PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Tovarășul Nicolae Ccaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, in

K/afa

stațiunea Neptun, pe V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

economico-socială a localităților patriei
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Un nou tip de tractor
pe șenile
La întreprinderea de tractoare
din Miercurea Ciup a început fa
bricația de serie a unui nou tip de
tractor pe șenile. Este vorba de
tractorul universal SM-jBOO dotat cu
motor diesel și cu ridicător hidrau
lic. destinat lucrărilor agricole în
pantă. De menționat faptul că este
primul tractor pe șenile condus cu
volan. (I. D. Kiss).

în județele din sudul țârii:

DIN PLIN - LA SECERIȘUL GRIULUI!
ÎN JUDEȚUL OLT
Din această săptămînă, secerișul cerealelor păioase a intrat într-o fază
decisivă. Două probleme se situează în prim-planul urgențelor. Prima :
încheierea recoltării orzului, cultură ce a mai rămas de strîns de pe 27 la
sută din suprafețele prevăzute, situate în județele din nord-estul și nordul
țării. A doua : intensificarea la maximum a ritmului de recoltare a
griului.
Evident, recoltarea griului se detașează, atît prin suprafața mare cul
tivată, cit și prin volumul sporit de lucrări ce trebuie efectuat, ca o
! țcină prioritară, care impune în aceste zile o puternică mobilizare a forțu.».‘r mecanice și umane din agricultură. Dacă pînă duminică seara griul
a fost strîns de pe suprafețe restrînse - circa 47 500 hectare - din această
săptămînă secerișul s-a generalizat practic în toate cele 8 județe din
Cimpia Dunării. Multe din lanurile de griu din aceste județe au ajuns la
maturitate și, de aceea, trebuie să se lucreze bine organizat, cu toată
capacitatea combinelor, pentru a se realiza și chiar depăși vitezele zilnice
stabilite. Cu atît mai stringentă este această cerință cu cit soiurile timpurii
de griu au inceput să se scuture chiar la o umiditate ridicată, de 22-24
la sută, lată de ce, pentru a se evita pierderile de producție, trăgînd în
această privință maximum de învățăminte din situația de anul trecut,
recoltarea griului trebuie să înceapă fără întirziere, peste tot unde
lanurile s-au copt.
începe deci o perioadă de vîrf a muncilor agricole, cînd toți lucrătorii
din agricultură au datoria să muncească cu răspundere, din zori și pînă
în noapte, pentru a asigura — așa cum a indicat conducerea partidului —
strîngerea și depozitarea întregii recolte de grîu într-un timp cît mai scurt.
Comitetele județene de partid, organele agricole și consiliile unice agro
industriale trebuie să subordoneze realizării acestui obiectiv toate măsurile
politice și organizatorice, pentru ca pretutindeni să se lucreze cu toate
forțele umane și mecanice, astfel ca recoltarea griului să nu dureze mai
mult de 10, cel mult 12 zile.

Pomul
vieții

Ritm susținut la recoltare,
lent la bazele de recepție
Zile fierbinți, de vară. Sintem la
ora cînd strîngerea griului, a piinii
din acest an, aflată, deocamdată în
lanurile aurii, mobilizează energia și
forțele tuturor oamenilor muncii din
agricultură. Această imagine caracte
rizează firesc și munca lucrătorilor
de pe ogoarele județului Olt. unde
griul se recoltează din plin în 15 din
cele 30 de consilii unice agroindus
triale existente.
Cum se desfășoară secerișul 1
Urmărind ne teren mersul lucră
rilor. am fost puși in fata a două
situații diametral opuse. De la foarte
bine la recoltat. Ia... dar să nu anti
cipăm. Vom derula cîteva secvențe
pe care le-am surprins însQțindu-i
de-a lungul unei zile pe tovarășii
Nicolae Popescu, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă,
și Nicolae Nicolescu. directorul între
prinderii județene de valorificare a
cerealelor, pe un Itinerar prin mai
multe unități agricole din sudul ju
dețului.
Ne îndreptăm cu toată viteza către
consiliul unic agroindustrial din Co
rabia. Aici trebuia rezolvată o pro
blemă urgentă. în ultimul moment,
județul Olt a primit ca sarcină din
partea Ministerului Agriculturii să

asigure suplimentar 6 000 tone de grîu
pentru sămînță. Este o problemă care
se cam repetă de la un an la altul.
Nu este cazul să insistăm acum asu
pra consecințelor. împreună cu to
varășul Florea Mircea, președintele
consiliului agroindustrial, sint puse la
punct toate detaliile legate de solu
ționarea acestei probleme : identifi
carea lanurilor care corespund și
asigurarea spațiilor de depozitare,
separat pentru fiecare soi. Cuvintul
de ordine : prioritate absolută pen
tru recoltarea griului de sămință.
Chiar în după-amiaza zilei, formațiile
de combine vor fi dirijate pe aceste
suprafețe.
Timpul zboară Cu repeziciune și
parcă nu ajunge pentru a cuprinde
toate zonele fierbinți pe unde ne-am
propus să trecem. în drum spre con
siliul unic agroindustrial Vișina,
prin stația de emisie-receptie. insta
lată la bordul mașinii, ne parvine lin
apel.
— 204, 204 sint Bucinișu. Recepție.
— Te ascult, tovarășe Cristescu.

Aurel PAPADIUC
Gheorghe ANGHEL
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cronica unei
retrăiri istorice
SUCEAVA:

A intrat în funcțiune
fabrica de elemente
din beton armat
La Suceava a început să producă
un nou și important obiectiv indus
trial — fabrica de elemente din
beton armat. în primele două ca
pacități — una profilată pe fabri
carea panourilor mari pentru lo
cuințe (in fotografie), cealaltă pe
realizarea unor elemente destinate
construcțiilor industriale si agro
zootehnice — se va realiza anual o
producție de 85 000 mc prefabricate,
în prezent, constructorii suceveni
grăbesc ritmul de execuție la alte
două capacități : una pentru fabri
carea tuburilor precomprimate si o
alta pentru elemente din beton ce
lular autoclavizat. (Gh. Parascan).

din Iași. Ca urmare a bunelor rezul
tate obținute in cursul încercărilor,
la fabrica de locomotive a între
prinderii „Electroputere" a început
execuția construcției jn,etalice a
primului vehicul aerian destinat
transportului de călători în mediul
urban. El este format din trei unitățj de transport, care, cuplate,
compun un tren cu o Lungime de
32 metri. El va putea transporta
peste 550 de călători, la o viteză
maximă de 120 km pe oră. Depla
sarea vehiculului se va efectua pe
o estacadă, la o înălțime de peste
6 metri.
Primul beneficiar al vehiculului
aerian dotat cu motoare liniare, va
fi municipiul Cluj-Napoca (Nico
lae Petolescu).
PITEȘTI :

Inaugurarea
unui teatru
muncitoresc

CRAIOVA :

A început construcția
primului vehicul
românesc
dotat cu motoare liniare

Aspect de la secerișul griului la C.A.P. Vădăstrița, județul Olt. Sint evidente ampla mobilizare de forțe și organizarea temeinică a muncii, care au permis
depășirea vitezei zilnice de recoltare
Foto : A. Papadiuc

Județul
9
Caraș-Severin

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI ani de istorie noua, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator în construcția socialistă

Din energia creatoare
a oamenilor-noi surse

de energie tării

,

— Cunoscut fiind faptul că cei
15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului
reprezintă perioada cea mai fer
tilă din întreaga istorie a Româ
niei. ce a însemnat acest dece
niu si jumătate pentru viata și
munca oamenilor din județul
Caraș-Severin ?
— Asemenea întregului partid si
popor, și organizația județeană, co
muniștii. toti oamenii muncii din
acest străvechi si frumos colt de
tară, care este Caras-Severinul. văd
în Congresul al IX-lea al partidu
lui un moment politic de răscruce,
care a inaugurat o etapă nouă, ca
litativ superioară. în vasta operă
de edificare a socialismului în
România. Tezele, proiectele si orientările elaborate cu contribuția
de inestimabilă valoare teoretică și
practică a tovarășului Nicolae
Ceausescu se înscriu in istoria
partidului si a patriei ca directive
programatice pe termen lung, ele
prefigurind. la scara națiunii, noile
dimensiuni ale construcției socie
tății noi. ale viitorului socialist si
comunist al patriei.
Corespunzind întru totul năzuin
țelor fierbinți ale poporului, hotărîrile Congresului al IX-lea. am
plificate la congresele următoare —
al X-lea. al XI-Iea și al XII-lea,
de conferințele naționale ale parti
dului — au asigurat înfăptuirea
unor transformări cu adevărat
grandioase, profund revoluționare,
prin creșterea puternică a forțelor
de producție ale tării, dezvoltarea
și modernizarea accelerată a bazei
tehnico-materiale. lărgirea si per
fecționarea democrației socialiste,
prin sporirea permanentă a venitu
lui national si ridicarea, oe această
bază, a nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor.
— Cu ce rezultate mai deose
bite se înscrie Caras-Severinul
in bilanțul acestor ani de mari
prefaceri din istoria nouă a
țării ?

Convorbire cu tovarășul Nicolae BUȘUI,
prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

— Pe fondul politicii de indus
trializare susținută a patriei, de
repartizarea rațională a forțelor de
producție pe întregul său teritoriu,
beneficiind de un impresionant vo
lum de investiții — care la nivelul
celor 15 ani însumează peste 30
miliarde lei — Caras-Severinul se
situează astăzi în rîndul județelor
puternic industrializate, avind nu
numai vocația, dar si forța înfăp
tuirii unor mari sarcini trasate de
partid, de secretarul său general.
Sub ochii noștri si de brațele noas
tre au fost complet refăcute si mo

dernizate vechile capacități de pro
ducție din ramurile tradiționale —
minerit, metalurgie, construcția de
mașini, exploatarea și industriali
zarea lemnului. Harta județului
s-a îmbogățit, totodată, cu nume
roase obiective noi. moderne, pur
tătoare de tehnică de vîrf. precum
și cu noi centre si ramuri indus
triale.
Subliniem cu satisfacție faptul
că. în anii de după Congresul al
IX-lea. unele centre muncitorești
slab dezvoltate — cum erau Oțelu
Roșu. Caransebeșul. Moldova Nouă

— au dobîndit o fizionomie nouă,
modernă, cunoscînd o dezvoltare
industrială fără precedent. La Oțelu
Roșu s-a construit o nouă plat
formă siderurgică, compusă dintr-o
oțelărie electrică cu turnare con
tinuă. un laminor de 550 mm. o trăgătorie de bare din otel și un lami
nor de profile ; acest vechi centru
siderurgic, căruia i-au trebuit 175
de ani spre a ajunge în 1971 la o
producție de un miliard lei. a rea
lizat în deceniul ce a urmat o pro
ducție de 3.5 miliarde lei anual. Și
Convorbire consemnată de

Nicolae CATANĂ

corespondentul* „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Reșița, veche citadelă a siderurgiei românești, în veșmîntul de astăzi al urbanismului modern
Foto : Eugen Dichiseanu

După cum am informat cititorii,
cu, cițva timp în urmă, la Craiova
fusese realizat.' in premieră națio-'
nală. vehiculul experimental echi
pat cu motoare liniare, după con
cepția unor specialiști de la Cen
trul de cercetare științifică si ingi
nerie tehnologică „Electroputere"
Craiova, Institutul politehnic din
Timișoara și Institutul politehnic

în cadrul Combinatului de arti
cole tehnice din cauciuc de la Pi
tești a fost inaugurat Teatrul
muncitoresc Pitești-Nord. în pre
zența oamenilor muncii de la
întreprinderile ..Argeșeana". „Textila“, Combinatul de prelucrare a
-lemnului și combinatul gazdă. Sco
pul noului teatru . este apropierea
actului cultural-educativ de locul de
producție al oamenilor muncii prin
organizarea periodică de spectaco
le comune de către artiștii ama
tori și cei profesioniști, vernisarea
de expoziții de artă plastică, dezba
teri cultural-educative. (Gh. Cirstea)

Inteligența,
modernitate, dinamism
Creierul
electroni
cii românești, al tehni
cii noastre de virf,
cum se spune, se află
pe platforma Pipera,
de unde pornesc rami
ficații de inteligen
tă. inițiativă și efort
în toata tara, către
unitățile
din Timi
șoara. Fieni, Tirgoviște, Iași, Urziceni
sau Curtea de Argeș
— dar nu neapărat spre
a se stabili raporturi
de subordonare, ci de
conlucrare, de întra
jutorare : în lumea eiectroniștilor s-a creat
un circuit al inteligen
tei, un releu de trans
mitere rapidă a tot ce
înseamnă
inițiativă,
soluție eficientă, nou
tate — avind drept
scop a servi progre
sul unei ramuri ti
nere și nu vanitățile
de cînd lumea. Elec
tronica noastră a de
butat cu specialiști si
tehnicieni de înaltă
calificare — cit putea
fi de înaltă, în urmă
cu numai cincispreze
ce ani. pe bază de
studii, de teorie în
sușită. dar pe un te
ren viran ca expe
riență, ca practică —
și s-a bazat pe tineri
de optsprezece ani,
chiar și pe adolescen
ți trimiși’ urgent la
scoli industriale, ca să
nu mai pomenim de
cei cu o pregătire și
mai sumară, fără stu
dii medii, pe atunci.
A fost o dovadă de
curaj din partea con
ducerii partidului nos
tru comunist, a secre
tarului său general, acest atac de cucerire
a. tehnicii de virf de
pe poziții ferme. In
tr-un ritm susținut,
dar cu ostași ce incă
nu cunoscuseră botezul
tocului. Curajul iz
vora din marea în
credere în capacitatea
oamenilor noștri de a
se instrui din mers,
la nevoie de a recep
ta și a produce, de
a gindi si îmbunătăți,
tot din mers, un pro
ces tehnologic, de a nu
încrucișa brațele cînd
simt că le dă tîrcoale
un eșec.
Pot depune mărtu
rie că nu putini s-au
îndoit într-o anumită
perioadă de calitatea
specialiștilor și tehni
cienilor noștri, iar a-

ceastă îndoială
era
nu înfumurată, ci fi
rească, intr-un
fel
specialistul se
for
mează în timp, nu se
naște cu indeminare
și experiență. Repre
zentanții unor firme
străine dintr-o tară
cu mare tradiție teh
nică, sosiți aici să ne
livreze utilaje pentru
o .altă ramură a in
dustriei, tot preten
țioasă — cînd au vă
zut că băietandrii noș
tri o tin mortis să
monteze și ei. să preia
totul cît mai repede și
să-nceapă lucrul, au
spus-o neted : Dacă

Reportaj
pe platforma
electronicii
românești
de Nicolae ȚIC
știam pe mina cui
încap aceste utilaje,
mai bine nu le dă
deam !... Explicabil, adevăratii tehnicieni tin
la mașini, la tot ce
creează
inteligenta,
experiența și suferă
cind mașinile se de
gradează din nepri
cepere si indiferentă,
întreprinderea respec
tivă si-a făcut insă
datoria, iși livrează
produsele în peste 50
de
țări,
inclusiv
cele
superindustrializate. nimic nu s-a
deteriorat, dimpotrivă,
ai noștri au adus îm
bunătățiri
salutare,
preluate și de către
firmele deținătoare de
licență.
Există si părerea că
unde sint mașini bune
treaba merge oricum.
Practica arată că nu,
nu merge — și totul
se poate degrada ui
mitor de repede fără
oameni priceputi și
dăruili. Cu adolescen
ții și tinerii în care s-a
investit încredere, spe
ranțe, la pornire —
se apreciază că am
progresat in zece ani
cit alte tari, cu ex
periență și condiții
asemănătoare, în două
zeci. Media de vîrEtă a întreprinderilor

de pe platforma Pi
pera a mai crescut, adolescentii și tinerii
de atunci se-apropie
de treizeci de ani, ei
sint specialiștii noș
tri. veteranii, pe mina
lor se dau absolvenții.
Aici n-ai ce căuta
dacă nu ești absolvent
de liceu de profil, de
scoală industrială, de
facultate, numai tra
gerea de inimă, bună
voința nu mai ajută
la nimic.
Platforma
Pipera
este azi un adevărat
orășel al tehnicii, in
tr-un
oraș-capitală,
cuprinzînd întreprin
derile Electronica. Ci
nescoape, Calculatoa
re Reparații calcula
toare (I.R.U.C.). Apa
rate de măsură și in
dustriale (I.E.M.I.). Elemente de conectură
(Conect). Elemente pe
riferice
(I.P.E.R.),
Romcontrol
Data...
Platforma are o pon
dere de vreo 80 la
sută în industria electronică a tării. în
treprinderilor li se adaugă Centrul de cer
cetări pentru tehnica
de calcul, legat de
practică, de urgențe
și perspectivă, avind
sarcina proiectării (si
reproiectării)
produ
selor pentru calcula
toarele electronice, un
liceu
industrial. o
scoală de maiștri. Am
fost ne această plat
formă în mai multe
rtnduri. De astă dată
m-au interesat îndeo
sebi oamenii platfor
mei, intreaga mișcare
de cadre tehnice, in
struire, stabilizare —
și-am avut ideea să
discut toate acestea cu
șeful biroului perso
nal si invătămînt din
centrală : n-am greșit
din mai multe pri
cini. printre care și aceea că ne-am recu
noscut din alte împre
jurări. Fost lăcătuș,
fiu de ceferiști de la
,,Grivița“, acum profe
sor cu predare la
,,Cantemir“, șef al res
pectivului birou din
centrală.
Gheorghe
Ciocău mai este si se
cretarul comitetului de
partid • de la între
prinderea de calcula(Continuare
în pag. a Il-a)

Dacă nu ne-am cunoaște is
toria, ne-am asemăna cu un
orfan ce rătăcește prin lume,
singur și fără ajutor, frunză
bătută de viaturi, așa cum a
conchis
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu relevind importanta
tradițiilor istorice in viata spi
rituală a unui popor. In lumi
na acestor înțelepte ginduri.
secretarul general al P.C.R. a
propus, acum trei ani, sărbăto
rirea pe plan național a 2 050
de ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat de
către „cel dinții și cel mai mare
rege din Tracia“. Burebista,
după caracterizarea lui Strabon
de acum două mii de ani. Si ma
rele gînd al președintelui re
publicii s-a înfăptuit : multi
plele acțiuni, sesiuni științifice,
manifestări culturale au cul
minat la 5 iulie 1980. pe stadio
nul Republicii, unde miile de
spectatori din tribune și toată
suflarea românească din fața
micilor ecrane au urmărit un
spectacol de înaltă ținută ar
tistică.
Dar a fost oare un spectacol
sau o fascinantă retrăire a is
toriei neamului nostru, care a
străbătut prin 21 de. veacuri, atestate de prestigioșii istorici ai
antichității ? I O tulburătoare
semnificație a faptelor din ve
chime se impune și minților șt
inimilor : sintem aici, în spațiul
carpato-danubian-pontic de cind
e lumea luihe. Pe locurile acestea au viețuit strămoșii noș
tri, păstori de turme și plu-

de

prof. univ. dr. Emilia
St. MILICESCU

gări, meșteri olari și cioplitori
in lemn dulce și parfumat pen
tru porțile și pridvoarele așe
zărilor lor, grupate ca la un
sfat de taină înțeleaptă despre
rosturile ființei omenești pe
pămînt. Sintem aici și mereu
vom fi neclintiți pentru că stră
bunii noștri, a căror urmă s-a
pierdut in alte milenii necu
prinse în istoria scrisă, au ales
pentru ei și urmașii lor „un pi
cior de plai, o gură de rai“ cu
cer înalt și munți inveșmîntați in păduri bătrine. cu tim
pii unduind de aurul urinelor.
In tăcerea înfiorată de pe
stadionul Republicii, prin fata
tribunei de onoare din care in
sista conducătorul țării, au tre
cut armiile geto-dace ale lui
Burebista. unificatorul,
apoi
ale lui Decebal în dramatica lor
încleștare cu oștile celui mai
mare imperiu al antichității.
Drapați în veșminte de pe Co
lumna traiană. atît de fami
liare nouă și azi, ei ne-au' adus în auz zăngănitul armelor
și respirația ni s-a tăiat cind
mîndrul și viteazul Decebal. implîntindu-si pumnalul in piept,
iși semna astfel testamentul
— niciodată călcat de urmași, că
libertatea și independența sint
sacre pentru neamul nostru.
Au trecut apoi, pe cai albi
ca spuma mării, aprigi și neinduplecați, marii domni ce ne-au
chezășuit de-a lungul istoriei
dăinuirea neclintită pe vechea
vatră geto-dacă : Ștefan cel
Mare, apoi Mihai Viteazul —
fulger încremenit în istorie și
stea polară a rezistenței noas
tre. Și vremile mai apropiate
iși lămureau deplin semnifica
țiile, scăldate in lumina re
flectoarelor : Tudor din Vladimiri a trecut cu sabia întinsă,
urmat de panduri. înflăcărați
de ideea că „patria este po
porul, iar nu tagma jefuitori
lor".
Căuzașii au înaintat cu pas
hotărit. Fruntea de vizionar a
lui Bălcescu radia lumină, pre
gătind „mica unire“ sub Cuza
și făcînd posibilă .Unirea cea
mare a românilor' din 1918.
Trimbe de lumini poposeau pe
chipurile din tribună, pe in
scripțiile care subliniau naș
terea partidului și lupta lui
pentru democrație, libertate so
cială și națională, culminînd cu
ultimii 15 ani de construire «
socialismului, potrivit viziunii
revoluționare, inspirată si înțe
leaptă. a tovarășului -Nicolae
Ceaușescu.
N-a fost un spectacol, ci o
cufundare in apele învolburate
ale dramaticei noastre istorii,
din care am ieșit mai bogați. și
mindri de părinții și strămoșii
noștri, recunoscători față de
făuritorul prezentului si urzito
rul înțelept al viitorului patriei
noastre, constienti că „pomul
Vieții" românești crește organic
din viguroasele lui rădăcini de
acum 2050 de ani și că străve
chile noastre tradiții de luptă
și muncă pentru libertate șl
independență includ ideea de
jertfă pe care am mostenit-o
odată cu preafrumosul si sacrul
pămînt al patriei noastre mi
lenare.
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Planul producției fizice, realizat integral în fiecare întreprindere!

Bune - realizările globale
...dar de ce omisiuni la sortimente?

.

Centrala industrială de mașiniunelte, mecanică fină și seule Bucu
rești. ^Care este, după primele cinci
Dumitrești
luni ale anului, stadiul îndeplinirii
planului la producția fizică ?
Grigore Trandafir, din comuna j
— Deocamdată, stăm bine. în ge
Dumitrești — Vrancea. este ceea |
neral.
rezultatele sînt bune. în con
ce se numește „meșter la toate". Cu aceeași iscusință el ere- . tinuare însă ne revin sarcini foarte
mari, deosebit de mobilizatoare —
cută lucrări de dulgherie, tini- I
ne spune directorul economic al cen
. chigerie, timplărie... I se spune ‘ tralei, tovarășul Horațiu Maican.
omul cu „miini de aur". Acum
Ce înseamnă, de fapt, „stăm
și-a uimit consătenii cu o idee I
bine" ? Afirmația se întemeiază, pro
ingenioasă. Din obiecte aruncate | babil, pe faptul că — pe ansamblu!
dc unii sau care ii prisoseau
centralei — la grupa de produse ale
prin gospodărie a închipuit Și i industriei de mecanică fină și optică
meșterit o... microcentrală eolia- I planul a fost depășit cu 41 milioane
nă. Energia electrică produsă
lei, la construcții metalice — cu 234
asigură nu numai iluminatul • tone.
propriei gospodării, ci și a celor I
Adîncind însă analiza îndeplinirii
doi vecini ai săi, care au... abo- ’ planului la producția fizică rezultă
nament gratuit.
că a spune „stăm bine" nu se mai
justifică. în mod surprinzător, cu
mici
excepții, fiecare unitate a cen
Cinstea, ca la ea
tralei a înregistrat, în răstimpul amintit, restanțe în realizarea planu
acasă...
lui la unul sau altul din produse.
Mulțumind pentru modul în
Pe ansamblul centralei, planul nu a
care au fost serviți la complexul I fost îndeplinit la peste Jumătate din
turistic „Privighetoarea", situat I grupele de produse de bază, cu pon
intr-o frumoasă pădure lingă
dere însemnată în structura produc
Slobozia, la kilometrul 120 pc ■ ției fizice.
șoseaua spre litoral, turiștii si- |
rieni au urcat in autocar și au •
Neajunsurile proprii — „factori
plecat, făcind semne prietenești
de la geamuri.
obiectivi** ?
— Încotro s-a îndreptat auto- |
Concentrăm analiza noastră la o
carul ? — a întrebat, peste puțin
timp, responsabilul complexului, ■ singură grupă de produse : mașiniunelte
pentru prelucrarea metalului
Iulian Oprea.
Aflind că autocarul s-a îndre~p- ’ prin așchiere. Restanțele la aceste
tat spre Ploiești, responsabilul a
produse însumau pe ansamblul cen
anunțat miliția de acolo, pentru I
tralei. după cinci luni ale anului.
ca, la rîndu-i, să le spună tu- | 320 milioane lei. Peste 64 la sută
riștilor sirieni că, la plecare,
din volumul total al rămînerilor in
uitaseră o mare sumă de bani, f urmă se localizează în două uni
un aparat foto și niște pașapoar- I
tăți : întreprinderea „Strungul" din
te. Intrînd în posesia acestora, * Arad și întreprinderea de utilaj greu
intr-un timp record, turiștii si- .
din fraiova. Cauzele ? Cu unele par
rieni au adresat din nou celor I
ticularități, acestea sînt comune pen
de la „Privighetoarea" o căi- I
tru ambele unități. înainte de toate,
duroasă mulțumire.
este vorba de o serie de deficiente in
întreținerea si exploatarea mașinilor

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
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Lacrimile unei

| mame
O femeie din Mihăilești —
Ilfov a bătut la ușa vecinilor Și
a rudelor, cerînd adăpost..
— Dar ce s-a întimplat ? — a
Ifost întrebată.
In loc de răspuns, i-au dat la
crimile.
Tot așa, i-au dat lacrimile Și
Icind a aflat că fiul său, om in
toată firea, la 42 de ani, fusese
condamnat la o lună închisoare
I contravențională. Pentru că...
Pentru că el, fiul, o alungase
din casă pe aceea care i-a dat
viață, care l-a crescut cum a
I putut, care își punea toată na
de idea in el.
Și căruia nu i-am dat numele,
(pentru că vrem să credem că
n-a fost decit un accident...

I

I

Frizeri... netunși?

’
tn frumoasa comună bihoreaInă Ținea există o frizerie a
cooperativei „Deservirea" din
Salonta. Din cei 7 frizeri. unul
lucrează și 6 stau, împreună cu
I clientii lor, să le vină rindul la
unica mașină electrică de tuns
a unității. Mai marii acestora
Ide la „Deservirea" ne-au spus
că frizerii nu prea știu să folo
sească astfel de mașini și le stri
că. Sintem asigurați că și acestei
I ultime mașini, care mai funcțio
nează, îi sînt zilele numărate.
După care frizeria va rămine...
tunsă la zero. Nu-i exclus ca și
cei șapte magnifici frizeri să în
groașe rindul pletoșilor.
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Cine se
aseamânâ...

|

Un anume Ilie Marin era
gestionarul secției de pungi
din plastic a cooperativei de
consum Pitești. Prin fel de fel
de matrapazlicuri, el și-a creat
plusuri de pungi in gestiune. A
găsit repede și amatori de chilipiruri, in persoana altor doi
gestionari. Tudor Patriche și Ilie
Dumitrache. (Cine se aseamănă.
se adună). Cei doi confrați au
pus in vinzare respectivele pungi
fără forme legale. Banii adunați
— peste 60 000 lei — au fost impărțiți „frățește" între furnizor
și vinzător. După cum tot frățește împart acum și condamnarea la închisoare.
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unii oameni mari se poartă...
copilărește ?
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

In

aceeași centrala, „surori**
vitrege... la cooperare
Evident, ne-am oprit numai asu
pra citorva dintre așa-zisele „mici
neajunsuri interne", dar care au afectat intr-o măsură importantă
realizarea planului la producția fi
zică în cele două întreprinderi. Tot
atit de adevărat este însă că activi
tatea acestor unități este perturbată
de o serie de greutăți apărute pe fi
liera cooperării interuzinale. Iată, in
acest sens, doar una dintre situa
țiile concrete relatate de directorul
comercial al întreprinderii craiovene. tovarășul Alexandru Manda :
— Pentru procurarea a 7 repere
necesare la execuția frezelor longi
tudinale cu portal, anul trecut, ca si

în anii precedent!, ni s-au dat re
partiții la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița, furnizor
care s-a achitat însă numai în mică
măsură de obligațiile contractuale,
în acest an. inițial, nu am mai pri
mit repartiții la această unitate, ci
la o întreprindere din Alba Iulia.
Dar întrucit reperele solicitate de
noi . erau prea mici, nici această în
treprindere nu le poate executa. Ca
urmare, s-a apelat Ia Șantierul na
val Oltenița : aici insă nu intrase in
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție. Pînă la urmă, prin tot felul
de intervenții la centrală și minister,
am primit, totuși o repartiție t.ot la
întreprinderea din Reșița, dar nu
mai pentru o producție de 10 tone,
fată de 200 de tone cit este nece
sarul nostru pentru acest an.
De fapt. întreprinderea de utilai
greu din Craiova este pusă în situa
ția de a „alerga" de la un partener de
cooperare la altul și în cazul ailor
repere. Indiscutabil, cu consecințe
negative asupra desfășurării proce
sului de producție, asupra realizării
planului la producția fizică. Dar
Centrala industrială de masiniunelte nu a făcut ordine nici în pro
pria sa „grădină". Mai exact, coo
perarea nu funcționează corespunză
tor nici' între unitățile sale. Bună
oară, atît unitatea craioveană, cit și
întreprinderea de mașini-unelte și
agregate București sînt în restanță
față de „Strungul" Arad cu livrarea
roților plane pentru trei tipuri de
strunguri. De asemenea, întreprin
derea din Arad întâmpină greutăți
și din partea altei unități a centra
lei : întreprinderea mecanică din
Alba Iulia. care este in urmă cu li
vrarea unor «piese turnate. Cu alte
cuvinte, unitățile centralei se dove
desc „surori" vitrege în cooperare.

Citeva — deocamdată —
intenții
Sigur, este pozitiv faptul că, în
cele două întreprinderi, organizațiile

de partid, consiliile oamenilor mun
cii, analizînd temeinic cauzele ră
mînerilor in urmă la producția fizi
că, au stabilit o scrie de măsuri tehnico-organizatorice și politico-edu
cative în vederea redresării întregii
activități productive. Dar nu de mă
suri și hotăriri duc lipsă aceste uni
tăți. Esențial este acum să se acțio
neze cu fermitate pentru transpune
rea lor operativă în practică, cu re
zultate imediate în creșterea produc
ției fizice. în recuperarea grabnică
a restanțelor și îndeplinirea riguroa
să a planului la acest important in
dicator. Rezervele interne de care
dispun cele două unități în acest
domeniu sînt departe de a fi epui
zate. De fapt, aceasta este și opinia
unor factori din conducerea centra
lei industriale cu care am discutat
despre neajunsurile și greutățile
existente în cele două întreprinderi,
în același timp, reținem asigurările
date de șeful serviciului specializare-cooperaro din cadrul centralei in
dustriale, tovarășul Corneliu Ionescu. potrivit cărora problemele pri
vind îmbunătățirea relațiilor dc co
laborare iși vor găsi o rezolvare ju
dicioasă chiar în aceste zile. Fără
îndoială. în prezent lucrurile sint
bine gîndite, dar în continuare se
impun o mai fructuoasă colaborare,
un contact permanent și nemijlocit,
la fața locului, între cadrele din cen
trala industrială și conducerile uni
tăților din cadrul acesteia. în favoa
rea acestei afirmații pledează însuși
faptul că despre unele dintre greu
tățile cu care se confruntă întreprin
derea din Craiova, de pildă, factorii
din centrala de resort, au luat cu
noștință... abia în timpul documen
tării noastre.

Ilîe ȘTEFAN
Mircea DORGOȘAN
Nicolae PETOLESCU

Inteligență, modernitate, dinamism
(Urmare din pag. I)

toare si deputat de
sector, numai potrivit
pentru a sugera o
imagine de ansamblu.
Platforma se bazează
în principal pe oame
nii formați, si în for
mare. aici în spațiul
ultimilor ani. A mai
primit și din alte
părți, dar a si dat
mereu noilor între
prinderi, Dorin Mihu,
director la I.P.E.R.. și
Eugen Preotu. inginersef, au plecat de la
calculatoare.
Ingine
rul Călin Spiride. fost
inginer-șef la calcula
toare la o vîrstă tînără, este director la
Romcontrol Data. Conect-ul, I.P.E.R.-ul au
luat si cadre de la
întreprinderile
mai
„vechi" de pe plat
formă.
Ceea ce este nou
azi în electronică, asta
o știm toți, miine s-a
învechit. Evoluția se
dovedește de-a drep
tul impresionantă, rămineriie în urmă pot
fi păgubitoare. Mun
ca politică a trebuit să
se dezbare de forma
lism. de festivism —
numai în acest fel i-a
convins pe muncitori
și tehnicieni să facă
eforturi continui in
instruire si în reali
zarea planului de pro

ducție. Aici totul în
cepe și se încheie cu
instruirea. Comuniștii
și utecistii sint în pri
mele rinduri — aceasta
este o realitate și nu
o preluare din rapoar
te si articole festiviste.
Din citi muncesc, la
întreprinderea de cal
culatoare. 41 Ia sută
sînt membri ai parti
dului comunist, iar
dintre aceștia. 70 la
sută sînt și membri ai
U.T.C. Ei mențin un
climat favorabil rela
țiilor tovărășești, în
crederii și colaborării
in toate domeniile,
înaltei răspunderi și
succesului. E greu să
dai nume fără să
uiți, să nedreptățești
pe cineva, să des
prinzi dintr-un co
lectiv unit — totuși,
sînt aici specialiști a
căror contribuție nu
poate fi contesta
tă : Gheorghe Drulă.
inginer tînăr. conducă
torul secției de asam
blare calculatoare mari,
Iancu Dumitrescu, șe
ful secției calcula
toare de birou, mașini
de facturat si contabi
lizat Petre Grama,
maistru, șeful atelie
rului dc minicalculatoare M 8 și M 18,
Maria Gorneanu. mun
citoare, Dan Tonceanu. inginer. Aici, la
Dan Tonceanu, să ne

oprim puțin ; a fost
asistent la facultate
si împreună cu stu
denții săi. a început
proiectarea unui cal
culator ; întreprinde
rea s-a arătat inte
resată.
s-au
făcut
propuneri in
acest
sens ; rezultatul : Dan
Tonceanu. însoțit de
mai tinerii săi cola
boratori, ajunși ingi
neri. au venit la în
treprindere. lucrează
aici, unde și-au rea
lizat calculatorul nu
mit „Coral".
în urmă cu zece ani
(întreprinderea
de
calculatoare și-a săr
bătorit zece ani de
existentă în aprilie anul acesta) s-a pornit,
firesc, de la licențe
generația 2—2,5 ; totul
a fost reproiectat pe
parcurs de către spe
cialiștii noștri.
incit
putem afirma, acum,
ajunși la calculatoa
rele din generația 3,5,
că se realizează pro
duse de gîndire și cer
cetare românească. Ce
lelalte întreprinderi au
străbătut, măcar in
parte, același drum, dc
la preluare la gîndi
re și creație.
Nu. nu sintem mi
nunea lumii, dar am
ciștigat prin muncă
mult rivnitele certitu
dini.
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confecții

și

tricotaje:

OAMENILORMUNCII
Propunere gospodărească
Satul nostru. Săcăleni. comuna
Poenari. județul Neamț, are legă
tură directă cu comuna Bozieni
printr-un drum județean care, pe
o porțiune de circa 3 km. este des
fundat, nepietruit. Pe vreme nefa
vorabilă. acest drum devine com
plet impracticabil, iar rotile trac
toarelor adincesc mereu șanțurile
Si gropile. Din această cauză, auto
vehiculele nu not intra in sat. nu
se poate face. în condiții corespun
zătoare. aprovizionarea cu mărfuri a
magazinului universal si cu com
bustibil a școlii generale de 8 ani.
iar toamna, produsele agricole care
trebuie trimise la bazele de recep
ție stau săptămini în sir în sat si
se degradează, deoarece nu pot fi
ridicate la timp. Drumul fiind
impracticabil, nici traseul autobu
zelor I.T.A. nu poate fi prelungit
pînă în sat. De asemenea, ne una

din ramificațiile acestui drum exis
ta un pod ce făcea legătura cu tar
lalele cooperativei agricole de pro
ducție. De ani de zile însă nodul s-a
Stricat, iar tractoarele trebuie să
facă un ocol de 15 km pentru a ajunge in cimp. consumind o bună
cantitate de combustibil în plus.
în mai multe adunări cetătenestî.
sătenii, gata să contribuie si ei prin
muncă obștească, au solicitat aju
torul de care au nevoie pentru pie
truirea drumului si refacerea nodu
lui. dar pînă în prezent nu s-a în
treprins nimic. Poate de această
dată vom beneficia de mai mult
sprijin, atit din partea consiliului
popular comunal, cit si a direcției
județene de drumuri. Deci, cine dă
impulsul ? (Lică Popa, directorul
școlii generale Săcăleni, județul
Neamț).

o'

Contractul încheiat trebuie onorat
în vederea îmbunătățirii situației
economico-financiare a cooperativei
noastre am înființat în unitate mai
multe secții. între care si una pen
tru confecționat araci de vie. avînd
o comandă în acest sens de la C.A.P.Lăceni. comuna Orbească, iudetul
Teleorman, din data de 27 mai a.c.
în scurt timp. între 5 si 10 iunie,
am expediat cooperativei din Lăcenl cele patru vagoane de araci
comandați. Dar. spre surprinderea
noastră, conducerea acestei coope
rative, în loc să ne vireze sumele
cuvenite pentru materialul expe
diat, ne-a trimis o adresă nrin care
ne anunță că... s-a răzgîndit si anu
lează comanda, motivînd că va

sî

lua aracii din comuna Vadu Izei.
iudetul Maramureș. Refuzul de a
ni se plăti lucrarea aduce pagube
unității noastre nu numai prin
munca si materialele consumate la
confecționarea aracilor, ci si prin
costul transportului celor patru va
goane de la Săvîrsin-Arad oină la
Olteni-Teleorman si retur. Deoare
ce nu putem accepta să fim păgu
biți fără să avem vreo vină, solici
tăm conducerii U.J.C.A.P.-Teleorman să intervină si să determine
cooperativa agricolă din Lăceni să
ne achite sumele ce ni le datorează.
(Sergiu Hodor, președintele C.A.P.
Sălciva. comuna Zam. județul
Hunedoara).

la promisiuni - la măsuri concrete

în numele locatarilor unui imobil
situat ne str. Ana Ipătescu. în Rimnicu Vîlcea, St. Pericle ne-a scris,
încă în luna martie a.c.. că aparta
mentele sint bine construite, dar că
lipsește totuși ceva : O.C.L.P.P.Vîlcea a încasat de la noii proprie
tari banii pentru construcția unor
boxe si instalarea unei antene co
lective. care n-au fost însă execu
tate. La subsolul imobilului, unde
constructorii au lăsat diferite ma
teriale. s-a strins apă. La această
sesizare. întreprinderea județeană
de gospodărie comunală si Iocativă
Vîlcea a comunicat locatarilor că.
datorită unei devieri ce se impunea
în zona unde se află si imobilul
sus-menționat, unele lucrări, printre
care si boxele, au fost aminate.

Răspunsul preciza că pînă la darea
integrală în folosință a blocului se
vor realiza si lucrările aminate, se
va curăti subsolul și se vor executa
toate remedierile necesare. Dună
care, imobilul se va preda asocia
ției de locatari pe bază de nrocesverbal. Recent, redacția a primit o
nouă scrisoare din partea locatari
lor, din care aflăm că nici pînă
acum nu s-au construit boxele sl
nici nu s-a instalat antena colecti
vă, iar subsolul este în continuare
plin cu apă.
întrucit. după cum se vede. Ia
I.J.G.C.L.-Vllcea se fac promisiuni
care nu se onorează, nu este nece
sar să intervină comitetul executiv
al consiliului popular județean î
(A. Munteanul.

Pe scurt, din scrisori

Invitație la Lacu Roșu
Odihnă, reconfortare, agrement,
pe tot parcursul anului,- într-o sta
țiune înconjurată de munți acoperiți de conifere, situată la o alti
tudine de 980 m„ pe malul unui lac
cu apă limpede. Vilele cu grad di
ferențiat dc confort, restaurantul și
pensiunile își așteaptă oaspeții în
orice anotimp. Aerul puternic ozonat, bogat in aerosoli rășinoși, ușor
indurați, sînt factori naturali care
asigură refacerea rapidă a organis
mului. Climatul dc Ia Lacu Roșu
este indicat în tratamentul asteniei.
surmenajului, convalescenților cu

stare generală bună, hipertiroidiei
și urmărilor tusei convulsive.
Clipe de recreare pot fi oferite de
activitățile clubului, de discotecă și
de terenurile de sport, precum și
in timpul plimbărilor cu barca pe
lac. în funcție de preferințe, biroul
do turism al stațiunii organizează
drumeții și excursii spre zone și
locuri de un pitoresc și interes deo
sebit.
Biletele se pot obține de la agen
țiile și filialele oficiilor județene de
turism din țară, precum și de la
cele ale I.T.H.R. București.

j Apreciate la Tîrg,
neîntîlnite prin... tîrg

tn continuarea anchetei noastre (nrima nartc a fost publicată în
„Scinteia" nr. 11 777 din 3 iulie a.c.) ne referim astăzi la soarta unora
dintre articolele de confecții-tricotaje-încălțăininte. contractate la Tirgul
de mostre din vara anului trecut, dar care n-au ajuns nici astăzi în
magazine.
. A purta ceea ce este modern nu
Cînd nu știe stingă... ce vrea
înseamnă cîtusi de nutin si neapărat
dreapta
o expresie de cochetărie sau frivoli
tate. Haina pe care o îmbraci, sau
...întreprinderea de încălțăminte
pantoful pe care-1 incalti nu-si pot
„Progresul" din Capitală. în primul
reduce funcția doar la cerința utilită
trimestru din acest an întreprinderea
ții : contează si aspectul lor care,
a avut contracte cu unitățile comer
spre a evita monotonia, cunoaște vaciale I.C.R.T.L din București si Cluiriatiuni. înregistrează evoluții.
Napoca pentru 11 modele noi de în
Să mai notăm, de asemenea, că,
călțăminte. dar a livrat la termen...
spre deosebire de articolele din me
doar 5. din care numai 4 in canti
tal. electrice sau electronice, unde
tățile stabilite. Interesîndu-ne de
orice nou model presupune, de regu
lă. investiții suplimentare, cîteodată
chiar utilaie noi si noi tehnologii de
fabricație, realizarea noilor articole
de confecții, tricotaie si încălțăminte
impune îndeosebi fantezie, bun gust
și bună informare din partea creato
rilor de modele. Sub aspect produc
tiv. trecerea de la un model la altul
nu atrage modificări esențiale, de
soarta celorlalte modele, aflăm că în
dotare sau tehnologie.
treprinderea a dispus de toate con
Am făcut aceste precizări pentru a
dițiile realizării lor. a avut si mate
reliefa că în sectorul de confect iiriile prime si utilajele necesare, dar
tricotaie-încăltăminte. cerința conti
a preferat să fabrice modele vechi
nuei înnoiri este nu numai necesară,
— mai ușor si mai comod de reali
da- si mult mai lesnicioasă de reali
zat. Anumite modele a solicitat ser
zat. De ce nu apar totuși în maga
viciul „desfacere" (conform contrac
zine noile modele prezentate de in
telor încheiate cu întreprinderile co
dustria ușoară la diverse tîrguri si
merciale). alte modele a programat
expoziții ? Iată mai ios soarta mo
„planul" și cu totul altceva au rea
delelor de la Tîrgul de mostre de
lizat secțiile de fabricație. în situa
anul trecut : *)
ția in care, repetăm, întreprinderea
a dispus de toate condițiile tehnice
si materiale necesare.
Numărul
Numărul
Dar e interesantă și „scuza" for
Grupa de
modelelor
modelelor
mulată de șeful „planului". Ion Roajunse in
expuse și
produse
zescu :
contractate magazine
— Sincer să fiu. n-am știut că mo
delele de care vă interesați sînt pro
583
393
Confecții
duse noi care au fost exouse la
251
211
Tricotaie
Tîrg. Altfel le urmăream mai atent,
207
187
încălțăminte
să nu mal avem reclamatii. Pe viitor
vă asigurăm....
Nu negăm eventualitatea necunoaș
•) Situația este întocmită pe
terii. Adică serviciul „plan" să nu fi
baza contractelor încheiate de
cunoscut ce dorea „desfacerea" — deși
întreprinderile industriei ușoare
între cele două birouri ale întreprin
cu trei mari unităti comerciale
derii e o distantă de numai cîtiva
cu ridicata — I.C.R.T.l. Bucu
pași. Dar de aici si oină la a pro
rești. Clui-Napoca si Ploiești
duce încâlcind programările făcute,
care vehiculează mai bine de 1/3
contractele încheiate cu beneficiarii
din fondul de marfă al tării.
e o cale lungă. Care nu poate decit

CUVÎNTUL

De

I

I N-a mai nimerit
drumul...
La nuntă, ca la nuntă : min- |
I care,
băutură, cintec, joc, voie
bună. Intr-un cuvint, petrecere i
Firește, cu lăutari. I
I deDinziletoatemari.bunătățile
de pe masă. •
Vasile Petrișor din comuna Al.
loan Cuza, județul Iași, s-a I
I „profilat"
numai pe băutură. •
Pahar după pahar, că altul_ in
locul lui făcea scurtă la mină. I
Dar el a băut și tot a băut, de |
I parcă
ar fi intrat zilele în sac.
La plecare, pe trei cărări. Petri- ■
șor nu și-a mai nimerit casa, ci |
I ograda
unui consătean, unde a »
adormit buștean. Gospodarul l-a
să doarmă citeva ore, apoi I
l-a suit pe Petrișor pe un că- |
I lăsat
rucior și l-a dus acasă, dar peste
noapte a decedat in comă al- |
I
I cOplică...
Cu autoforeza
|
I la plimbare
copii în cabină — doi |
I ai Cusăicinci
și trei ai unor rude — și
cu alte trei persoane urcate pe >
platformă. Vasile Marciuc din
I satul
UImoasa, șofer la Intre- I
prinderea de rețele electrice
Baia Mare, a plecat în excursie I
munți cu autoforeza 31-MM- I
I în3794.
După ce a dat pe aît două
sticle cu bere, șoferul a plecat I
spre casă. Dar. fiind o ploaie I
I torențială și el neatent, auto- *
foreza a derapat și s-a izbit de ,
un copac. Toți cei cinci copii au
I aiuns
la spital grav accidentați. •
Bieții copii! Ce vină au ei că

I

și utilajelor. Un exemplu : la între
prinderea de utilai greu din Craiova,
în primele cinci luni ale anului indi
cele de utilizare a masinilor-unelte a
fost cu trei procente mai mic decit
se prevăzuse prin plan. Aici. în pe
rioada amintită, din fondul de timp
maxim disponibil al masinilor-unelte
nu au fost folosite peste 15 500 oremasină. din care peste 40 la sută dato
rită așa-ziselor întreruperi acciden
tale. Și iată, un calcul sugestiv : La
„Strungul“-Arad. orele de stagnare a
mijloacelor tehnice sint echivalente cu
timpul de funcționare a 56 de mașini
în regim de două schimburi, pe o
perioadă de o lună de zile.
Apariția unor neajunsuri atit de
serioase in întreținerea și exploata
rea mașinilor și utilajelor este favo
rizată în ambele unități și de orga
nizarea necorespunzătoare a asisten
ței tehnice pe schimburi. Astfel, la
întreprinderea „Strungul" din Arad,
din cei 42 de ingineri care lucrează
în secțiile direct productive, 37 sînt
repartizați să lucreze în schimbul I.
5 în schimbul II, și nici unul in
schimbul III ; subingtneri — 25 în
schimbul I, 7 în schimbul II și 8 in
schimbul III...

Cuvîntul cititorilor

să ridice serioase întrebări privind
modul cum este concepută aici disci
plina de plan si producție, modul
cum sc exercită controlul.' cum se
urmărește soarta contractelor etc.
Lanțul colaboratorilor...
lanful slăbiciunilor
Arătam la început că, din to
talul celor 583 modele noi de con
fecții. contractate de Întreprinde
rile comerciale I.C.R.T.l. București,
Cluj-Napoca si Ploiești, au aiuns la
timp în magazine doar 393. Pentru a
afla cauzele acestei situații. Centrala
industriei confecțiilor a făcut o ana

De la expoziție la magazin,
cit de lung e drumul noutăților?
liză a situației fiecărui model in parte
la toate întreprinderile de confecții
din tară. Rezultatul analizei ne-a fost
comunicat de Lucian Blaga. director
in cadrul centralei :
— întreprinderile au dispus de în
treaga capacitate necesară producerii
noutăților contractate la Tirg. Ne-a
lipsit însă un singur lucru : materia
primă. Colaboratorii, respectiv fur
nizorii de țesături, au restantă fată
de fabricile de confecții de mai mul
te milioane de metri pătrati de țe
sături.
Mergind pe firul cauzelor am ce
rut explicații cadrelor., de conducere
din întreprinderile furnizoare de țe
sături.
— Prin telexul nr. 812 din 10 apri
lie a.c. v-ati angaiat ferm fată de
întreprinderea de confecții Bucu
rești să livrați în termen de 30 zile
cei 3 500 mp țesătură „Șerbănel",
restantă dip trimestrul I. Si totuși
n-ati livrat nici un metru.
— E adevărat, dar nu sîntem noi
de vină, ne snune Mircea Găliceanu.
directorul comercial al întreprinderii
„Integrata" din Pașcani. De vină e
compartimentul de producție, care a
făcut programarea fabricației pentru
recuperarea restanțelor și a neglijat
țesătura respectivă. Voi cere în con

siliul oamenilor muncii sancționarea
celor care nu și-au făcut datoria.
Deci, din nou, un caz în care ser
viciul comercial al întreprinderii știe
una, iar producția face alta 1
La un alt colaborator al fabricilor
de confecții. întreprinderea textilă
„Dacia" din Capitală, aflăm că
restantele nu sînt o problemă de netreCut — reprezintă exact producția
întreprinderii pe timp de... numai
3 ore. așa că „vor fi lichidate — sîn
tem asigurați — în foarte scurt timp".
Dar. cu atit mai mult, dacă este o
chestiune de ore. de ce n-au fost li
vrate la timp țesăturile contractate ?
Ca si la „Integrata" din Pașcani, ca
și la fabrica de încălțăminte ..Pro
gresul", am întilnit aceeași cauză :
lipsa de interes fată de noutăti.
rutina, opțiunea comodă de a execu
ta modele vechi.
Desigur, depășirea unor asemenea
Stări de lucruri depinde, in primul
rînd. de conducerile întreprinderilor
producătoare, de fermitatea lor în
onorarea contractelor, de măiestria
in organizarea producției si a mun
cii pentru a realiza noile modele, fără
să stînienească îndeplinirea indica
torilor de plan. Dar nu-i mai nutin
adevărat că necesară este si inter
venția centralelor industriale, a mi
nisterelor coordonatoare, a însăsi în
treprinderilor comerciale beneficiare,
care au datoria să cheme Ia ordine
unitățile ce încalcă disciplina con
tractuală si evită noutățile.
în general, se poate spune că apa
re. ca un factor comun, un fel
de manifestare de „amnezic" pri
vind exponatele de la tîrguri.
Uită de ele cei ce le-au pro
dus. uită de obligațiile contractuale
asumate, uită de termenele stabi
lite. Și. fără îndoială, toate acestea
decurg din mentalitatea festivistă in
care respectivii concep participarea
la tîrguri. considerind că orin pre
zentarea produsului obligațiile lor
s-au încheiat — cînd. de fapt, ele
de-abia încep.
Să sperăm că din experiența tîrgultți de mostre din 1979 se vor trage
învățămintele de rigoare, atît pentru
ediția din acest an. cit si pentru edi
țiile următoare.
•

Mihai IONESCU

9 Cu sprijinul sindicatului. La
întreprinderea mecanică „Nicolina"
Iași s-au organizat mai multe
microcantine în secțiile de produc
ție. a fost asigurată o mai bună
amenajare si întreținere a grupu
rilor sociale si a vestiarelor. Oame
nii muncii din unitate au efectuat,
în primul semestru al anului, peste
40 000 ore muncă patriotică la _ di
verse activități gospodărești. (Nicolac Birliga, muncitor). • De la
I.C.A.B, la I.C.R.A.L. șl retur. Cu
trei ani în urmă, tuburile prin care
blocul de pe strada C. A. Rosetti
nr. 7 București este racordat la
rețeaua de canalizare stradală s-au
deplasat. Din această cauză, la in
tervale scurte de timp, subsolul
imobilului se inundă. Adresîndu-ne
I.C.A.B. pentru executarea reme
dierilor. am fost îndrumați la
I.C.R.A.L.-Herăstrău, iar de aici
înapoi la I.C.A.B. Cine nune capăt
acestor trimiteri fără rost de la o
întreprindere la alta ? (Comitetul
asociației locatarilor, strada C. A.
Rosetti nr. 7. sectorul 1. București).
• Vinzare „condiționată". La ma
gazinul AGROCOOP, situat în Piața
nouă din municipiul Sf. Gheor
ghe. județul Covasna. nu poți cum
păra 3—4 kg de cereale, dacă nu
cumperi si un... sac de iută uzat.

pentru care vinzâtoarea pretinde
33 lei. (Gheorghe Popa, municipiul
Sf. Gheorghe). • O propunere. An
de an. în municipiul nostru. Rimnicu Vîlcea. numărul căsătoriilor a
crescut simțitor. Dar oficierea aces
tora se face tot într-o cameră
neîncăpătoare, situată la parterul
primăriei.
Sugerăm
consiliului
popular să analizeze posibilitatea
amenajării unei „Case a căsătorii
lor" (asa cum există Ia Ploiești, de
pildă) într-unul din imobilele exis
tente pe străzile Lenin. T. Vladimîrescu. Gl. Praporgescu etc., incit
acest act solemn, de neuitat din
viața tinerilor să aibă loc într-un
cadru corespunzător. (Alexandru
Rezea, tehnician.. Rîmnicu Vilcea).
• Stilpii dintre... bălării. în urma
lucrărilor de înlocuire a stiloilor
de lemn cu alții din beton d*ț la
rețeaua de înaltă tensiune, ir atul
nostru au rămas mai multi’ «fîlpi
din beton în stare bună. împrăștiat!
pe un teren agricol, prin șanțuri si
pe terenul de sport. De asemenea,
si vechiul transformator, rămas în
fata școlii, ruginește în bătaia ploi
lor. Nu le mai sînt oare de tre
buință asemenea materiale celor de
la I.R.E.-Sibiu ? (Constantin Hodoș,
satul Hosman. iudetul Sibiu).
. /

Trenul întirzie,
producția suferă
Ieri la prînz am primit prin telex următorul mesaj :
Vă informăm că trenul-cursă nr. 1 367, cu plecarea prin grafic la ora *
5,15 din stația Roșiori-Nord, intîrzie sistematic la plecare și in parcurs,
afungind zilnic in stația C.F.R. Alexandria cu intîrziere de 10—40 minute.
Astăzi, 7 VII a.c., a întirziat 60 minute pe distanța de 30 km. Un număr
de 600 de oameni al muncii de la Întreprinderea de panouri și tablouri
electrice din Alexandria care lucrează in acord au avut o oră mai puțin
la pentaj, unitatea inregistrind o valoare de 200 000 lei panouri de auto
matizare nerealizate.
Rugăm informare pentru reglementarea situației și cine se face vinovat
de această stare de lucruri.
Semnează : Întreprinderea de panouri și tablouri electrice Alexandria :
director comercial, inginer C. Stanca.

Am verificat mersul trenurilor.
Pentru cei 34 kilometri care despart
cele două orașe, cursa amintită are
prevăzută o evoluție de aproape o
oră (56 de minute). Dacă e vorba să
se intîrzie încă o dată pe atît, în
seamnă că se ajunge la o viteză
medie orară de 17 km. adică doar cu
un kilometru peste viteza medie a
căruței cu cai.
Am încercat să lămurim situația.
Funcționarul de gardă din Direcția
mișcare și comercial, serviciul de
planificare a trenurilor de călători
(Ministerul Transporturilor si Tele
comunicațiilor), plin de solicitudine,
a luat legătura cu Regionala C.F.R.
Craiova și a confirmat o' intîrziere
de 47 de minute.

în ceea ce privește cauzele aces
teia, ni s-a promis transmiterea
răspunsului pînă la ora 18.30. după
efectuarea cuvenitelor verificări.

Sergiu ANDON
P. S. La ora 18.31. șeful serviciu
lui de planificare a trenurilor de
călători ne-a transmis următoarele :
întirzierea a fost, intr-adevăr, de
47 de minute. Vinovat se face ope
ratorul R.C. de la Roșiori. Cepleanu
Petre, S-a propus sancționarea lui
pe linie administrativă. Mîine dimi
neață (astăzi, ziua apariției —
n.n.) cazul va fi prelucrat la teleconferința cu toate serviciile „tegulator de circulație".
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<15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
(
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
)
de puternic avînt creator în constnicția socialistăJ

A

JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
(Urmare din pag. I)

Ia Caransebeș. în anii la care ne
referim, s-a implantat o ramură
nouă, construcția de mașini. înăltindu-se aici o mare întreprindere,
care, dotată corespunzător, a ajuns
să realizeze în numai cîtiva ani de
funcționare produse de mare com
plexitate. între care si gama largă
a boghiurilor pentru locomotive
destinate transportului feroviar.
Vechiul centru muncitoresc Bocșa
a devenit si el un puternic centru
al construcției de mașini. întreprin
derea de profil din localitate triplindu-și. în ultimul deceniu si ju
mătate. capacitatea de producție si
înscriindu-se ca singurul producă
tor din tară de macarale
turn și de macarale portua
re pivotante. Localitate
care în urmă cu 15 ani nu
măra mai puțin de 5 000 de
locuitori. Moldova Nouă
este astăzi un puternic
centru minier, a cărui
populație a sporit de peste
trei ori și care va ajunge,
în curînd. să dea aproape
jumătate din producția de
cupru a tării. îndeosebi
prin valorificarea banatitelor — minereuri cuprifere
sărace.
— Reșița a rămas în
conștiința
generațiilor
mai virstnice ca un grim
avanpost al industriali
zării. Ce transformări a
cunoscut în acești ani
„cetatea de foc" ?
— Vechiul centru mun
citoresc, care în 1971 a ani
versat două veacuri de foc
industrial nestins — avînd
nețărmurita bucurie ca la
acest jubileu să fie onorat
de prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu — și-a
adus de-a lungul presti
gioasei sale existente o im
portantă contribuție la ma
rile procese de refacere și
dezvoltare a economiei na
ționale. El prezintă astăzi
o fizionomie cu totul nouă,
înfloritoare. Refacerii din
temelii a vechilor capacități
de producție i s-a adău
gat. prin grija partidului, a secre
tarului său general, o suită de uni
tăți economice noi. cum sint : în
treprinderea de confecții, de re
actoare. întreprinderea mecanică,
un laminor degrosisor și de semi
fabricate — care asigură integrarea
deplină a fabricației la combinatul
siderurgic — o secție pentru fabri
carea motoarelor navale, precum si
o nouă platformă a întreprinderii
constructoare de mașini în zonaClinicei. Cu neostoita sa chemare
pentru nou. Reșița anului 1980
realizează singură o producție de
circa 10 miliarde, lei, fiind unicul
furnizor din tară de hidroagregate.
motoare cu ardere internă pentru
tracțiune feroviară și navală, de
grupuri electrogene si comnresoare
de aer de mare capacitate, definind
în același timp importante ponderi
în realizarea utilajului tehnologic,
îndeosebi pentru industria meta
lurgică. extractivă si chimică.
— Dimensiunile dezvoltării in
dustriale se regăsesc, credem,
in mod convingător si în noile
dimensiuni ale calității vieții.
— Si sub acest aspect, realizările
acestor ani sint deosebit de bogate
și concludente pentru Caraș-Severin. Bunăoară, numai prin aplica
rea măsurilor luate din inițiativa
secretarului general al partidului
privind creșterea mai accentuată
în acest cincinal a nivelului de trai
material și spiritual și a calității

ou:

vieții întregului popor, de prima
etapă a majorării retribuției — în
cheiată cu trei luni mai devreme
— au beneficiat peste 138 000 de
oameni ai muncii, retribuția medie
lunară' ajungînd la 2 011 lei, pen
tru ca. prin generalizarea celei de-a
Il-a etape, ea să se ridice, la fine
le acestui an. la 2 238 lei. Ca ur
mare, retribuția medie lunară a
personalului muncitor pe ansam
blul economiei județului a fost in
1979, comparativ cu anul 1965, de
peste 2,2 ori mai mare. Au crescut,
de asemenea. în mod corespunză
tor veniturile țărănimii noastre
muncitoare, pensiile de toate ca
tegoriile. alocațiile de stat pen
tru copii, volumul ajutoarelor

sociale. Sîntem, totodată, profund
recunoscători partidului, secreta
rului general, care. în contex
tul grijii nețărmurite fată de
om și nevoile sale, au luat măsuri
ca. încă din acest’ an. cheltuielile
social-culturale ne o familie să se
ridice în județ la peste 10 000 lei.
fată de 7 400 lei în 1975. O puterni
că dezvoltare au cunoscut învătămîntul. ocrotirea sănătății, arta si
cultura, construindu-se în această
perioadă aproape 800 săli noi de
clasă si 4 500 noi locuri în cneșe și
grădinițe, spitale noi la Caransebeș.
Reșița ș.i Moldova Nouă, noi așe
zăminte de cultură, incit in toate
localitățile sînt create condiții op
time de formare si afirmare spiri
tuală a oamenilor.
Domeniul căruia în permanentă
i-am acordat cea mâi mare atentie
vizează construcția de locuințe. în
ultimele trei cincinale. în iudetul
Caras-Severin au fost date în folo
sință aproape 25 000 de apartamen
te si tot atitea locuri în căminele
de nefamiliști. Neglijată mult timp,
urbanizarea — cu toate implicațiile
ei directe asupra ridicării standar
dului de civilizație al oamenilor
muncii — a cunoscut o înflorire
fără precedent, iudetul numărînd.
pe lîngă municipiul Reșița sânte
orașe si două localități ce vor de
veni orașe în acest an — Bozovici
și Toplet — care dispun de dotări
edilitar-gospodăresti
corespunză

toare. Faptul că în prezent mai
mult de jumătate din populația ju
dețului locuiește în orașe ilustrează
cel mai bine evoluția tot mai
dinamică a procesului de urbani
zare a Caras-Sevennului.
— Dacă ar fi să faceți o se
lecție din multitudinea realiză
rilor acestei perioade si a di
mensiunilor ce prefigurează bio
grafia de viitor a Caras-Severinului. care ar fi ideea esențială
la care v-ați opri ?
— Județul nostru se va transfor
ma. încă din primii ani ai viitoru
lui cincinal, din consumator in
mare producător de energie elec
trică. prin construirea în zonele
Anina si Doman a primelor termo

centrale din tară pe bază de șisturi
bituminoase, ceea ce reprezintă un
adevărat pionierat nu numai pen
tru România, ci si pe olan mondial.
Această idee aparține secretarului
general al partidului care, cu bine
cunoscutul său spirit vizionar, ne-a
indicat iucă inainte de declanșarea
crizei energetice să luăm măsuri
pentru valorificarea acestor bogă
ții. Iar astăzi, potrivit indicațiilor
tovarășului
NicoJae
Ceausescu,
participăm — prin valorificarea acestor resurse. — la realizarea pro
gramului de independentă energe
tică a tării. Astfel, prin grupurile
de la Anina si apoi cele7 de la
Doman vom realiza p putere insta
lată de 1 550 MW. iar prin amena
jarea si valorificarea potențialului
energetic al riurilor Cerna. Belareca. Bistra-Mărului. Timiș. Bîrzava
și altor cursuri de apă — o putere
instalată în hidrocentrale de peste
250 MW.
Bizuindu-ne pe realizările de
pînă acum, actionînd hotărit pen
tru înlăturarea neajunsurilor care
diminuează încă eficienta unor ac
tivități economice, sprijinindu-ne
pe forța politică, capacitatea orga
nizatorică si de mobilizare a or
ganelor și organizațiilor de partid,
vom acorda o grijă mult sporită
îndeplinirii exemplare a sarcinilor
de plan si a angajamentelor asu
mate. sporind producția de materii
prime, valorificînd superior si efi

cient toate resursele de care dispu
nem. Pe lista priorităților de acest
ordin am si înscris exploatarea căr
bunilor cocsificabili si energetici în
noi centre, ca Lupac si Mehadia, de
minereuri și minerale utile. îndeo
sebi a zăcămintelor cuprifere săra
ce de la Moldova Nouă. unde. în
următoarele zile, va intra parțial
în funcțiune noua carieră si uzina
de prelucrare, asigurînd. într-un
timp scurt, ca acest centru să dea
tării aproape jumătate din produc
ția de cupru.
Aplicind în viată indicațiile con
crete date la fața locului de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul vizitei de lucru din toamna anului 1978. orientările si sarcinile
precise formulate recent
de secretarul general al
partidului, ne preocupăm
stăruitor de îmbunătățirea
laturile calitative si de efi
cientă ale întregii activități,
trecînd, împreună cu minis
terele și centralele de re
sort. la dezvoltarea produc
ției de oțeluri de calitate
superioară. îndeosebi a ote
lurilor carbon și slab alia
te. pentru a reduce cît mai
mult importurile, la creș
terea producției de hidro
agregate competitive, com
parabile cu cele mai bune
modele produse în lume, de
motoare termice de mare
putere, boghiuri pentru lo
comotive, utilaj tehnologic
complex și motoare elec
trice de puteri mari. De
asemenea, am trecut la
realizarea programului su
plimentar de împăduriri, de
regenerare și refacere com
pletă a fondului forestier,
de recoltare completă a
subproduselor de pădtire.
îndeosebi a fructelor și
ciupercilor. Ca urmare a
tuturor acestor creșteri
cantitative, dar mai ales
calitative, industria județu
lui . va trebui, să ajungă Ia
finele cincinalului viitor la
o producție industrială de
circa 35 miliarde lei. ceea
ce înseamnă o creștere de
peste patru ori fată de anul
1965 și de circa 19 ori față de 1950.
Dezvoltarea intensivă a agricul
turii — ramură ce va trebui să ajungă în viitorul cincinal Ia o pro
ducție de circa 4 miliarde lei si de
10 mii lei pe locuitor
extinderea
și modernizarea întregii suprafețe
de pomi si vită de vie,, dezvoltarea
zootehniei si legumiculturli sînt
obiective pe care le vom .înfăptui
cu înaltă responsabilitate comunis
tă, deoarece ele sînt menite să asi
gure. la finele anului 1985. o pro
ducție agricolă pe fiecare locuitor
al județului cu *80 la sută mai mare
decît cea planificată pentru anul
1980.
Asemenea întregului popor, sub
nemijlocita conducere a partidului,
comuniștii, toți oamenii muncii din
această parte a tării — români,
germani, sîrbi. maghiari si de alte
naționalități — înscriu în biografia
României socialiste noi fapte de
muncă și îl asigură ne cel mai
iQbit și stimat fiu ai neamului, to
varășul Nicolae Ceausescu, de dă
ruirea fără preget a energiilor si
capacității lor creatoare pentru în
făptuirea exemplară a Programului
partidului, pentru creșterea măre
ției si demnității patriei noastre
dragi.

Ritm susținut la recoltare, lent la bazele de recepție

(Urmare din pag. I)

- PECQ Caracal nu mai are în
motorină să ne livreze cotele
repartizate. De mîine ne stau combi
nele.
— Am înțeles. Voi lua măsuri. Ter
minat.
Din mers, prin stația radio, tova
rășul Popescu soluționează operativ
și această problemă. Stațiunile de
mecanizare vecine vor asigura, prin
redistribuire, motorina necesară la
S.M.A. Bucinișu.
Ajungem la C.A.P. Vădăstrita din
consiliul Vișina. Aici ne retine aten
ția o amplă desfășurare de forțe.
Formațiile mari de combine. împăr
țite in module de cite patru, cuprind
armonios întregul lan. Fiecare spe
cialist aflat acum în cîmp are o sar
cină bine precizată. Președintele
cooperativei, tovarășa inginer Ioana
Cristuinea, se ocupă de dirijarea
mijloacelor de transport pentru des
cărcarea combinelor din mers, astfel
ca transportul și depozitarea pro
ducției să se facă în ritm cu recol
tarea. în schimb, fapt semnificativ
despre grija cu care au fost pregă
tite utilajele, mecanicii de la ate
lierul mobil de reparații nu prea au
ce face. Toate utilajele sînt în lan
și lucrează la capacitatea maximă.
Sosit între timp, tovarășul Florea
Mitroi, președintele consiliului unic
agroindustrial Vișina, ne comple
tează această imagine cu aspecte și
din alte unități ale consiliului. Aflăm

că și in celelalte 7 cooperative agri
cole din consiliu șe lucrează cu toate
forțele. Tocmai prin buna organizare
ă muncii la cimp, în acest consiliu
se recoltează zilnic peste 400 hec
tare, față de 350, cît ește stabilit,
în acest fel, cele 3 300 h*a cultivate
cu grîu vor fi strînse pînă cel tîrziu
joi sau vineri. Dealtfel, ca o caracte
ristică generală, se cuvine să arătăm
că tocmai buna organizare a muncii
a făcut posibil ca, la ora cînd apar
aceste rînduri, secerișul griului să se
încheie în multe din unitățile agri
cole din consiliile unice agroindus
triale Ștefan cel Mare, Vișina. Cora
bia. Rusănești și altele.
La baza de recepție se simte cel
mai bine pulsul secerișului. Frecven
ta cu care sosesc mijloacele de
transport indică, indiscutabil, cum
merg treburile la cîmp. Și ce poate
fi - mai frumos, mai tonifiant decit
imaginea șirurilor de mașini curgînd
ca un fluviu de aur spre bazele de
recepție. Problema care se ridică
este ca mijloacele de transport să
fie descărcate cit mai repede, spre
a se evita staționările îndelungate.
Se Îndeplinește această cerință?
...Ora 13. La baza de recepție din
consiliul unic agroindustrial Corabia,
zeci de mașini așteptau la rînd să
fie descărcate. Intervenția promptă
a directorului întreprinderii județene
de valorificare a cerealelor a făcut
ca, în mai puțin de o oră. activita
tea să intre în normal. Și nu a fost

• HAINA DE BETON
A CONDUCTELOR SUB
MARINE. Modalitățile folosi

de conductă pe zi. întreaga acti
vitate va putea fi urmărită prin
camere submarine de luat
vederi.

te în prezent pentru protejarea
conductelor submarine de petrol
și gaze, constînd in acoperirea
lor cu saci cu nisip sau îngro
parea lor, nu s-au dovedit prea
eficiente, fiind in plus si foarte
costisitoare. De aceea, cercetă
torii norvegieni propun o alter
nativă ce pare a înlătura aceste
neajunsuri : la bordul unei nave
va fi preparat beton ce va
cobori pe un fel de tobogan în
fundul mării pină la conducte.
Vasul inaintînd încet, cu spatele,
betonul îmbracă conducta cu un
strat protector. Se apreciază că,
Incepind cu anul viitor, prin
acest procedeu vor putea fi apă
rate de avarii 2 000 de segmente

• CONSUM
TOT
MAI REDUS DE BENZI
NA. Zilele trecute, presa in
ternațională anunța o perfor
manță senzațională : parcurgerea
de către un automobil de con
strucție specială a distanței de
100 km consumindu-se doar 1
litru de carburant — fără a se
preciza natura acestuia. Acum,
societatea ..British Leyland" din
Marea Britanie anunță o expe
riență similară, respectiv, stră
baterea aceleiași distanțe cu un
consum de 2,8 litri benzină in
condițiile unei viteze de 50 km/h
(fiind vorba de un automobil de

vorba decit de aplicarea unor mă
suri dinainte stabilite privind des
cărcarea pe pistele betonate a griu
lui cu umiditate mai ridicată, măisuri pe care șeful bazei, tovarășul
Marin Popa, parcă le uitase. Tocmai
aceasta ne face să sugerăm ca la
fiecare din bazele mari de recepție
din județ să fie repartizate cadre de
conducere de la întreprinderea de
valorificare a cerealelor pentru a
conduce nemijlocit, pe timpul cam
paniei. preluarea producției.
De ce totuși se creează aglomerări
la baze? Principala cauză este că
nu se respectă graficele orare de
transport întocmite de bază cu uni
tățile agricole. Bunăoară, pină la
ora zece, veniseră doar trei mașini,
pentru ca după această oră să so
sească buluc, pînă la orele 21—22,
toate mijloacele de transport din
cele 22 de unități agricole, care li
vrează grîu la această bază. în
aceste condiții, chiar dacă baza poate
prelua zilnic peste 2 000 tone de
grlu si activitatea este organizată în
trei schimburi, nu pot fi evitate aglomerările și staționările îndelungi
ale mijloacelor de transport. Conse
cințele- sînt păgubitoare. Nici unul
din cei 20 de șoferi cu care am stat
de vorbă nu făcuseră mai mult de
două curse pe zi. fată de minimum
trei, cite erau stabilite. „Nici n-ar
trebui să pomenim de aceste grafice.
Situația se repetă an de an“ — sus
ține directorul I.V.C. Olt. Dimpo

mai mare litraj). Respectivul
prototip, întrunind principiile
tehnologice ale automobilelor ce
urmează a fi construite spre
sfîrșitul deceniului, consumă 4,6
litri la viteza de 100 km/h și 4
litri în condițiile circulației
urbane. Principiile tehnice care
au condus la o astfel de redu
cere a consumului de carbu
rant sint micșorarea greutății
automobilului, prin folosirea,
peste tot unde oțelul poate fi
înlocuit, a materialelor ușoare
și plastice ; de asemenea, pro
iectarea in așa fel a formei caro
seriei, incit să opună o rezis
tență cît mai mică la aer. Tot în
scopul reducerii consumului de
combustibil se lucrează la forme
noi de transmisie și la un sistem
de control electronic care să
asigure un randament maxim în
aproape toate condițiile.

trivă! Să vedem de ce nu se res
pectă graficele orare de transporta!
producției. Ca o soluție pentru re
zolvarea problemei. în acest an Mi
nisterul Agriculturii a indicat ca
jumătate, sau cel puțin o treime din
mijloacele de transport ale fiecărei
unități agricole să fie încărcate seara,
astfel ca a doua zi să poată face
prima cursă la baza de recepție cît
mai de dimineață. în felu! acesta,
transportul ar putea fi eșalonat pe
întreaga durată a zilei. Nicăieri nu
se procedează însă în acest fel.
Justificarea primită, curti că ar avea
de suferit arcurile de la mașini, nu
este nicidecum plauzibilă. Mai de
grabă este vorba de comoditate,
ceea ce face și mai necesară inter
venția organelor agricole județene.
Starea de lucruri negativă de la
această bază de recepție, socotită ca
fiind cea mai bine organizată, trebu
ie să constituie un semnal pentru
organele locale de partid si agrico
le. Și aceasta cu atît mai mult cu
cit, după cum recunoștea directorul
I.V.C. Olt, in județ exista alte trei
baze de recepție unde se cunoaște
de pe acum că preluarea producției
se va face și mai anevoios. în aceste zile, cînd frontul secerișului se
va extinde si ritmul recoltării se
va intensifica, este imperios necesar
să fie luate toate măsurile pentru
ca preluarea si depozitarea produc
ției să decurgă în același ritm cu
recoltarea.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările
calde pe care mi le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE
Luni după-amiază, tovarășul An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul agriculturii și
industriei alimentare, a avut o intîlnire de lucru cu Zia Nurievici Nu
riev. vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al Uniunii Sovietice, care
efectuează o vizită în țara noastră.
în timpul convorbirii au fost abor
date, în spiritul orientărilor stabilite
cu prilejul intîlnirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev,

aspecte referitoare la posibilitățile de
extindere a colaborării tehnico-științifice și cooperării economice dintre
România și Uniunea Sovietică în do
meniul agriculturii și industriei ali
mentare.
La convorbire au luat parte Marin
Constantin, adjunct al ministrului
agriculturii și industriei alimentare,
alte persoane oficiale.
Au fost prezenți membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Sosirea în Capitală a unei delegații
a Partidului Socialist din Chile
Luni după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Partidului Socia
list din Chile, condusă de tovarășul
Clodomiro Almeyda, secretar general
al partidului, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită de priete
nie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții chilieni au fost întimpinați
de tovarășul Ion Coman, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R. Ap fost prezenți Dumitru Turcuș. adjunct de șef
de secție la Comitetul Central al
P.C.R., activiști de partid.

Ministrul afacerilor externe al Turciei va face
o vizită oficială în România
Ministrul afacerilor externe al
Turciei. Hayrettin Erkmen. va efec
tua o vizită oficială în România la
invitația ministrului afacerilor exter-

tv
PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial: Dallas — Compania
petrolieră Ewing. Reluarea ulti
mului episod
11.50 Telex
12,00 Din țările socialiste
12.25 închiderea programului
16,00 Telex
16,06 învățămînt educație
16,30 Te le rama
17,00 Varietăți Internationale
17,35 Clubul tineretului
18.25 Almanah pionieresc de vacantă
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9,
10 și 11 iulie. în țară: Vreme în în
călzire. Cerul va fi variabil. Averse
izolate se vor semnala în nordul și
vestul țării. Vint slab, pînă la mode-

ne al Republicii Socialiste România,
Ștefan Andrei, in perioada 15—18 iu
lie a.c.
tru r
19,25 La zi în agricultură: secerișul
19,40 Premieră TV. Un film-operă de
excepție — .,Othello*4 de Giuseppe
Verdi
21,10 Călătorie . prlh . tara mea... spre
orizonturile deschise de Con
gresul al iX^lfea al P.C.R. ..Pîine
și marmură ' iâ Vașcău“. Emisiune
de Alexandru- Andritoiu
21,30 Selectit|ni din. festivalul interna
tional , de muzică ușoară „Orfeul
de aur“ — 19$0
22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Buletin rutier
19.40 Floarea de pe Bărăgan
20,00 Viața economică a Capitalei
20,35 Studio liric ’80
21.40 Din cartea naturii
22',05 Telejurnal

rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar cele
maxime intre 24 și 34 de grade, local
mai ridicate. In București: Vreme in
general frumoasă și tn încălzire. Cerul
variabil, mal mult senin
noaptea.
Vînt slab. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 13 șl 1» grade, iar
maximele intre 29 șl 32 de grade.
(Ileana MihăiiA, meteorolog de ser
viciu) .

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice
• Cu prilejul concursului interna
țional de atletism de la Moscova
„Memorialul fraților Znamenșki" au
fost înregistrate alte performante de
valoare. Proba de săritură cu pră
jina a fost cîștigată de campionul so
vietic Volkov cu 5,70 m. iar la să
ritura în lungime Tatiana Skaciko
(U.R.S.S.) a obținut 7,00 m (la 7 cm
de recordul lumii). Olga Nineeva
(U.R.S.S.) a terminat victorioasă la
800 m plat cu timpul de l’55”9/10.
După cum s-a mai anunțat, in ca
drul acestui concurs, proba femini
nă de 1 500 m a revenit atletei so
vietice Tatiana Kazankina cu 3’55”
(nou record al lumii). Atleta ro
mâncă Maricica Puică a ocupat lo
cul 6 cu 3'59”3/10.
• La Olimpiada de vară de la
Moscova. R.P. Mongolă va participa
cu un lot de 55 sportivi, care vor
concura la opt discipline : lupte libe
re, judo, ciclism, box. tir cu arcul,
gimnastică, tir si haltere.
• Membrii echipei olimpice a Uniunii Sovietice vor fi îmbrăcati la
ceremoniile oficiale in costume bejaurii cu stema U.R.S.S. pe piept, vor
purta fulare sau cravate de culoare
bordo. Uniforma de zi pentru sta
dioane si sălile de sport va fi trenin-

ARGE$ • Ieri, în 40 de unități
școlare din județ, cadrele didac
tice au făcut in fața elevilor
expuneri pe tema culturii getodaclce, urmate de frumoase
programe artistice în care au
predominat cintecele și poeziile
patriotice, revoluționare • „Exlibris" este titlul expoziției de
grafică mică semnată de grafi
cianul Dafinel Duinea din Vul
can, autor a 120 de lucrări ale
genului, ce au fost expuse în
țară și. străinătate. (Gh. Cirstea).
BUZAV • Cu prilejul Zilei
constructorilor de mașini, în pă
durea Spătaru, din apropierea
municipiului Buzău, a fost orga
nizată o zi de odihnă în colectiv,
în cinstea oamenilor muncii din
întreprinderile constructoare de
mașini din Buzău, care au întîmpinat sărbătoarea lor cu reziiltate bune in producție, au avut
loc manifestări cultural-artistice
și sportive. (D. Dănăilă).
BRA/LA ® Salonul de vară al
umorului, manifestare devenită
tradițională, organizată de Co
mitetul de cultură și educație
socialistă al județului Brăila și
revista „Urzica", și-a desfășurat
cea de-a treia ediție care a avut
ca generic „Omul, între plus și

gul de culoare roșie cu bordură albă.
Modelele au fost create de Casa
de modele de îmbrăcăminte sportivă
din Moscova.
• Turneul international feminin de
volei de lâ Schwerin, la care au parti
cipat 6 echipe, a luat sfirșlt cu succe
sul reprezentativei R.D. Germane,
care a totalizat 10 puncte. Gazdele,
care au ciștigat toate intîlnirile. au
învins în ultimul joc cu 3—0 (15—8,
15—9, 15—1) echipa României. Pe
locurile următoare s-au clasat Bul
garia — 9 puncte. R.D. Germană II
— 8 puncte. România — 7 puncte.
Polonia — 6 puncte si Olanda — 5
puncte.
® La Titograd a luat sfîrșit com
petiția internațională masculină de
handbal „Trofeul Iugoslaviei". In, ul
tima zi au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Spa
nia 23—15 (14—6) ; Bulgaria — R.P.
Chineză 28—22 (12—13) ; Iugoslavia
(tineret) — Elveția 29—24 (17—13).
Clasament final : 1. Iugoslavia —
9 puncte ; 2. Iugoslavia (tineret) —
7 puncte : 3. Spania — 7 puncte ; 4.
Bulgaria — 5 puncte ; 5. Elveția —
2 puncte ; 6. R.P. Chineză — zero
puncte.

minus". în acest an au partici
pat peste 100 de caricaturiști din
întreaga tară, care au prezentat
în concurs 230 de lucrări. Verni
sajul salonului a avut loc la
Galeriile de artă. Marele pre
miu al salonului de vară al
umorului „Brăila ’80“ a fost
acordat caricaturistului focșenean Constantin Pavel. (Corneliu Ifrim).

VASLUI ® Școala populară de
artă Vaslui și-a încheiat cursu
rile periodice de instruire cu
instructorii de formații artistice
din județ. Au fost organizate
cursuri pe genuri artistice : regie-teatru, brigadă artistică, corgrup vocal, dansuri populare și
altele, care au reunit din co
munele județului un număr de
70 animatori culturali, care acti
vează in formații artistice parti
cipante la ediția a III-a a Festi
valului national „Cintarea Româ
niei". (Crăciun Lăluci).
CLUJ • Duminică a avut loc
la monumentul de la Fintînele —
aproape de inima Apusenilor —

• REVANȘA LUI ICAR. Anul trecut, așa cum s-a

• ANSAMBLU
TU
RISTIC. Cu prilejul unei con
ferințe naționale pentru pro
tecția vestigiilor culturale din
China s-a anunțat că au fost
luate o serie de măsuri pentru
conservarea vechii capitale a
statului Lu, aflată în apropierea
localității Qufu din provincia
Shandong. Fosta, capitală a
existat timp de peste 800 de ani
în timpul dinastiei Zhou (seco
lul al XI-lea i.e.n. — anul 256
î.e.n.). Actualul oraș Qufu este
locul nașterii marelui filozof
Confucius (551—479 î.e.n.). Cer
cetările arheologice efectuate au
dus la degajarea unui zid în

conjurător de peste 11,5 km,
precum și a unui grup de 7 mari
construcții. Aici va fi creat un
adevărat ansamblu turistic care
va fi pus la dispoziția vizitato
rilor.

• MAGNETOFON CU
COMANDA
VOCALA.
Specialiștii japonezi au pus la
punct un magnetofon portativ
cu baterii pentru a cărui pu
nere in funcțiune nu mai este
necesar să se apese pe un bu
ton : este de ajuns o simplă co
mandă vocală codificată. „Ure
chea" magnetofonului
poate
prinde această comandă de la o
distantă de pină la 10 metri.

relatat Ia această rubrică, inven

tatorul american Paul MacCready a reușit să treacă în
zbor Canalul Minecii cu ajutorul
unui avion (extrem de sim

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul
Dumitru Ristea a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Socialiste România in
Republica Democratică Sudan. în lo
cul tovarășului Florian Stoica, care
a fost rechemat in centrala M.A.E.
★

Cu prilejul împlinirii a zece ani de
la semnarea noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și U.R.S.S.,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, V. I. Drozdenko, a orga
nizat, luni, o intilnire prietenească
Ia sediul ambasadei.
Au participat Dumitru Turcuș,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general
colonel Marin Nicolescu, adjunct al
ministrului apărării naționale. Crlstea
Chelaru, vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, repre
zentant! ai Consiliului General al
A.R.L.U.S.
Intîlnlrea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească,
★

Luni s-au încheiat la București
lucrările celei de-£ 3-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de coo
perare economică dintre Republica
Socialistă România si Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka. Cu
acest prilej, președinții celor două
părți în comisia mixtă. Gheorghe
Lazăr. adjunct al ministrului econo
miei forestiere si materialelor de
construcții, și W. M. Tllakaratna. se
cretar la Ministerul Finanțelor si Pla
nificării. au semnat protocolul sesiu
nii. care prevede. între altele, lărgirea
si diversificarea schimburilor comer
ciale si de cooperare economică bi
laterală în industria constructoare de
mașini, chimică și industria materia
lelor de construcție, agricultură. precum și în alte domenii de interes
reciproc.
La semnare au fost prezent! mem
brii celor două delegații în comisia
mixtă, specialiști.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, ambasadorul acestei țări la București. Olga Lucila
Carmona, a oferit luni seara o re
cepție în saloanele hotelului „Athenee Palace".
Au participat Gheorghe Caranfil.
ministrul industriei chimice. Ion
Ceterchi. ministrul justiției. Ion
Tudor, prim-adjunct ai ministrului
turismului. Maria Groza, adjunct al
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale,
personalități ale vieții noastre cultural-stiințifice. ofițeri superiori,
ziariști.
Au luat parte șefi ai unor misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai cornului diplomatic.
★

în Capitală au avut loc lucrările
plenarei Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie din Republica
Socialistă România.
Plenara a dezbătut sarcinile ce
revin organizațiilor de Cruce Roșie
din hotărîrile de partid și legile țării
în ampla acțiune de instruire și
educare a populației in probleme de
prim-ajutor, precum și de ridicare
a nivelului de educație sanitară a
tineretului școlar.
Analizind activitatea organizațiilor
de Cruce Roșie in lumina orientărilor
și indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, președintele republicii,
vorbitorii au insistat asupra unor
aspecte privind îmbunătățirea stilului
de muncă, sporirea calității și efi
cienței întregii activități de propa
gandă, educație sanitară și socialumanitară desfășurată de Crucea
Roșie, educarea sanitară a populației,
în special a tinerelor familii.
Plenara a adoptat planul de muncă
al Consiliului Național al Societății
de Cruce Roșie pe semestrul II a.c.
în încheierea lucrărilor, participantil au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.
★

La Baia Mare s-a încheiat, luni, ce!
de-al VII-lea curs de stomatologie
infantilă organizat de Ministerul Să
nătății, Uniunea societăților de știin
țe medicale si Direcția sanitară a ju
dețului Maramureș.
(Agerpres)

tradiționala serbare dedicată lui
Avram Iancu. Manifestarea a
fost onorată de prezenta moți
lor de pe aceste meleaguri și de
sute de turiști, oameni ai
muncii din Întregul județ. Au
răsunat cintece revoluționare și
patriotice, s-au evocat momente
istorice. Și-au dat concursul
formații artistice din zona mon
tană — de la Beliș, Călățele,
Mărișel, Rișca, Huedin. Au fost
prezente ansambluri folclorice
de Ia Casa de cultură a studen
ților. Casa municipală de cultură
din Cluj-Napoca, combinatul de
pielărie și încălțăminte „Clujea
na". (Al. Mureșan).
COVASNA • în cadrul Festi
valului
național
„Cintarea
României", în stațiunea balneară
Balvanyos, la poalele cetății me
dievale cu același nume, a avut
loc cea de-a 13-a ediție a festi
valului cintecului, jocului și
portului popular
„Balvanyos
’80". Artiști amatori din jude
țele Suceava, Buzău, Vrancea,
Mureș, Harghita, Brașov. Pra
hova. Bacău și Covasna au făcut
în fata a peste 10 000 de specta
tori o trecere in revistă a tot ce
are mai frumos și mai autentic
folclorul din aceste zone ale
tării. (Tomori Geza).

plu), botezat „Goșsamer Alba
tross", acționat prin forța muș
chilor cu ajutorul unor pedale.
Același inventator a reușit acum
să treacă la o etapă superioară
croind o versiune perfecționată,
„Gossamer Penguin", acționată
de data aceasta cu ajutorul ener
giei solare. Avionul cintărcște
22 de kg, iar distanța dintre aripi
măsoară 22 de m.. Pe intreaga
suprafață a aripilor sint mon
tate 18 000 de celule solare, car.’
furnizează o forță de tracțiune
suficientă ca avionul să zboare
la o mică distanță de sol (vezi
foto).
Inventatorul intențio
nează să perfecționeze in conti
nuare acest avion, astfel incit el
să poată străbate ruta Londra —
Paris, depășind cu mult dis
tanta pe care o implică traver
sarea Canalului Minecii. O ade
vărată revanșă a lui Icar...

„PACEA-DREPTUL FUNDAMENTAL
AL FIECĂRUI 0M“
Concepția președintelui României privind pacea
ca bun suprem al umanității
prezentată la conferința internațională de la Varșovia
din definirea dreptului la pace ca
drept fundamental al omului.
în cadrul conferinței, reprezentan
tul român, deputatul Constantin Flltan, președintele Asociațiilor juriști
lor din România, a prezentat tezele,
concepția și orientările președintelui
Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora
pacea este bunul suprem al umani
tății, dreptul fundamental al fiecărui
om, al tuturor popoarelor și națiuni
lor, precum și acțiunile și inițiativele
țării noastre la O.N.U. și in alte in
stanțe internaționale, în scopul opririi
cursei înarmărilor, pentru întărirea
încrederii, înțelegerii și conlucrării
internaționale.
_________________ _ z i.
'ț
Cu prilejul aniversării noului Tratat de prietenie, colaborare

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrări
le conferinței internaționale „Pa
cea și drepturile omului", organi
zată de Institutul polonez de cerce
tări în domeniul statului și dreptului,
In colaborare cu fundația „Armând
Hammer" din S.U.A. Au participat
parlamentari, cercetători în domeniul
juridic, reprezentanți ai vieții publi
ce internaționale, diplomați care se
ocupă cu problemele dezarmării, laureați ai Premiului Nobel pentru pace.
Conferințele organizate de fundația
„Armand Hammer" se întrunesc
anual, cu Începere din 1978, în scopul
identificării consecințelor care decurg

și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.

Întîlnire prietenească la Ambasada
română de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a zece ani de la sem
narea noului Tratat de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală din
tre România si U.R.S.S.. ambasado
rul tării noastre la Moscova. Traian
Dudas, a organizat, luni, la sediul
ambasadei, o întîlnire prietenească.
Au participat N. I. Mohov. adjunct
al ministrului culturii. A. Tukanova,

prim-vlcepreședinte al conducerii
centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, membri ai conducerii
centrale a asociației, reprezentanți
ai secției relații externe a C.C. al
P.C.U.S. și ai Ministerului Afacerilor
Externe al U.R.S.S, ■
întilnirea s-a desfășurat lntr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Manifestări consacrate împlinirii

a 2050 de ani de la întemeierea

și independent
In numeroase țări ale lumii au continuat manifestările consacrate
împlinirii a 2050 de ani de la întemeierea primului stat dac centralizat
și independent.
Sub auspiciile Ministerului Cul
La Muzeul romano-germanic din
turii din R.P. Chineză, Asociației de
Koln a avut loc o conferință de pre
prietenie a poporului chinez cu străi
să. organizată cu prilejul deschide
nătatea și Asociației de prietenie
rii expoziției „Civilizația daco-gețiChina—România,
la Beijing a
lor in perioada clasică".
avut loc vernisajul expoziției „Ves
Au participat prof. dr. Hugo Bor
tigii dacice". Au participat Zhou
ger. directorul muzeelor istorice din
Erfu, adjunct al ministrului culturii,
Koln. prof. dr. Walter Meier-Arendt,
Lin Lin și Xie Bangding, vice
organizatorul expoziției, prof. dr.
președinți ai Asociației de prietenie
Hadrian Daicoviciu. comisarul gene
a poporului chinez cu străinătatea,
ral -al expoziției.
un numeros public chinez. Au luat
La Centrul cultural din orașul eparte, de asemenea, Florea Dumi
giptean Ismailia a fost deschisă
trescu, ambasadorul României la
„Săptămina
României". O expoziție
Beijing, și membri ai ambasadei
de carte românească cuprinde, la loc
române.
de frunte, volume din lucrările pre
In cuvintul său, Zhou Erfu a înfă
ședintelui Nicolae Ceaușescu. precum
țișat condițiile istorice in care s-a
si cărți publicate in limba arabă des
constituit statul dac centralizat, scopre personalitatea șefului statului ro
țind în evidență unitatea politică,
mân.
Sint, de asemenea, deschise ex
social-economică și culturală a po
pozițiile „Vestigii dacice" si „Româ
porului dac.
nia in imagini".
Remarcînd prezența in cadrul ex
La festivitatea de deschidere au
poziției a operelor tovarășului Nicolae
luat parte Abdel Moneim Imara. gu
Ceaușescu, secretar general al Parti
vernatorul Ismailiei, personalități din
dului Comunist Român, președintele
conducerea guvernoratului si autori
Republicii Socialiste România. Zhou
tății Canalului de Suez, un numeros
Erfu a subliniat că exponatele re
public, precum si membri ai Amba
flectă, totodată, realizările strălucita
sadei României la Cairo.
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., în' frunte cu tovarășul
în Franța, la Rouen a avut loc
Nicolae Ceaușescu, în edificarea so
adunarea festivă a Asociației cul
cietății socialiste multilateral dez
turala
România — Normandia
voltate. El a relevat că întrevederile
„Ion Creangă". în cuvintul in
istorice dintre tovarășul Nicolae
troductiv, Antonette Notheaux. pre
Ceaușescu și tovarășul Hua Guofeng,
ședinta asociației, a vorbit despre
președintele Comitetului Central al
activitatea pe care membrii acestei
P. C. Chinez, premierul Consiliului
instituții o depun pentru întărirea
de Stat al R. P. Chineze, au o sem
relațiilor tradiționale de prietenie
nificație istorică și o profundă
dintre poporul francez si poporul ro
mân. în continuare a fost prezentată
influență, înscriind noi pagini în
conferința „Latinitate, continuitate
cronica relațiilor de prietenie dintre
cele două popoare.
și realitate românească".
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CURTEA ELECTORALA NAȚIO
NALĂ A BOLIVIEI a respins ca
nefondate acuzațiile de fraudă elec
torală formulate de Alianța Mișcă
rii Naționalist-Revolutionare si
Acțiunea Democratică Naționalistă,
considerate drept manevre eviden
te pentru a atenua înfrîngerea
acestor grupări politice la alegeri
le generale desfășurate la 29 iu
nie. Potrivit rezultatelor parțiale
oficiale, după numărarea a 1 231 809
voturi din care au fost validate
1 062 712 — restul fiind declarate
nule sau fiind buletine depuse în
alb — candidatul frontului de centru-stînga. Uniunea Democrată și
Populară, Hernan Silea Zuazo,
a întrunit 476 878 sufragii, repre
zentantul Alianței Mișcării Naționalist-Revoluționare. Victor Paz
Estenssoro — 243 586. iar generalul
Hugo Banzer (Alianța Democrati
că Naționalistă) — 210 724.

ÎNTREVEDERI FRANCO-NORVEGIENE. Ministrul de externe al
Franței. Jean Franțois-Poncet. și-a
încheiat vizita la Oslo, unde a avut
convorbiri cu omologul său norve
gian Knut Frydenlund. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bila
terale. ale securității europene, ca
Si alte probleme internaționale de
interes comun.

nului acestei țări. El va avea con
vorbiri cu oficialitățile tunisiene. în
cursul cărora va fi examinată. în
tre altele, situația din Orientul Apropiat. Totodată. Kurt Waldheim
va prezida lucrările Conferinței
Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.). găzduită
în capitala tunisiană.

AMÎNARE. Postul de radio israelian.. relpat de agenția France
Presse. a anunțat că negocierile
tripartite cu privire la autonomia
palestiniană vor fi reluate săptă
mina viitoare, si nu joi. cum se
convenise inițial. Aminarea a fost
hotărită în urma consultărilor cu
guvernul egiptean, menționează
sursa citată.

BARAJ. In apropierea locali
tății Dehok din nordul Irakului va
fi construit pe fluviul Tigru un
baraj, a cărui realizare, in termen
de trei ani, va necesita investiții
totale de 53 milioane dolari. Agen
ția I.N.A. precizează că va fi creat,
cu acest prilej, un lac artificial de
acumulare, cu: o capacitate de 52
milioane metri cubi de apă, ceea ce
va permite irigarea unor impor
tante suprafețe agricole, dezvolta
rea rezervelor piscicole.

CONGRES. La Winnipeg s-au
încheiat, duminică, lucrările Con
gresului Național al Partidului Li
beral din Canada, de guvernămint.
Președinte al partidului a fost ales
Norman Macleod. Totodată. după
cum menționează agenția France
Presse. prin hotărîrile adoptate,
participants au reluat orientările
esehțiale definite de Pierre Ețliott
Trudeau, actualul premier al tării.

REDUCEREA IMPORTURILOR
DE PETROL. Statele Unite au
început să-și reducă dependenta de
importurile de petrol din străină
tate. a afirmat ministrul american
al tnergiei. Charles Duncan. El a
precizat că in primele cinci luni ale
anului 1980 s-a înregistrat o scă
dere de 8,1 la sută a consumului de
benzină, in comparație cu perioada
corespunzătoare din 1979. si a apre
ciat că importurile petroliere nu
vor depăși in 1980 nivelul de 7 mi
lioane barili pe zi (fată de 8,5 in
1977).

VIZITĂ ÎN TUNISIA. Secretarul
general al O.N.U., Kurt Waldheim,
a sosit duminică într-o Vizită ofi
cială in Tunisia, la invitația guver

Sesiune a Consiliului
Economic si Social
al Ligii Arabe

primului stat dac centralizat

1

PRIMIRE LA BEIJING. Premierul Consiliului de Stat al R. P.
Chineze, Hua Guofeng, l-a primit,
luni, pe Robert Byrd, liderul Parti
dului Democrat din Senatul S.U.A.
Cu acest prilej, relevă agenția
China Nouă, a avut loc un schimb
de vederi asupra evoluției relațiilor
bilaterale, situației din Asia, pre
cum și altor probleme internațio
nale.

AMMAN

•

AMMAN 7 (Agerpres). — La
Amman au Început duminică seara
lucrările sesiunii speciale a Consi
liului Economic și Social al Ligii
Arabe, la care iau parte miniștri de
externe, ai economiei și finanțelor
din 20 de state membre ale organi
zației. precum și reprezentanți ai
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Dezbaterile sînt consacrate
examinării situației economice ac
tuale a țărilor membre, precum și
pregătirii conferinței la nivel înalt
a organizației din noiembrie 1980.
Participanții vor aborda, de ase
menea.
problematica
Orientului
Mijlociu.
Discursul inaugural a fost rostit
de regele Hussein al Iordaniei.
După intervenția secretarului ge
neral al Ligii Arabe. Chedli Klibi,
și alegerea ministrului de externe
iordanian Marwan Qasim. pentru a
prezida lucrările, reuniunea, care se
va încheia după trei zile de dezba
teri. a continuat cu ușile închise.

BONN
.... > '

-----------

\

Convorbiri
franco-vest-oermane'

BONN 7 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, ă sosit, luni, la Bonn într-o vi
zită oficială de cinci zile. Joi șl vi
neri, președintele Franței va partici
pa, împreună cu cancelarul Helmut
Schmidt, la cea de-a 36-a rundă de
consultări la nivel înalt franco —
vest-germane. Agenda de lucru a
convorbirilor include o largă arie de
probleme referitoare la evoluția re
lațiilor dintre cele două țări, situația
politică pe continentul european și
în alte regiuni ale lumii, precum și
aspecte privind stadiul actual al economiei mondiale.',

„R.S.A. continuă acțiunile
provocatoare împotriva
statelor vecine44
— subliniază primul ministru
al Republicii Zimbabwe
SALISBURY (Agerpres). — Primul
ministru al Republicii Zimbabwe.
Robert Mugabe, a anunțat, in cadrul
unei conferințe de presă, că tara sa
a hotărit ruperea relațiilor diploma
tice cu Republica Sud-Africană. El a
menționat că a cerut, cu o săptămină
în urmă, reprezentantului sud-african
la Salisbury să închidă misiunea di
plomatică și să părăsească tara în cel
mai scurt timp. Premierul Zimbabwe
a precizat, cu același ptilej. că gu
vernul său deține dovezi potrivit că
rora misiunea diplomatică a R.S.A. a
încercat să recruteze mercenari în
Zimbabwe, pentru a lua parte Ia ac
țiunile agresive ale forțelor militare
sud-africane împotriva Angolei, Mozambicului și Zambiei.
„Sîntem îngrijorați de faptul că
R.S.A. continuă politica sa de desta
bilizare în sudul continentului afri
can. prin atacuri, acțiuni de sabo
taj și încălcarea permanentă a prin
cipiilor coexistentei pașnice", a de
clarat Robert Mugabe.
★

Pentru a stăvili incendiul care a cuprins centrul comercial din Chicou
timi, Quebec, s-a recurs la ajutorul avioanelor, care revarsă asupra flă
cărilor tone de apă. Pagubele se ridică Ia peste 20 milioane dolari

Guvernul Republicii Zimbabwe a
introdus o nouă legislație în dome
niul muncii, care prevede asigurarea
unui salariu minim atît pentru mun
citorii din industrie, cît si din agri
cultură. Totodată, sint interzise con
cedierile. sub pretextul imposibilității
asigurării salariului minim. în între
prinderile industriale și fermele
agricole, după intrarea în vigoare a
noii legi, incepind de marți 8 iulie.

__________

15 ani de la Congresul
al IX-lea al P.C.R.
: "

S.LȘ

TOS

.

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

Printr-o deosebită forță de con
vingere se disting tezele tovarășului
Nicolae Ceaușescu referitoare , la
faptul că înarmările implică o uriașă
povară suportată de popoare, că fon
durile cheltuite pentru creșterea ar
senalelor înseamnă, pentru orice
tară, o micșorare a posibilităților de
dezvoltare economică si de ridicare a
nivelului de trai al populației.
Așa cum arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu. înarmările au avut dintotdeauna consecințe nefaste pentru
împlinirea aspirațiilor de progres si
bunăstare ale popoarelor, dar. in
condițiile de astăzi, irosirea in sco
puri militare a unor uriașe resurse
materiale si fonduri financiare con
stituie unul din principalii factori de
agravare a crizei economice mondia
le, de menținere a subdezvoltării și
de adincire a decalajelor economice.
Concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu învederează stăruitor efec
tele profund negative ale cursei înar
mărilor chiar în condiții de ncfolosire a armelor. înrîurirea profund
nocivă a înarmărilor asupra relații
lor internaționale ; ca principale in
strumente materiale ale politicii de
forță și dictat. înarmările sint ne
mijlocit legate de tendințele spre
dominație, constituie un obstacol ma
jor in calea stingerii focarelor de
război și reglementării problemelor
litigioase pe căi politice, reprezintă
o piedică pentru eforturile de instau
rare a unor raporturi internaționale
bazate ne egalitate. încredere si res
pect reciproc. în concepția șefului
statului român, dezarmarea ar crea
premisele materiale pentru lichidarea
politicii de forță și dictat, fiind meni

tă astfel să îngăduie așezarea rapor
turilor internaționale pe principiile
legalității.
Una din tezele esențiale ale to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la dezarmare dezvăluie incom
patibilitatea între cursa înarmărilor
și destindere. Noțiunea de destin
dere presupune relații normale, de
încredere între state, o ambiantă
favorabilă dezvoltării schimburilor
economice si culturale, cooperării pe
toate tărîmurile. conlucrării intre
toate țările, indiferent de orînduire
socială sau mărime, pentru solutio
narea marilor probleme ale întregii
umanități. Or. o destindere auten
tică. reală nu poate fi clădită în
condițiile competiției frenetice a
înarmărilor, generator permanent de
încordare, suspiciune, instabilitate.
Totodată, sporirea arsenalelor sub
minează eforturile pentru edificarea
unei securități reale și trainice. Așa
cum atrăgea
atentia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. nimeni nu se
poate considera în siguranță atunci
cind lumea stă pe un „butoi de
pulbere" — si încă „pulbere" radio
activă. Cu atît mai puțin poate fi
vorba de o securitate adevărată in
Europa, unde se concentrează două
treimi din armamentele lumii si
unde grosul dispozitivelor celor două
blocuri militare opuse stau fată în
fată în poziții de confruntare — si
este meritul imens al secretarului
general al partidului nostru de a fi
evidențiat in modul cel mai clar că
o reală securitate poate fi obținută
numai pe baza unor măsuri concrete
de dezarmare și dezangajare mili
tară.

Opinia publică din țara noastră
urmărește cu sentimente de vie
dezaprobare acțiunile represive ale
autorităților militare din Coreea de
sud împotriva personalităților pro
gresiste, a populației din această
țară, care se pronunță tot mai in
sistent pentru drepturi și libertăți
cetățenești, pentru democratizarea
vieții publice. După cum s-a anun
țat, între cei întemnițați în ultima
perioadă, în cadrul noului val de
represiuni antipopulare, dezlănțuit
în urma evenimentelor sîngeroase
din orașul Kwangju, se numără
Kim Dae Jung.
Lider proeminent al opoziției din
Coreea de sud, întemnițat sub acu
zația de „complot împotriva statu
lui" și de participare la acțiuni de
protest împotriva regimului sudcoreean, Kim Dae Jung urmează să
compară, împreună cu olți militanți
democrați, în fața unul tribunal al
legii marțiale. Asupra vieții acuza
ților planează grave amenințări.
Aceasta este o măsură cu carac
ter vădit diversionist, care urmăreș
te să lovească șl să intimideze în
treaga mișcare protestatară din
Coreea de sud. Arestarea Iul
Kim Dae Jung constituie o gra
vă violare a libertăților cetățe
nești, o sfidare a aspirațiilor
populației sud-coreene către prefa
ceri democratice, a năzuințelor sale
legitime la o viață liberă, într-o
patrie unificată și prosperă. Așa
cum se știe, Kim Dae Jung nu este
la prima arestare, tocmai marea
popularitate și sprijinul de care se
bucură liderul opoziției democra
tice în rîndul opiniei publice determinîndu-i pe guvernanții de la Seul
să-l elibereze.
De data aceasta, pretextul noii
arestări l-au constituit marile manifestații de protest care au zguduit timp de mai multe săptămîni
întreaga Coree de sud, luînd for
ma unei adevărate insurecții popu
lare. După cum s-a anunțat, cen
trul revoltei populare l-a constituit
orașul Kwangju, unde sute de mii
de persoane — tineri și vîrstnici, oa
meni de diferite profesii și orientări
politice - au opus o dîrză rezisten
ță celor peste 10 000 de soldați,
blindatelor și tancurilor trimise de
autorități pentru a înăbuși mișca
rea de protest. Numai în urma
atacurilor repetate, lansate cu bru
talitate de trupele sud-coreene, incluzînd detașamente de parașutiști,
a fost posibilă preluarea de către
armată a controlului asupra ora
șului.
Rezistența eroică opusă de ma
sele populare, amploarea mișcării
de rezistență au demonstrat în mod
grăitor cît de vijelios este valul
mîniei populare, cît de puternică
este hotărîrea populației sud-co
reene de a lupta pentru a-și redobîndi dreptul la o viață liberă și
demnă, într-o patrie independentă,
democratică și unificată, in același

timp este deosebit de semnificativ
faptul că mișcarea antidictatorială
s-a extins tot mai mult, unind marea
majoritate a populației din Coreea
de sud în lupta împotriva repre
siunilor și nedreptăților sociale, îm
potriva manevrelor guvernanților de
la Seul care vizează perpetuarea
divizării Coreei.
Departe de a avea efectul scon
tat, măsurile represive dezlănțuite
de regimul de la Seul au determi
nat intensificarea și mai puternică
a rezistenței populare. Știrile sosite
din Coreea de sud atestă faptul că
manifestațiile de protest împotriva
legii marțiale, pentru restabilirea
drepturilor și libertăților democra
tice cuprind pături sociale și poli
tice din cele mai largi.
Alături de opinia publică progre
sistă internațională, opinia publică
din România denunță cu toată fer
mitatea măsurile represive ale re
gimului dictatorial de la Seul și
cere în mod hotărit eliberarea lui
Kim Dae Jung, a celorlalte perso
nalități politice democratice, înce
tarea prigoanei antipopulare. Po
porul român, care dintotdeauna
și-a manifestat deplina solidaritate
cu poporul coreean prieten, cu
lupta sa dreaptă pentru împlinirea
aspirațiilor sale naționale, condam
nă cu hotărire măsurile antidemo
cratice și antipopulare ale regimu
lui sud-coreean, acțiunile samavol
nice și înscenările judiciare împo
triva personalităților
progresiste,
cere să înceteze represiunile an
tipopulare. După cum este știut,
România a acționat permanent în
diverse forme și pe diverse căi în
apărarea dreptului imprescriptibil
al poporului coreean de a trăi în
tr-o patrie unificată și indepen
dentă, făurită prin eforturile întregii
națiuni coreene. Țara noastră a
sprijinit și sprijină cu fermitate Ini
țiativele și propunerile constructive
ale R.P.D. Coreene pentru dezvol
tarea dialogului și a legăturilor
dintre Nord și Sud, în perspectiva
reunificării pașnice a Coreei.
In numele principiilor dreptului
uman, opinia publică, toți cetățenii
din România, indiferent de naționa
litate, cer cu hotărîre eliberarea Iul
Kim Dae Jung, a celorlalți patrioțl
sud-coreeni, încetarea persecuțiilor
împotriva forțelor democratice, pro
gresiste din Coreea de sud. Măsu
rile represive întreprinse de autori
tățile sud-coreene nu vor putea
înăbuși lupta maselor populare
pentru apărarea drepturilor și liber
tăților lor legitime, pentru înfăp
tuirea aspirației naționale celei mal
fierbinți — realizarea' reunificării
democratice și pașnice a patriei
lor.

Prof. dr. Constantin ARSENI
președintele
Biroului Comitetului Central
al Organizațiilor Democrației
și Unității Socialiste

Protest împotriva măsurilor antipopulare
ale autorităților de la Seul
PHENIAN 7 (Agerpres). — într-o
declarație a Comitetului Central al
Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei și a Comitetului pen
tru Reunificarea Pașnică a Patriei,,
dată publicității la Phenian, se arată
că autoritățile militare sud-coreene
promovează o politică drastică de
reprimare a studenților si persona
lităților democratice care au parti
cipat la recentele manifestări popu
lare
antiguvernamentale
pentru
drepturi democratice de la Kwangju.

Strălucită sinteză între gînd si fap
tă. concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu asupra dezarmării, anali
zele și concluziile sale alcătuiesc
esența programului atotcuprinzător
de măsuri concrete prezentate de
țara noastră la Națiunile Unite, in
diverse organisme de specialitate si
in alte foruri internaționale.
Este meritul deosebit al secretaru
lui general al partidului de a fi sub
liniat. pornind de la caracterul atît
de complex al _ problematicii dezar
mării. însemnătatea unei abordări
treptate.
realiste. de la sim
plu la complex ; oricît de mici ar
fi pașii făcuti la început, ei sînt de
natură să deschidă calea altor mă
suri mai ample. în cadrul unui pro
ces continuu, care să ducă in final
la înfăptuirea obiectivului istoric —
dezarmarea generală si totală. în ca
drul acestui proces. înghețarea si re
ducerea bugetelor militare ar consti
tui o primă treaptă general-accesibilă. care ar crea un climat de încre
dere. stimulînd realizarea de înțele
geri referitoare la aspectele mai difi
cile ale dezarmării. Pe de altă parte,
reducerea cheltuielilor militare si
trecerea la măsuri de dezarmare ar
deschide perspective în vederea alo
cării sumelor "devenite disponibile
pentru solutionarea unor probleme
economice si sociale acute, pentru
lichidarea subdezvoltării si edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale.
Fără a ignora necesitatea unui
echilibru care să garanteze securita
tea reală și egală a fiecărui stat
România, prin glasul președintelui ei,
susține marele adevăr că echilibrul

militar pe calea accelerării înarmări
lor rămîne iluzoriu, că. dimpotrivă,
singura soluție viabilă constă în
coborîrea treptată a plafonului înar
mărilor. în „echilibrul dezarmării".
Aportul tovarășului
Nicolae
Ceaușescu la, abordarea dosarului
dezarmării se distinge si prin accen
tul pus pe necesitatea imperioasă ca
negocierile în această problemă să
abandoneze practicile sterile de oină
acum, să determine declanșarea unui
proces autentic de dezarmare, prin
adoptarea de măsuri concrete, efec
tive și. mai ales, să se desfășoare în
văzul opiniei publice, spre a implica
cele mai largi forte sociale. Secreta
rul general al partidului a reliefat
însemnătatea decisivă pe care o are
acțiunea popoarelor, a maselor celor
mai largi. Popoarele sînt cele care
suportă direct uriașa povară a chel
tuielilor militare, ele sînt cele direct
amenințate de a da tributul cel mai
greu de singe în cazul unei noi con
flagrații — si tocmai de aceea lor le
revine datoria să ia cauza dezarmă
rii in propriile mîini. să acționeze
ferm pentru înfăptuirea ei.
Prin profunzimea, bogăția de idei
si realismul lor. tezele tovarășului
Nicolae Ceausescu privind înfăp
tuirea dezarmării constituie o contri
buție de seamă la solutionarea aces
tei probleme primordiale a epocii'
noastre. Este o contribuție larg recu
noscută si apreciată în lume, care
adaugă noi valențe stimei si presti
giului international de care se bucură
România socialistă si președintele ei.
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Coreea.de
sud arestează si schingiuiesc mii de -*
persoane sub acuzația că au parti- :
cipat la acțiunile de protest impo- 1
triva regimului de la Seul.
In declarație se arată că trebuie
să se pună capăt acestei represiuni
brutale, iar cetățenii si personalită
țile democratice închise să fie eli
berate. Legea marțială — se sub
liniază, de asemenea, în declarație
— trebuie abolită imediat.
j
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Activitate intensă, tenace, neobosită pentru înfăptuirea
dezideratului istoric: dezarmarea
Perioada ultimilor cincisprezece
ani — cea mai dinamică, mai bogată
în împliniri si pe tărimul activității
internaționale — a pus pregnant in
lumină preocuparea consecventă a
României, a președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru realizarea dezar
mării, deziderat vital al contempora
neității. Aspirația arzătoare a tutu
ror popoarelor spre făurirea unei
lumi fără arme și războaie a avut
si are permanent in tovarășul Nicolae
Ceaușescu un strălucit exponent si
un militant înflăcărat. Sub impulsul
hotăritor al tovarășului Nicolae
Ceausescu, ir- spiritul unei/ înalte
răspunderi pentru asigurarea condi
țiilor de liniște si securitate necesare
desfășurării operei de construcție a
noii societăți pe pămîntul patriei,
pentru apărarea intereselor de pace
si progres ale tuturor popoarelor,
partidul si statul nostru au înscris
înfăptuirea dezarmării ca unul din
obiectivele programatice ale politicii
externe a României socialiste.
In abordarea acestei probleme car
dinale. președintele României por
nește de la premisa că desfășurarea
neînfrînată a cursei înarmărilor,
acumularea de armamente cu tot
mai mare capacitate de distrugere
creează pericole fără precedent pen
tru însăși existenta omenirii. Nicio
dată. in întreaga sa istorie, umanita
tea nu a trăit sub spectrul unei ase
menea cumplite amenințări perma
nente. Caracterul absurd al acestei
competiții este ilustrat de însuși fap
tul că. chiar la nivelul actual, arma
mentele existente au capacitatea de
a distruge de mai multe ori locuito
rii planetei.

Să înceteze represiunile
antidemocraticedinCoreeadeSud!
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Abordînd probleme de bază
ale dezarmării,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a subliniat:
• CONDIȚIA FUNDAMENTALA A PĂCII. Realizarea
dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare
constituie o condiție fundamentală a politicii de destindere,
de colaborare, de asigurare a păcii și securității internaționale.

• CALEA ELIMINĂRII PRIMEJDIEI. Spectrul unui război
nuclear face ca deasupra civilizației umane să planeze peri
cole fără precedent în istorie. Calea sigură a eliminării pri
mejdiei războiului termonuclear este interzicerea folosirii
armelor atomice, încetarea producției lor și lichidarea totală
a stocurilor existente.
• O POVARĂ IMENSĂ. Astăzi nu există popor care să nu
resimtă, într-o măsură sau alta, urmările cursei înarmărilor,
povara cheltuielilor militare*. Cursa înarmărilor sustrage mij
loace uriașe materiale și umane de la dezvoltarea economicosocială, constituie o piedică de o deosebită gravitate în asigu
rarea progresului omenirii.
• CHEIA SECURITĂȚII. Numai prin măsuri ferme de
dezangajare militară și dezarmare se poate asigura transfor
marea destinderii într-un proces ireversibil, se poate da
securității europene un conținut real.

• ECHILIBRU - LA NIVELURI COBORÎTE. Este, fără
îndoială, necesar să se asigure permanent un echilibru de
forțe între cele două părți, care să nu pună în pericol securita
tea nimănui, dar aceasta să se realizeze nu pe calea sporirii
înarmărilor, ci a diminuării continue a acestora.
• ROLUL DECISIV AL POPOARELOR. Popoarele su
portă pe umerii lor povara uriașelor cheltuieli militare ; într-o
nouă conflagrație mondială, ele ar trebui să dea un inimagi
nabil tribut de sînge. De felul în care fiecare popor va parti
cipa ia lupta pentru înfăptuirea dezideratului primordia I al
dezarmării depinde succesul luptei.

Vasile OROS
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