, 
folosească 
a ucide".

port spre centrul orașului 
au fost tăiate. Autoritățile 
au fost nevoite să foloseas
că de această dată care

blindate pentru a transpor
ta pasagerii sosiți pe aero
port. Peste tot puteau fi vă
zute vehicule incendiate. O

răscoală ciim într-adevăr 
nu s-a mai petrecut la Ca
petown — încheie revista 
amintită.
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