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

RITMUL ÎNALT Șl MODERNIZAREA 
CONTINUĂ A FORȚELOR DE PRODUCȚIE

V

CARACTERISTICI DEFINITORII
ALE DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI SOCIALISTE

a ponorului nos-

Prof. univ. dr. Gheorghe 
CREȚOIU

înainte de toa-

O concepție profund dia
lectică asupra dezvoltării 
economico-sociale. Edificarea 
noii orînduiri în România a determi
nat ample si profunde mutatii in 
toate compartimentele vieții econo
mice, sociale, politice și spirituale, 
mutatii care au transformat Româ
nia. într-o perioadă istorică scurtă, 
dintr-o tară cu un pronunțat carac
ter agrar, cu o industrie slab dezvol
tată și o agricultură înapoiată, în- 
tr -un stat industrial-agrar. cu o in
dustrie modernă în continuă dezvol
tare si cu o agricultură socialistă în 
plin proces de modernizare, cu un 
nivel de civilizație materială si spi
rituală tot mai ridicat. ,

In această vastă operă, perioada ul
timului deceniu si jumătate, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului. s-a înscris ca cea mai rodnică 
Si cea mai bogată în împliniri din 
Întreaga existentă 
tru. Dimensiunile 
deosebite ale 
creșterii econo
mice și transfor
mările înnoitoare 
care dau relief 
acestei perioade 
șint determinate,
te. de politica partidului de dez
voltare și modernizare continuă a for
țelor de producție și de creștere sus
ținută a avuției naționale. Această 
politică Și-a găsit o temeinică funda
mentare științifică în lucrările secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în ceea ce pri
vește atit motivațiile si conținutul ei. 
cit si căile si modalitățile de a o în
făptui în condițiile tării noastre. Ra
portată deopotrivă la nivelul atins în 
dezvoltarea economiei românești in 
primele trei cincinale, la nivelul atins 
de țările dezvoltate, precum si la ce
rințele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate si ale înain
tării României spre comunism — ne
cesitatea creșterii în ritm inalt a for
țelor de producție, prin continuarea 
Bustinută a politicii de industrializare 
socialistă a tării si alocarea unei 
părți importante din venitul natio
nal pentru acumulare, a căpătat. în 
viziunea secretarului 
numai o condiționare 
ci si o determinare concret-istorică. 
In concordantă cu realitățile sociale 
ale României actuale si ale lumii in 
care trăim.

Combătînd șt prevenind împotriva 
oricăror tendințe de unilateralitate 
Bau a abordărilor reductioniste. to
varășul Nicolae Ceausescu a formu
lat o concepție profund dialectică 
asunra dezvoltării economico-sociale. 
ca?> ire in vedere. înainte de toate, 
faj ,ul că. alături de factorii mate
riali. cei care produc sînt. cu pre
gătirea lor si experiența lor. deopo
trivă. principala forță de producție a 
societății si în același timp subiecți ai 
relațiilor socialiste de producție. Ca 
urmare, telurile si interesele care-i 
animă pe producători, nivelul pregă
tirii lor generale si profesionale isi 
pun amprenta asupra manifestării lor 
In producția socială, găsindu-si ex
presie. în ultimă analiză. în eficienta

general. nu 
multilaterală.

cu care sînt folosite resursele. în con
tribuția lor la creșterea avuției sociale. 

Afirmînd rolul determinant al for
țelor de producție, secretarul gene
ral exclude atît fatalismul rămînerii 
în urmă al relațiilor de producție si 
conștiinței sociale, cit si automatis
mul mișcării spontane a acestora oe 
măsura progresului forțelor de pro
ducție. în acest spirit. în lucrările 
tovarășului Nicolae Ceausescu îsi 
află o amplă fundamentare ideile 
potrivit cărora concordanta între, 
relațiile de producție si sociale și 
forțele de producție, lărgirea conti
nuă a orizontului cunoașterii. înțele
gerea legităților dezvoltării sociale, ri
dicarea nivelului politic și cultural al 
oamenilor exercită, la rindul lor. o pu
ternică influență dinamizatoare asu
pra forțelor de producție, asupra pro
gresului general al societății noastre.

Aceste idei și teze, concretizînd o 
concepție dinamică si cuprinzătoare 
asupra dezvoltării economico-sociale. 
Si-au găsit o întruchipare fidelă în 

orientările, direc
țiile si sarcinile 
concrete de 
tiune 
prin planurile de 
stat. în vasta ac
tivitate politică. 
Aiăsurile de or

din tehnic, economic si educativ- 
cultural adoptate de' partid în ul
timul deceniu si jumătate. Ele au 
conturat astfel o politică deosebit de 
activă si eficientă. întemeiată pe 
analiza multilaterală a cerințelor ac
tuale si de perspectivă ale societății 
noastre si animată permanent, de te
lul ridicării neîntrerupte a bunăstării 
materiale si spirituale a poporului.

Pe această bază, economia româ
nească a cunoscut în ultimul deceniu 
și jumătate un dinamism deosebit, 
concretizat în Creșterea neîntreruptă 
și susținută a producției materiale în 
toate componentele sale. Este edifi
cator în această privință fan tul că. 
fată de 1965. venitul national a spo
rit de patru ori. în aceeași perioadă, 
volumul producției industriale s-a ma
jorat de peste 5 ori. al producției agri
cole de aproape 2 ori, iar volumul co
merțului exterior, de aproape 10 ori.

Documentele programatice adop
tate de cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.. purtînd puternica pecete a gîn- 
dirii secretarului general al partidu
lui. asigură ridicarea operei de edi
ficare a noii orînduiri în România pe 
o treaptă superioară, jalonind un pro
gram amplu si mobilizator de dezvol
tare susținută a forțelor de producție, 
în acest cadru, industria va continua 
să se dezvolte lntr-un ritm susținut, 
ritm ce va crea condițiile ca România 
să depășească pină la jumătatea de
ceniului viitor stadiul de tară în curs 
de dezvoltare, transformlndu-se în- 
tr-o tară socialistă mediu dezvoltată 
din punct de vedere economic.

Orientare consecventă spre 
laturile calitative. ° ot>(>rdonatâ 
esențială a gîndirii economice a 
secretarului general o constituie deo
potrivă orientarea tot mai cuprinză
toare si consecventă a operei da in-

organizatorică. în

ac- 
stabilite

CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI INDUSTRIEI 
LA CREAREA VENITULUI NATIONAL Un procente)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți. în 
stațiunea Neptun, pe tovarășul Clo- 
domiro Almeyda. secretar general al 
Partidului Socialist din Chile, care, 
în fruntea unei delegații, face o vi
zită de prietenie în tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. si 
adjunct de șef de 
P.C.R.

Au participat, de__
rășii Gregorio Navarrete. membru al 
C.C. al P.S. din Chile, si Hernan del 
Canto, secretar responsabil cu rela
țiile pentru țările socialiste al P.S. 
din Chile.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un salut priete; 
nesc din partea partidelor Unității 
Populare din Chile, a Partidului So-

Dumitru Turcus. 
secție la C.C. al

asemenea, tova-

cialist din Chile. El a exprimat, tot
odată. deosebita satisfacție de a 
revedea România si de a se reîntilni 
cu secretarul general al Partidului 
Comunist Român, de a vizita Româ
nia si a cunoaște succesele obținute 
de poporul nostru în dezvoltarea 
multilaterală a tării.

în același timp, tovarășul Clodo- 
miro Almeyda a adresat secretarului 
general al P.C.R., comuniștilor români 
și întregului nostru ponor cele mai 
calde mulțumiri pentru spriiinul 
politic și moral acordat socialiștilor 
chilieni, celorlalte forțe progresiste 
și democratice din Chile care luptă 
pentru restabilirea drepturilor si li
bertăților democratice, pentru o dez
voltare liberă si independentă a na
țiunii chiliene. Secretarul general al 
P.S. din Chile a exprimat, totodată, 
gratitudinea pentru sprijinul larg de 
care se bucură în România un mare 
număr de Tefugiati chilieni.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat pe oaspete să 
transmită partidelor Unității Popu-

lare, Partidului Socialist din Chile 
salutul său călduros, precum și 
urări de noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară pentru cauza 
dezvoltării democratice a țării.

Tovarășul Nicolae CeauȘescu a 
reafirmat si cu acest prilej solida
ritatea militantă a Partidului Co
munist Român și a poporului român 
cu forțele revoluționare. democra
tice. cu toate forțele progresiste din 
Chile, care luptă împotrivă imperia
lismului. pentru libertăți democra
tice. independentă, pace si progres 
social.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă în legătu
ră cu preocupările actuale si de 
perspectivă ale Partidului Comunist 
Român si Partidului Socialist din 
Chile. S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de opinii în legătură cu 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale.

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

In ziarul de azi
RUBRICILE NOASTRE: 
Din realizările tehnico- 
științifice
• Note
• Note

românești 
cetățenești 

de lectură
• Cronica cinematogra
fică • Carnet plastic
• Carnet teatral • Fap
tul divers • Sport • Răs

foind presa străină

ISTORIE DIN ISTORIE...
Un popor care simte 

nevoia, care are mîndria 
si puterea de a-si aniver
sa 2050 de ani de la 
crearea primului stat 
centralizat al strămoșilor 
săi. cum este cazul po
porului român, nu o face 
doar cu fata iluminată de 
acest trecut îndepărtat, cit 
mai ales dintr-un profund 
si organic îndemn al 
prezentului, dintr-o largă 
viziune asupra viitorului, 
în această concepție, la
pidar exprimată, trecutul 
devine dascălul prezentu
lui si. prin el. un demiurg 
al zilei de mime. în locul 
paseismului desuet și pa
triotard de altădată apare 
factorul v’it si dinamic al 
selecției tuturor valorilor 
Înaintate ale trecutului, 
care au determinat tnsăsi 
existenta noastră națio
nală. transformările de
mocratice si revoluționa
re. factor cultivat pro
gramatic în conștiința si 
sensibilitatea noilor gene
rații. în locul înțelegerii 
înguste, chiar al reducerii, 
uneori. într-o anumită pe
rioadă. a întregului tezaur

de istorie națională la o 
simplă îngrămădire 
cifre si date seci 
dezvoltarea 
relațiilor de 
apare omul

, evenimente.
în luptă
atîtea ori. tragică.

de 
despre 

forțelor si 
producție — 
creator de 
ponorul aflat

aprigă si. de 
pen-

care este plină istoria na
țiunii noastre. în înfrin- 
geri vremelnice si biruin
țe durabile, dună compli
cata dialectică a

■ si a revoluției... 
îmi vin acum

dei toate aceste 
si-as vrea să le

evoluției
sub con- 

gînduri 
lndrent

Noi obiective economice

în funcțiune
VASLUI

Ion BRAD
.----------

de toate 
străinilor 
de-atunci

brinzeturi. întreaga zestre tehnică 
a fabricii a fost realizată de colec
tivele de oameni ai muncii de la 
întreprinderile „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca, ..Tehnoutilaj" din Odorheiu 
Secuiesc, precum si de, alte uni
tăți economice din tară. Aoroane 
intregul proces tehnologic este me
canizat și automatizat. (loan Stan
ei u).

Probe
la prima capacitate 

de producție 
de pe platforma chimiei

Pe platforma industriei chimice 
din municipiul Vaslui a intrat în 
probe tehnologice prima capacitate 
de producere a firelor textile sin
tetice. Este prima din cele trei ca
pacități de producție programate să 
intre in funcțiune în acest an la 
întreprinderea ..Moldosin" — cei 
mai important obiectiv al actualu
lui cincinal în acest iudet. După 
cum ne informează inginerul Mircea 
Ciobanu, directorul unității, aici 
s-au realizat primele fire textile cu 
marca „Moldosin". obținute la ca
pacitatea intrată acum in probe 
tehnologice. Noua capacitate dis
pune de tehnologii moderne, cu un 
consum energetic și de materiale 
mai redus fată de unităti similare 
din tară. De asemenea, aici funcțio
nează utilaje complexe, realizate 
pentru prima dată în tara noastră 
in unitățile Centralei industriale de 
fire si fibre chimice Săvinesti. pre
cum șl la întreprinderea „Unirea" 
din Clui-Napoca. întregul colectiv 
de la „Moldosin" Vaslui este hotărît 
să muncească cu răspundere pentru 
ca în cel mai scurt timp această 
primă capacitate să atingă parame
trii proiectați. (Crăciun Lăluci).

tehnologice

PUCIOASA

Fabrica de mobilă 
a început să producă

La întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Pucioasa a început 
să producă noua fabrică de mobilă 
corp, cu o capacitate de 7 200 gar
nituri pe an. Primul produs lansat 
în fluxul tehnologic este sufrageria 
..Narcisa", urmind ca nomenclato
rul de fabricație să se diversifice 
cu noi garnituri. Sint create con
diții și pentru realizarea mobilei 
sculptate. Tehnica modernă, carac
terizată printr-un grad inalt de me
canizare și automatizare, tehnolo
giile avansate vor permite o valo
rificare superioară a masei lemnoa
se. (Gheorghe Manea).

beneficiem de toate bine
facerile lui. atit în spirit 
cit si în viata 
zilele, dar si 
care, de-abia
încoace, au început să ne 
cunoască si să ne înțelea
gă mai bine istoria — adi
că lupta trecutului, ideile 
si strădaniile prezentului, 
visările si cutezanțele 
viitorului. Pentru un po
por pașnic, dar rezistent 
Si cutezător la greu, ca 
al nostru, popor care, 
timp de două mii de ani. 
a fost obligat să-și ape
re ..sărăcia si nevoile si 
neamul" — cum zicea 
Eminescu — știind să re
învie. de atîtea ori. ca pa
sărea Phoenix din cenușa 
propriilor sale amărăciuni, 
suferințe si iertfe. in
terpretarea corectă. înțe
legerea și iubirea cinsti
tă a trecutului său nu pu
teau fi decît o sursă de 
energie solară, menită să 
alimenteze bătălia deloc 
simplă, care continuă pe

Hală monobloc

RÎMNICU VILCEA

(Continuare in pag. a Il-a)

(Continuare 
în pag. a IV-a)

10 000 
a fost 
Intre-

a intrat

0 întreprindere 
de produse lactate

în zona industrială de Nord 
municipiului Rm. Vîlcea
în producție un nou obiectiv: fa
brica de lapte si produse, lactate, 
cu o capacitate anuală de prelu
crare de 105 000 hl *i

MEDIAȘ

15 ani, de peste patru ori mai mult!OȚEL: în

și diverse aliaje

de la un an 
tone fontă în 
milioane tone

poate afirma că 
la Congresul al 

anii cei mai pro-

in funcțiune combinatul gălățean 
i orbita industrializării.

tru păstrarea ființei sl 
entitătii sale depline, 
pentru înfrîngerea cohor
telor de nedreptăți 
vicisitudini istorice, 
pins de setea 
progresului, de 
bertătii sociale 
riale, al unirii „ ____
nării. în sfîrșit, în locul 
unor teorii ale anonimatu
lui cenușiu, apare, in ru
mina lui reală, rolul con
ducătorului popular, de 
oști ori de tară. care 
știe să se ridice deasupra 
evenimentelor si să le dl- 
rectioneze sensul. apar 
atltea nume glorioase de

si 
lm- 

teribllă a 
dorul li
gi natio- 
si neatîr-

«ensul. de cald si meritat 
elogiu, spre acel moment 
de salt calitativ in isto
ria poporului si a partidu
lui nostru constituit de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. si. cu cîteva luni 
mai Înaintea lui. de ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la cirma su
premă a destinelor na
ționale.

Ce a însemnat, pentru 
tară șl partid, acel mo
ment crucial de acum 15 
ani. ne apare astăzi mai 
limpede decît oricînd si 
cred, nu numai nouă, ce
lor care l-am trăit ii care

Cu o suprafață de circa 
mp. noua hală monobloc 
pusă în funcțiune în cadrul 
prinderii mecanice din Medias. Aci 
se va produce, pentru prima dată 
în țara noastră, o gamă largă de 
organe de asamblare pentru auto
turismele românești. Prin aceasta, 
întreprinderea medieșeană îșl du
blează capacitatea, căpatind. tot
odată, posibilitatea să treacă de la 
producția de organe de asamblare 
clasice la realizarea organelor 
asamblare elastice.

lată, în aceste imagini, două borne ale 
drumului parcurs de metalurgia româ
nească în ultimii 15 ani.

1965 : prindea contur primul furnal de 
1 700 mc pe noua platformă a siderurgiei 
românești de la Galați. După un an, in 
septembrie 1966, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu taie panglica inaugurală a la
minorului de tablă groasă, prin a cărui

Intrare 
intră pe

1980 : Galați - cea mai mare platfor
mă a metalurgiei țării. Aici se vor pro
duce in acest an circa 7 milioane tone 
oțel. Nu peste mult timp, aici va intra în 
funcțiune cel mai mare furnal din țară, 
cu o capacitate de 3 500 mc.

De fapt, în acești 15 ani nu numai la 
Galați, ci în întreaga industrie metalur-

gică s-au petrecut schimbări radicale. Pro
ducția a crescut vertiginos, 
la altul : circa 10 milioane 
1980, față de numai două
în 1965 ; la oțel, creșterea este, în a- 
ceeași perioadă, de la 3,4 milioane tone 
la 14,5 milioane tone; la laminate - de la 
2,3 milioane tone la 10,5 milioane tone ; la 
aluminiu-de la 8 100 tone la 240 000 tone.

in acest răstimp au apărut noi plat-

forme metalurgice pe harta țării : Tîrgo- 
viște, Tulcea, Zimnicea, Buzău, Călărași, 
Beclean. Zalău, iar centrele tradiționale 
au cunoscut o puternică dezvoltare și mo
dernizare.

Notabile sînt salturile calitative din a- 
ceastă ramură. Bunăoară, fabricația pro
duselor metalurgice de prelucrare superi
oară (tablă și benzi din oțel laminat la 
rece, bare trase din oțel, sîrmă din oțel

trefilată, țevi din oțel, plase sudate, pro
file formate la rece, cabluri de tracțiune 
ș.a.) a sporit în această perioadă de 5 
ori. De asemenea, ponderea oțelului aliat 
și înalt aliat în totalul producției de oțel 
practic s-a dublat, iar ponderea oțelului 
slab aliat și carbon de calitate a crescut 
de la 17,5 la sută la peste 50 la sută. 
Au fost asimilate un număr însemnat de 
mărci de oțeluri, care în trecut se im-

portau (cum sînt oțelurile pentru rulmenți, 
oțelurile aliate și rapide pentru scule, o- 
țelurile inoxidabile, oțelurile speciale pen
tru tratamente termice 
din metale neferoase).

Pe bună dreptate se 
anii care au trecut de 
IX-lea al partidului sînt 
digioși in dezvoltarea metalurgiei româ
nești. (C. Cârlan).
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' F A P?Tîl L
;DIVERS
• Descoperirea
' de la Vornicenii
I Mari

I 
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I

In ultima vreme, cu sprijinul ■ 
unor reputati cercetători de la I 
institutele de specialitate din • 
(ară, arheologii suceveni au scos 
la lumină noi mărturii ale vieții I 
materiale si spirituale de odini- I 
oară. Una din cele mai impor
tante descoperiri este aceea de i 
la Vornicenii Mari : o necropolă | 
datlnd din secolele XI—XII. Po
trivit aprecierii specialiștilor, a- • 
ceastă importantă descoperire se I 
numără printre primele de pe ’ 
teritoriul Moldovei și atestă ni- . 
velul ridicat al culturii materia- I 
le existente in epoca respectivă. I

| Păgubași
. norocoși
I Am mai scris In rubrica noas-

Itră despre călători grăbiți, 
care-și uită, la coborire din tren, 
obiecte personale. De data a- 
ceasta, e vorba de valori în- 

I semnate, Intr-un tren de pe 
ruta Ploiești — Focșani s-a găsit 
o... combină muzicală. Intr-un 

Ialt tren, care circula de la Bu
zău la Ploiești, s-a găsit o 
geantă cu o mare sumă de bani. 
In prezent. ..obiectele" se află 

Ila Miliția Gării de Nord din 
București, de unde pot fi ridi
cate de cei cărora le aparțin.

| Ați auzit, norocoșilor 1

Garoafe
! cu... roșii

I
I
I
I
I
I
I
I

IDa magazinul „Fortuna" din | 
Baia Mare se vindeau roșii nu
mai și numai împreună cu *

I garoafe. Credeți cumva că in j 
Baia Mare nu au trecere ga
roafele ? Nici vorbă ! Se vind I 
ca plinea caldă. Dar nu la

Iun loc cu ceapa și păstirnacul. I 
Explicația acestui comerț condi- | 
ționat : producătorii bihoreni,

Icare au livrat roșiile, nu le-au ■ 
livrat decit dacă li se cumpără I 
și vreo 50 000 de garoafe. In loc •

I- să găsească o altă formulă co- , 
mercială. cei de la „Fortuna" 
au ales-o pe cea mai nepotrivită. I 
Astfel că, de data asta, numele

I magazinului nu le-a prea adus I 
noroc.

| Nu măseaua 
îl durea

I Secția stomatologie a Policli
nicii nr. 4 din noul si modernul 

I cartier Craiovița Nouă din ora
șul de reședință al Doljului. 
Printre cei care așteptau să in- 

Itre la medici, pentru a le potoli 
durerea de dinți și măsele sau 
pentru a le executa diferite lu
crări, s-a furișat și un ariume 

I Mihai Stănescu din Craiova.
Ntci una. nici două, aflai 
intr-un echilibru precar, din 

I cauza beției, individul i-a îm-
brincit pe cei care-i stăteau 
in cale, a pătruns înăuntru 

Iși a început să-i înjure si să-i 
lovească pe oamenii in halate 
albe. Cind a văzut că sar oame
nii și-l înșfacă de guler. M. S. 

Ia rămas... ca la dentist. Respec
tivul. fără ocupație, abia ieșise 
din penitenciar, unde executase 

Io pedeapsă tot pentru asemenea 
acte de ultraj cu violentă. De 
data aceasta să sperăm că legea 
îl va îmblinzi pentru totdeauna.

’ Solul... voi ai or
IDupă ce a divorțat de prima 

soție. Viorel Popa, instalator la 
întreprinderea județeană de con- 

Istrucții-montaj Vîlcea. s-a în
drăgostit lulea de o altă fată și 
s-a căsătorit. A devenit și tată.

IDar încă înainte să apuce copilul 
să învețe să-i zică „ta-ta“, V. P.
S-a îndrăgostit lulea de o altă 

I aleasă a inimii. Ba. mai mult,
instalatorul s-a... instalat acasă 
la aceasta din urmă. Nu înainte 
de a-si fi alungat soția și copilul 

Idin apartament, pe care l-a...
sublnchiriat unui cetățean.

Supunem atenției atlt colecti- 
Ivului în care lucrează, cit si au

torităților cazul acestui... voiajor 
îndrăgostit.

| Nechîbzuință
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La spitalul „23 August" din . 
București a fost internată, in I 
stare foarte gravă, o femeie I 
tinără. Maria N. Cu toate inter
vențiile prompte ale medicilor, I 
femeia n-a mai putut fi salvată. I 

Cauza decesului, stabilită de 
medici: avort provocat prin j 
mijloace empirice.

Vinovata a fost identificată de 
miliție in persoana Eugeniei . 
Toader din Brănești — Ilfov. 
Continuînd cercetările. Procura- I 
tura sectorului 2 al Capitalei a 
stabilit, pină în prezent, că tot I 
ea. Eugenia Toader. de ocupa- | 
ție... fără., a mai provocat încă 
Cinci întreruperi ilegale de sar- | 
Cină. De acum încolo i se va 
întrerupe si ei definitiv această ■ 
„ocupație".
„PECO" 1
la... domiciliu |

Ioan Boitos era conducător 
auto la baza de aprovizionare 
tehnică din Moinești. Intr-o zi, | 
ce și-a zis? „Dacă tot lucrez la 
o bază de aprovizionare, de ce I 
nu m-as -aproviziona» și eu cu | 
cite '■ceva?". Zis și făcut! Dar 
mai bine zicea și nu făcea. Alt- ■ 
fel, nu i se descoperea acasă un I 
adevărat depozit „PECO" : 100 I 
de litri de benzină. 700 litri de 
motorină...

Cum plusul de la domiciliu I 
era egal cu minusul din depozi
tul unității, acum i se face in- I 
ventarul și i se întocmește do- | 
zarul...

Rubrlcâ realizată de 
Petre POPA

și corespondenții „Scînteii"
____ I

RITMUL ÎNALT Șl MODERNIZAREA CONTINUĂ

A FORȚELOR DE PRODUCȚIE
9 9

(Urmare din pag. I)

dustrializare spre laturile calitative 
ale dezvoltării economico-sociale. în 
construcția acestui concept, un Ioc 
deosebit l-a ocupat modernizarea eco
nomiei naționale, proces complex ce 
vizează structura acesteia, nivelul 
tehnic al aparatului de producție, 
calitatea produselor si metodele de 
organizare, conducere si planificare. 
Procesul de modernizare a econo
miei are drept dimensiune fundamen
tală promovarea largă a progresului 
tehnico-stiintiflc contemporan. Teza 
formulată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu Încă la Congresul al 
IX-lea si reafirmată mereu cu o vi
goare si forță de convingere sporite, 
cu privire la necesitatea promovării 
industrializării pe baza celor mai noi 
realizări ale stiintei si tehnicii con
temporane. a căpătat valoare pro
gramatică In acești ani. găsindu-si 
concretizarea în ample măsuri si ac
țiuni de politică economică, incenînd 
cu organizarea pe baze noi a cerce
tării științifice naționale si inițierea 
unor ample programe de dezvoltare 
mai rapidă a ramurilor si subramu- 
rilor de virf ale industriei si termi- 
nind cu transformarea perioadei 
1981—1990 în „deceniul științei, teh
nicii, calității și eficientei". Prin- 
tr-o detașare netă de practicile an
terioare care au subapreciat poten
țialul propriu de cercetare si posi
bilitățile de dezvoltare a unor 
subramuri moderne ale industriei, 
secretarul general al partidului s-a 
declarat împotriva oricăror scheme 
abstracte sau retete în procesul de 
modernizare, elaborind soluții care, 
evitînd atît copierea mecanică a 
experienței unei țări sau a alteia, fie 
ea si dezvoltată, cît si extrapolarea 
mecanică a tendințelor dominante 
într-o anumită etană ne olan mon
dial. iau în seamă cerințele funda
mentale si posibilitățile economiei 
noastre naționale si evaluează rea
list si obiectiv ceea ce reprezintă 
tendințe obiective. în multitudinea 
de procese si evoluții ale economiei 
mondiale.

O nouă dovadă in acest sens o con
stituie si ultimele cuvîntări ale 
secretarului general al partidului 
rostite la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 29—30 mai si la șe
dința plenară lărgită a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii din 13 Iu
nie. în care au fost formulate noi 
idei privind dezvoltarea economiei 
noastre naționale în contextul actua
lei conjuncturi a economiei mondia
le. subliniindu-se rolul deosebit pe 
care îl au în impulsionarea crește
rii forțelor de producție trecerea la 
o nouă calitate în toate sectoarele de

Merceologul-un personaj care decide 
în numele cumpărătorilor, 

dar uneori după placul său
Ne-am oprit în cele două articole precedente din cadrul anchetei 

noastre (publicate în „Scînteia" nr. 11 777 și nr. 11 781). asupra unora din
tre produsele noi, expuse și apreciate la tirguri și expoziții, dar care nu 
ajung deloc sau ajung cu mari întirzieri în magazine — îndeosebi din 
vina întreprinderilor producătoare, care „uită" sau amină realizarea nou
tăților. concepute nu rareori doar ca simple demonstrații-unicat.

Tabloul ar fi insă incomplet, dacă nu s-ar adăuga la aceasta soarta 
acelor noutăți care nu ajung în magazine, nu din vina întreprinderilor 
producătoare, ci dintr-un alt motiv : nu sînt pe gustul merceologilor.

Prin statutul de funcțiuni al între
prinderilor comerciale, merceologii 
sint acei lucrători care, în numele 
cumpărătorilor si avînd în vedere 
gusturile si opțiunile acestora, anga
jează cu întreprinderile producătoare 
fondul de marfă destinat aprovizio
nării magazinelor. Dacă în producția 
meșteșugărească fiecare client merge 
la atelier Si comandă direct modelul 
dorit. în producția industrială, de se
rie. decizia de fabricație se reali
zează prin intermediul merceologilor. 
Reiese de aci rolul deosebit de im
portant pe care-1 au merceologii în 
buna funcționare a mecanismului co
mercial, responsabilitatea care le re
vine, de gradul lor de pregătire, de 
informarea șl receptivitatea la cerin
țele publicului consumator depinzînd 
în_ mare măsură structura ofertei de 
mărfuri din magazine. Momentul 
principal in care sînt exprimate op
țiunile merceologilor îl reprezintă 
operațiunea de contractare dintre 
industrie si comerț.

Am participat de curînd la o ase
menea operațiune de contractare, 
cînd se decidea conținutul fon
dului de marfă pentru semestrul II 
al anului în curs în sectorul de con- 
fectii-tricotaie-încăltăminte si unde 
se aflau o bună parte din nou
tățile expuse de întreprinderile pro
ducătoare la diferite expoziții pu
blice. Cum procedau merceologii 7

...Standul de contractări al între
prinderii de confecții din Arad. Sțnt 
prezenti cei doi merceologi ai Între
prinderilor comerciale I.C.R.T.I. din 
Bacău si Constanta. Reprezentanții 
întreprinderii producătoare prezintă 
pe rînd modelele. Merceologii le pri
vesc. le pipăie, după care decid : „pe 
ăsta îl iau", „pe ăsta nu-1 iau“... Si 
deciziile au continuat oină la epui
zarea întregii oferte. După ce opera
țiunea de alegere s-a încheiat. în
trebăm :

— Pe ce criterii v-ati bazat opțiu
nile ?

— Pe experiența practică, pe ce 
altceva ? ! — ne răspunde G. Teodo
ra de la I.C.R.T.I. Constanta.

— E oare suficientă 7 Ati consul
tat in prealabil si vreo revistă da 
modă ?

— N-am avut posibilitatea. între
prinderea noastră nu este abonată 1» 
nici o asemenea revistă.

— Cu reprezentanții consiliului 
cumpărătorilor v-ati sfătuit ?

— Trebuia 7
— Cunoașteți concluziile gtudiului- 

test efectuat de specialiști la ultima 
ediție a tîrgului ?

— Studiul parcă l-am primit, dar 
nu-mi amintesc conținutul.

Franchețea răspunsurilor ne-a 
dezarmat, dar in același timp ne-a 
obligat să extindem investigațiile, să 
vedem în ce măsură ele exprimă o 
stare generală sau doar un caz parti
cular. Așa că, împreună ou specia
liștii Institutului pentru economia 
comerțului interior și a turismului, 
am alcătuit un chestionar cu zece în
trebări la care am solicitat răspun
suri merceologilor de la mai multe 

activitate — In producția materială, 
in planificare si conducere. în cerce
tare. în învătămînt etc. — ridicarea 
substanțială a eficientei economice, 
promovarea organizării științifice a 
producției si muncii, dezvoltarea in
dustriei mici si artizanale, promo
varea autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii economico-financiare.

Unul dintre cele mai recente obiective industriale intrate în funcțiune

Spre crearea unei econo
mii naționale armonioase, 
moderne, dinamice și efi
ciente. deplină concordantă cu 
obiectivul major de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. creșterea în ritm susținut a for
țelor de producție nu a avut în ve
dere doar o simplă dezvoltare a pro
ducției. ci a urmărit. în esență, 
crearea unui complex al economiei 
naționale armonios, modern, dinamic 
$i eficient. în care proporțiile ma
croeconomice fundamentale, propor
țiile din interiorul ramurilor econo
mice si proporțiile in profil terito
rial alcătuiesc un tot unitar organic 
si interdependent. în acest spirit, 
continuarea fermă si pe trepte su- 

întreprinderi comerciale (din Bacău, 
Baia Mare, București, Cluj-Napoca, 
Deva, Iași și Sibiu). Rezultatul ? Nici 
un merceolog nu mai consultase o 
revistă de modă nu de luni, ci de ani 
de zile.

E regretabil, dar sondajul efectuat 
a evidențiat că o bună parte din 
merceologi sînt neinformati. nu stă- 
pînesc in suficientă măsură domeniul 
de activitate, nu cunosc cerințele si 
preferințele cumpărătorilor. în loc 
ca deciziile privind angajarea fon
dului de marfă de la indus
trie să se bazeze ne criterii rigu-

De la expoziție 
la magazin, 

cît de lung e 
drumul noutăților?

roase, pe date și studii exacte, pe 
anticiparea cerințelor, ele se fac de
seori după opțiuni subiective, după 
„ochi", după gusturile personale ale 
acestor funcționari, care decid „în 
numele cetățenilor", fără să se de
ranjeze prea mult pentru a cunoaște 
dorințele reale ale publicului.

Oricit de bogată ar fi expe
riența acestor oameni — pe care 
nu o ignorăm — ea nu poate 
suplini lipsa de cercetare con
tinuă (cu mijloace proprii sau 
folosind rezultatele instituțiilor de 
specialitate) privind evoluția ce
rerii de consum a populației, vă
zută în dinamica acestei cereri, gus
turile și preferințele publicului — în 
perspectiva viitorului apropiat. Ui- 
tîndu-ne în sălile de contractări și 
văzînd cum decid merceologii comer
țului asupra exponatelor aveam sen
zația că asistăm la un joc de-a „baba 
oarba", cu deosebire că cei prinși in 
joc nu erau niște copii legați la ochi, 
ci oameni investiți cu o mare răs
pundere economică, puși să decidă 
asupra miilor de modele destinate 
magazinelor. Pentru a înțelege și mai 
bine importanta lucrurilor, trebuie 
subliniat că o opțiune in pas cu ce
rințele publicului, care, pe baza unei 
bune informări, prevede corect ce se 
va purta și deci ce se va cere în se- 
zoanele următoare, asigură producția 
unor mărfuri cu desfacere asigurată, 
in timp ce ignorarea înseamnă nu 
numai nesatisfacerea cerințelor con
sumatorilor. ci și stocuri greu van
dabile. materii prime, muncă, ener
gie cheltuite în zadar.

Desigur, pe lingă buna informare, 
pe lingă modalitatea în care sînt fo
losite instrumentele de sondare a 
opiniei publice, mai există si gustul 
personal. Gust care se exprimă poate 
Si prin înseși tinuta si vestimentația 
merceologilor. Am privit și am co
mentat cu alti participant! la con

perioare a industrializării tării — 
factor decisiv al valorificării superi
oare a resurselor, al progresului ge
neral al economiei si al întăririi su
veranității si independentei naționale 
— s-a împletit si se împletește cu 
politica de dezvoltare mai intensă si 
modernizare a agriculturii, ramură de 
bază a ‘ economiei românești. In 

acelasî timp, criticînd tendințele de 
fetișizare a producției mijloacelor de 
producție si de tratare a acesteia 
preponderent prin prisma laturilor 
cantitative, secretarul general al 
partidului a subliniat legătura orga
nică. indisolubilă ce există între ni
velul calitativ si structura produc
ției mijloacelor de producție, ne de o 
parte, si posibilitățile de realizare a 
reproducției lărgite ne baza promo
vării largi a progresului tehnic, ne 
de altă parte, inițiind, totodată, pro
grame speciale de dezvoltare mai in
tensă a ramurilor industriale produ
cătoare de bunuri de consum.

Orientarea unor fonduri tot mal 
mari de investiții spre dezvoltarea 
mal largă a bazei proprii de materii 
prime si energetice : creșterea mai 
rapidă a ramurilor care asigură va
lorificarea superioară a materiilor 

tractări modul în care era îmbrăcat 
reprezentantul întreprinderii comer
ciale I.C.R.T.I.-Iași — împuternicit să 
contracteze articole de tricot pentru 
magazinele din județele Iași si Vaslui 
(pe care le aprovizionează I.C.R.T.I. 
Iași). Dacă omul arăta ca o sorcovă, 
(cămașa era cărămizie, pulovărul ne
gru, pantalonii gri, pantofii maro) 
neștiind să se îmbrace cu gust ne el 
însuși, cum va ști oare să-i „îmbra
ce" pe alții ? Iată cine hotăra soarta 
tricotajelor pentru sutele de mii de 
cumpărători din județele Iași și Vas
lui ! Nu este la fel ca șl cum cineva 
lipsit de ureche muzicală ar fi pus să 
decidă asupra valorii unor melodii ?

Carențele de pregătire și informare 
ale merceologilor au influențe extrem 
de serioase asupra condițiilor de 
aprovizionare a populației. Să luăm, 
bunăoară, noile confecții realizate din 
stofă tricotată. Deși gama coloristică 
și contextura noilor materiale oferite 
la contractări a fost extrem de lar
gă, produsele avînd multe calități 
superioare vechilor țesături, totuși, 
mulți din merceologi s-au „încrince- 
nat“ să ceară tot vechile artioole. De 
ce ? Invocînd argumentul că „vechile 
modele s-au vindut", deci se vot 
vinde și acestea — și atunci de ce să 
se „riște" cu noile produse ?! Ce se 
poate spune despre o asemenea opti
că rutinieră, conservatoare, care ur
mărește, in esență, nu satisfacerea 
cerințelor consumatorilor, ci forțarea 
lor. impunerea propriei voințe ? !

Pe un plan mai general, opoziția 
față de nou aduce serioaSe pertur
bați! economice. Pentru că în zadar 
se prezintă la tirguri și expoziții mo
dele noi, în zadar încearcă creatorii 
să țină seama de cererea de consum 
a populației, dacă la momentul deci
siv sint preferate tot vechile modele, 
irosindu-se materii prime, imobilizîn- 
du-se capacități de producție. Se 
poate spune că decizia merceologu
lui. atunci cînd se ignoră cerințele 
pieței, cînd nu le anticipează corect, 
cind substituie gustului publicului 
proprii preferințe rutiniere, ridică 
obstacole în calea noului, afectea
ză serios indicatorii eficientei econo
mice. Pe bună dreptate, secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. indica la ședința 
plenară lărgită a Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii introduce
rea unor noi criterii de încadrare și 
retribuire a comisionarilor, in gene
ral — fie ei merceologi pentru acti
vitatea de comerț exterior sau de co
merț interior. în această meserie 
trebuie să lucreze doar cei care au 
chemare pentru comerț, care se pre
ocupă de studierea pieței. Prospec
tarea continuă a cerințelor reale ale 
pieței — nu numai externe, ci și in
terne — nu este o activitate faculta
tivă. ea face parte integrantă din 
„abecedarul" muncii comerciantilor.

Noua calitate a muncii la care este 
chemată întreaga noastră societate 
pretinde si un mod nou de a gîndi și 
de a aborda problema cunoașterii ce
rințelor populației, urmărirea mai 
atentă a schimbărilor petrecute în 
condițiile de viată ale oamenilor, ali
nierea ofertei de mărfuri la noile 
solicitări ale consumului. Numai ast
fel se poate asigura corelarea pro
ducției bunurilor de consum cu ne
voile și preferințele cumpărătorilor, 
important aspect al asigurării efici
entei economice si creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Mihai IONESCU 

prime : deplasarea centrului de greu
tate al mutațiilor calitative tn inte
riorul ramurilor Industriale : eva
luarea științifică a posibilităților 
care decurg din participarea tării la 
diviziunea internațională a muncii — 
sînt tot atîtea priorități ale politicii 
economice, amplu fundamentate în 
lucrările tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care au condus la imbo- 

gătirea continuă a practicii construc
ției socialiste în România.

Ca urmare, au avut Ioc modificări 
importante în profilul economiei ro
mânești. După ce în deceniul al 
Șaselea ponderea industriei in veni
tul national a rămas, practic, ne
schimbată (44 la sută). începînd de 
la Congresul al IX-lea s-a accen
tuat tot mai mult caracterul indus
trial al economiei românești, con
tribuția industriei la crearea venitu
lui national ridicîndu-se de la 48,9 
la sută în 1965 la 60 la sută în 1980, 
urmind să atingă 65 la sută la sfirsi- 
tul cincinalului viitor.

în viziunea de largă perspectivă, 
profund umanistă a secretarului ge
neral al partidului, creșterea în ritm 
înalt a forțelor de producție si afir
marea plenară a marilor avantaje ale 
socialismului implică. în mod necesar.

Drumeții atractive 

pe meleagurile Bacăului
Frumusețea peisajelor 

de pe Văile Trotușului, 
Bistriței și Casinului, mo
numentele istorice și de 
artă, atrag an de an un 
număr tot mai mare de 
turiști pe meleagurile 
Bacăului. Cu tradiționala 
ospitalitate moldoveneas
că, oficiul județean de 
turism oferă celor care-și 
petrec vacanta sau dru- 
metesc prin aceste melea
guri. citeva atrăgătoare 
locuri de popas si agre
ment. între acestea se află 
hotelurile turistice din 
municipiile Bacău și Gh. 
Gheorghiu-Dej, ca și cele 
din vestita stațiune bal- 
neo-climaterică' Slănic 
Moldova, popasurile de 
Ia Poiana Sărată și Ghe- 
răești. Acestora li se 
adaugă hanurile și mote
lurile de lș Poiana Uzu
lui, Răcăciuni, Măgura, 
Lacul Belci, care dispun 
de spații de cazare, uni
tăți de alimentație pu
blică, baze de agrement.

De la tovarășul Gicu 
Manolache. directorul ofi
ciului județean de tu
rism, am aflat că în pla
nul turistic pe acest an 
au fost înscrise alte nu

.. ............i

• . ■■ .
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Florăria... „Nuiaua"?
în centrul Ploiestiu- 

lui tronează firma flo
răriei „Violeta", care 
aparține de secția de 
«ere si parcuri din lo
calitate. E o florărie 
numai cu numele. în 
magazinul de propor
ții. în loc să se desfacă 
fiori, ghivece sau. mă
car. răsaduri, semințe, 
îngrășăminte ori alte 
produse necesare hor
ticulturii. nu găsești 
decit coșuri din răchită 
pentru... căței într-un 
sortiment foarte bogat I 
De asemenea, rafturile 
s-au umplut cu semin
țe de in si cînenă 
(hrană pentru păsăre
le). Tot ce mai amin
tește de profilul initial

Maxi-taxi cu mini-disciplină
în 

ora 
Piața Rosetti _ ___
microbuzul nr. 35-B- 
1208, menit să trans
porte călători din a- 
mintita statie cînă in 
cartierul Militari. Oa
menii s-au urcat în 
mașină si au așteptat 
să se îndrepte spre 
destinație. Dar șoferul 
a luat, brusc, o altă 
hotărîre : „Coborîti. că 
nu mat am motorină". 
Rugăminți, insistente, 
fiecare pasager cu mo
tivele lui de a fi gră
bit. unii cu eonii mici. 
Șoferul — nimic. Dim
potrivă. le-a spus : 
..Dacă nu coborîti. vă 

al florăriei sînt coroa
nele din... hirtie colo-

— Flori aveți? — în
trebăm cam fără spe
ranță, deoarece nu do
rim să ne facem un 
buchet de cățeluși.

O vînzătoare răs
punde iritat :

— Avem din cind în 
cînd. Venit! peste cite
va zile.

— Dar ce caută ta 
florărie coșurile Pen
tru cîini?

— Noi vindem ce ne 
trimite secția.

Apreciem foarte mult 
Ingeniozitatea secției 
de sere în a folosi 
răchita. E un lucru 
bun. Poate si mai cău-

duc Ia garaiul din 
Pinera".

Ceea ce a si tăcut. 
Unii călători au perse
verat in a se convinge 
dacă motivul invocat, 
privind motorina, era 
real sau nu. De la pa
sagerii Gh. Nicolescu. 
str. Ghirlandei nr. 3. 
Constanta Șerban. str. 
Cetătuli nr. 8. Teodor 
Cristian, bd. Păcii nr. 
264. aflăm ce s-a în- 
timplat la garai. A 
avut loc o tirguială 
penibilă. Dispecerul de 
serviciu a 
să permită 
lor folosirea 
lui pentru a

refuzat 
Dasageri- 
telefonu- 
com unica

ziua de 26 Iunie.
20,30. to stația 

a sosit

repartizarea rațională a acestora pe te
ritoriul tării. astfel incit să se asi
gure o dezvoltare armonioasă a 
tuturor județelor, a tuturor zonelor 
si localităților patriei — principala 
cale pentru folosirea tot mai judi
cioasă a forței de muncă si. implicit, 
pentru o mai bună distribuire a ve
niturilor. pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Cei 15 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. au 
adus vaste schimbări înnoitoare pe 
acest plan, pe baza unor programe 
ample de investiții, a îmbunătățirii 
organizării teritorial-administrative. 
Dacă în anul 1965 numai Capitala și 
trei județe realizau o producție in
dustrială de 10 miliarde lei, în 1980 
toate județele patriei dispun de ca
pacități pentru realizarea acestui ni
vel. Prin perfecționarea indicatorilor 
de planificare și analiză a dezvoltării 
în profil teritorial, Congresul al XII- 
lea ridică pe o treaptă superioară 
repartizarea rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul tării.

Finalitatea social-umanâ.
Finalitatea social-umană a procesului 
de dezvoltare neîntreruptă a forțe
lor de producție in țara noastră se 
exprimă nemijlocit in evoluția ra
portului dintre creșterea venitului 
national, pe de o parte, și ridicarea 
nivelului de trai și îmbunătățirea 
calității vieții, pe de altă parte. Ne
numărate sînt elementele care evi
dențiază amploarea fără precedent a 
creșterii nivelului de trai în anii ce 
au urmat Congresului al IX-lea. Este 
revelatoriu in acest sens faptul că. 
In ultimul deceniu și jumătate, re
tribuția medie netă lunară de exem
plu a crescut de 2,2 ori, veniturile 
nominale ale țărănimii pe o persoa
nă activă au sporit de 2,8 ori, iar 
veniturile ce revin pe o familie din 
fondurile sociale de consum s-au ma
jorat de peste trei ori. în același 
timp, în această perioadă de puter
nic avînt economic au fost asigurate 
condiții ca întregul popor, toți oa
menii muncii să se bucure tot mal 
mult de cuceririle științei și civili
zației moderne, să fie părtași activi 
la dezvoltarea democrației socialiste, 
la progresul general ai patriei. în 
condiții de deplină independență șl 
suveranitate și de reală egalitate cu 
toate națiunile lumii.

Toate aceste realități dau substan
ță superiorității idealului umanist al 
partidului nostru, al societății socia
liste multilateral dezvoltate, supe
rioritate la a cărei afirmare și-a adus 
o contribuție decisivă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cei 15 ani de 
cînd conduce cu clarviziune destine
le României socialiste și ale poporu
lui ei harnic.

în județul Brăila 

Se extinde rețeaua 
cooperației de consum

An de an, cooperația de con
sum din județul Brăila și-a 
extins și modernizat rețeaua de 
Unități comerciale, în vederea 
unei aprovizionări tot mai bune 
a populației din mediul sătesc. 
Anul trecut, de exemplu, a fost 
dat în folosință un modern ma
gazin cu etaj in localitatea 
Batogu, comuna Cireșu, care 
cuprinde un magazin alimentar, 
un bufet și un magazin univer
sal cu raioane de textile, trico
taje, încălțăminte, papetărie șl 
cosmetice. O construcție asemă
nătoare a fost realizată și la 
Scorțaru Vechi, comuna Tudor 
Vladimirescu.

Printre unitățile comerciale 
reprezentative aparținînd coo
perației de consum din județul 
Brăila se numără supermagazi- 
nul din localitatea Bărăganul, 
precum și complexele comer
ciale din Movila Mireșii. Măxi- 
neni, Suțești, Mărașu, Gropeni, 
Făurei.

în acest an se vor da în folo
sință noi spații comerciale la 
parterul blocurilor din Ianca 
(librărie, lactate, metalo-chimi- 
ce, textile-tricotaje, pîine, tu
tungerie, mobilă) și din Făurei 
(mobilă, papetărie, tutungerie), 
precum și magazine cu etaj in 
localitățile Spiru Haret (comu
na Bertești) și Racovița.

O nouă tragere 
„LOTO-2“

Duminică 13 iulie 1980. Admi
nistrația de Stat Loto-Prono
sport organizează prima tragere 
Loto 2 din această lună. Dato
rită cîstigurilor în autoturisme 
si importante sume de bani ob
ținute de tot mai multi partlci- 
panti. aceste trageri se bucură 
de o popularitate crescîndă. 
Pentru atribuirea cîstigurilor se 
efectuează trei extrageri a cîte 
patru numere fiecare, totallzînd 
12 numere din 75. Se reamin
tește că premiul maxim ce se 
poate obține oe o variantă este 
un autoturism „Dacia 1300“. iar 
cel minim 100 Iei (pentru va
riantele cu două numere la una 
din cele trei extrageri). Biletul 
de participare costă 10 lei si 
poate fi completat cu o variantă 
simplă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate in 
cotă de 25 la sută : indiferent 
de cota achitată, fiecare bilet 
participă la toate extragerile.

meroase obiective de 
mare atracție. Am notat 
dintre acestea sanatoriul 
subteran de la Tirgu 
Ocna, parcul dendrologic 
de la Hemeius și casa iu 
George Enescu de la 
Tescani. Au fost inaugu
rate, totodată, noi tra
see turistice. între care 
Ghimeș-Făget și Munții 
Ciucului, precum și șo
seaua nouă peste mun
tele Nemira, care leagă 
stațiunea Slănic Moldova 
de popasul turistic Poiana 
Sărată. în curind, la Ba
cău va fi inaugurat un 
nou și modern complex 
turistic, care cuprinde, 
între aitele, un hotel cu 
aproape 400 de locuri, un 
restaurant cu 480 de locuri 
și alte unități de servire. 
Pe harta turistică a ju
dețului va apărea o nouă 
stațiune — Poiana Sărată, 
care dispune de izvoare 
de ape minerale ale căror 
calități curative sînt com
parabile cu cela de la 
Slănic Moldova. (Gheor- 
ghe Baltă).

în fotografie: Vedere 
din stațiunea Slănic Mol
dova.

tate ar fi coșurile pen
tru flori, pentru rufe, 
scaunele de verandă 
«.a. Aceste articole lip
sesc din Ploiești si ar 
fi foarte folositoare. 
Oricum cît timD floră
ria si-a pierdut profi
lul (in pofida faptului 
că un mare municipiu, 
ca Pioiestiul. s-ar cu
veni să aibă sere care 
să ofere cumpărători
lor nu numai împleti
turi din nuiele), pro
punem să se schimbe 
si denumirea magazi
nului. Să nu i se mai 
spună florăria „Vio
leta". ci „Nuiaua" 
sau nuielăria „Jor- 
dia". (Constantin Că
prarii).

cazul la centrala I.T.B. 
ca să se verifice dacă 
microbuzul are vreun 
defect sau nu. în cele 
din urmă, cineva — 
om cu răspundere la 
garai., care n-a vrut 
să-și dea identitatea 
— s-a făcut că pune 
motorină în rezervor 
(pentru că în realitate 
rezervorul avea carbu
rant) si șoferul Petru 
Finder s-a lăsat îndu
plecat să 
cursa oină în Militari.

O cursă care — prin 
consumarea Peripeții
lor amintite — a durat 
două ore si jumătate. 
(Constantin Priescu».

efectueze

Noi produse 
alimentare 

pentru copiii 
mici

în magazinele alimentare au 
apărut noi produse pentru copii, 
gustoase și nutritive. Astfel, 
pentru sugarii de la patru luni 
in sus s-au pus in vînzare bor- 
cănele cu cremă de morcovi, iar 
pentru cei care au depășit vîrsta 
de 5 luni, cremă de piersici, cu 
45 calorii la suta de grame, 0,65 
la sută proteine și 10 la sută glu
cide. Pentru cei de zece luni a 
apărut crema de gutui. Pireul 
de mere cu griș pentru cel care 
au împlinit un an este produs 
din mere, griș, lapte praf și za
hăr. Toate aceste produse se 
consumă ca atare, după deschi
dere, fără să mal fie necesară 
Încălzirea lor.

Pentru copiii care au împlinit 
virata de I an s-au realizat un 
pireu de fasole verde — tn com
poziția căruia intră fasole păs
tăi, pătrunjel verde, pastă de to
mate, lapte praf, făină de griu, 
ulei de floarea-soarelui. ceapă 
și sare — precum și unul de 
dovlecei cu orez, care mai are in 
compoziția sa pătrunjel verde, 
pastă de tomate, lapte praf, za
hăr. ulei de floarea-soarelui. 
Aceste două produse pot fi con
sumate ca atare sau încălzite. 
Realizate după retete recoman
date de clinici medicale, aceste 
produse vin și tn sprijinul ma
melor, care economisesc astfel 
timp prețios la prepararea hra
nei pentru cei mici.
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NU CHIAR

DAR BINE!
De sîmbătă, în Bărăganul ialomitean, stolurile de com

bine au intrat în lanurile de griu. Privim aceste flotile 
co străbat valurile de aur și gindurile ne duc in urmă 
cu ani, cînd secerișul era chinul țăranului. Treieratul înce
pea in iulie și se încheia la sfîrșitul lui septembrie. 
Acum „campania plinii" va dura numai 9—10 zile.

Pentru ca bătălia griului să se încheie intr-un timp atit 
de scurt, a fost nevoie de o temeinică pregătire și orga
nizare a tuturor forțelor umane și mecanice. Membrii co
mandamentului județean pentru agricultură s-au mutat in 
cimp, repartizați pe consilii agroindustriale și unități agri
cole, în mijlocul mecanizatorilor, acolo unde organizarea 
activității necesită mină de buni gospodari și forță de 
decizie în aplicarea tuturor măsurilor. De marți, recol
tarea griului s-a generalizat in toate consiliile unice agro
industriale, urmînd ca de azi să se realizeze ritmul zil
nic stabilit la seceriș — de 10 000 hectare. în acest fel, 
pină la sfîrșitul săptămînil viitoare, întreaga recoltă de 
pe cele aproape 100 000 hectare cu griu trebuie să fie 
■trinsă și pusă Ia adăpost. Cum se desfășoară lucrările în 
acesta prime zile ale secerișului 7

„CA LA CARTE
■

prima zi, ritm intens ia ferma Murgeanco, da la I.A.S. Ograda
Foto : A. Papadim

DE INTRARE ÎN FUNCȚIUNE IN ACEST AN!
- • '■  '‘ ■  • ... . • • • - - ' ■. J ‘

„COMANDA CĂLĂRAȘI", AFLATĂ SUB SEMNUL URGENTEI

Răspunsuri prin fapte, 
în spiritul răspunderii

muncitorești
9

Consiliul unic agroindustrial Mo
vila. Aici. 54 de combine și cele
lalte utilaje au fost organizate în 
patru formații mari de lucru con
duse de specialiste Acest mod de 
organizare permite ca toate lucră
rile — recoltarea, transportul și de
pozitarea producției, eliberarea te
renului de paie, pregătirea solului 
și însămintarea culturilor duble — 
să se execute in flux continuu. Pre
ședintele consiliului, tovarășul Ni
colae Duma, ne spunea că marea 
majoritate a comblnerilor depășesc 
zilnic normele de lucru la recol
tare. Aceasta va permite ca sece
rișul celor aproape 3 000 hectare 
cultivate cu griu să se încheie în 
cel mult 9 zile. în acest consiliu, 
fiecare specialist si cadru de con- ‘ 
ducere are de îndeplinit o sarcină 
precisă în campanie. Să ne refe
rim la un exemplu. Directorul 
S.M.A. Movila, tovarășul Dumitru 
Chirobocea. răspunde de o forma
ție de 22 de combine și 15 prese 
cane lucrează la C.A.P. Săveni. u- 
nitate ce are de recoltat 1 350 hec
tare cu grîu. Președintele coopera
tivei. tovarășul Ion Rădulescu. con
duce o formație de 30 cooperatori 
și o „baterie" de tractoare cu cu
pluri de remorci, avind sarcina de 
a menține eliberarea terenului de 
balotii de paie în ritm cu seceri
șul. De pregătirea terenului și se
mănatului culturilor duble se ocu
pă inginerul-șef al unității, tova
rășul Mihai Popescu, iar de reme-

DIN REALIZABILE

Dan CONSTANTIN

total al 
la sută 
sută 
sută

la 
la 
a- 
la

CRAIOVA

PE TEME DE ZOOTEHNIE

au fost 
la Centrul

con- 
de mare 
de deose- 

industria

• Instalație de prelucrări mecanice 
cu ultrasunete

Prelucrările mecanice cu ajutorul 
ultrasunetelor au început să devină 
din ce în ce mai uzuale. Aceste teh
nologii— denumite neconventionale 
— intră în sfera preocupărilor mul
tor institute de invătămînt superior 
și institute de specialitate din tară, 
materializate de regulă prin 
structia unor instalații 
complexitate tehnică si 
bită importantă pentru 
noastră.

Astfel de instalații 
concepute si realizate si 
de fizică tehnică din Iași de un co
lectiv de cercetători condus de 
dr. Horia Chiriac, ele fiind desti
nate prelucrării unor materiale ca
sante dure si extradure (ceramice, 
sticle, carburi metalice etc.). ..Spre 
deosebire de alte tipuri de instala
ții, ne spune dr. Horia Chiriac. cele 
realizate de noi au in componentă 
tr 'ductori magneto-strictivj meta-

4 (aliaje cu proprietăți magneti
ce speciale), fapt ce duce la ob
ținerea unor puteri ridicate. în 
același timp, am mers pe o soluție 
conceptuală care ne permite reali
zarea mai multor variante con
structive : cu reglarea automată sau 
manuală a presiunii de lucru pe 
piesa de rectificat ; posibilitatea 
de rotire a piesei de prelucrat ; 
cu controlul automat al frecventei 
de lucru al traductorulul etc."

Demn de mentionM. este si faptul

• Mașină suspendată de sudat electric 
prin presiune în puncte

în laboratorul de sudură electrică 
Drin presiune, un colectiv de cerce
tători de la Institutul de sudură si 
Încercări materiale din Timișoara a 
conceput și realizat o mașină sus
pendată de sudat electric prin pre- 
«iune în puncte, cu care, după cum 
ne apune dr. ing. Clara Boarnă. 
șefa acestui laborator. se obține 
o productivitate a muncii cu 30—40 
la sută mai mare tată de metodele 
actuale de sudare. Cu ajutorul ei 
se pot suda table din otel cu gro
simi între 0,5 și 5 mm, cu o ca
dență de 120 puncte de sudură ne 
minut. Instalația este astfel con
cepută Incit să se poată plasa în 
fluxul tehnologic al fabricării ca-

cu un consum de 
15—20 1* «ută mai

Vlaicu RADU

la utilaje, edierea defecțiunilor
drept foarte rare, răspunde șeful 
secției de mecanizare, tovarășul 
Vasile Mușat. Este o bună orga
nizare a muncii, care asigură în
registrarea. zi de zi. a unor ritmuri 
înalte de lucru.

La ora prînzului. cînd ș-a adus 
hrană caldă în cimp. am urmărit 

Pentru a încheia recoltarea în cel mult 10 zile

trebuie generalizată buna organizare și chemați 
la muncă și cei care mai au vreme de taclale

mîinlle cu adevărat de aur ale me
canizatorilor Gheorghe Soare. Ni
colae Cîrceag. Ion Bădilă. Ion Mun- 
teanu. Marin Dumitrache. Ioniță 
Chioveanu. Ion Strimbeanu. Ion 
Drăguț. Ion Stanciu. Constantin Mi- 
rică. Vasile Gruia. Dumitru Coleș 
și Iile Gavrilă — oameni ce plă
mădesc cîmpia făcînd pîine. în 
timpul prînzului. munca însă nu a 
contenit. în timp ce combinerii ser
veau masa, mecanicii de la ate
lierele mobile si „presării" au lu
crat pe combine. Este o inițiativă 
demnă de urmat.

O adevărată dezlănțuire de for
te am găsit la C.A.P. Țăndărei. Pe

că instalațiile au la bază o tehno
logie originală care le aliniază în 
rindul celor mai moderne utilaie de 
acest tip din lume. Prin producerea 
lor în tară — și îndeosebi pentru a 
fi utilizate de unele întreprinderi 
metalurgice la rectificarea filierelor 
de trefilat sîrmă — se reduce im
portul. fapt ce 
semnată economie 
tare.

duce la o În
de fonduri valu-

roseriilor de autocamioane, autotu
risme. mașini agricole, construcții 
metalice etc.

Prin producerea lor în serie la 
întreprinderea „Electrometal" din 
Timișoara, numai în perioada 1981— 
1983, pentru care există deja o ce
rere de 250 de bucăți, se scontează 
— prin reducerea importurilor — 
pe o economie de circa 25 milioane 
lei valută. Și, de asemenea, un lu
cru demn de menționat : instalația 
concepută de specialiștii români 
funcționează 
energie 
scăzut.

com- 
aurul

o solă de 250 hectare. 42 de 
bine „înghiteau" cu lăcomie 
lanului. De la tovarășii Niculina 
Moraru, secretarul Comitetului ju
dețean de partid Ialomița, sl A- 
lexandru Raicu. directorul trustu
lui S.M.A.. sosiți între timp, aflăm 
că vin de la baza de recepție, unde 
au luat măsuri pentru ca descărca

Bar- 
unic 
cele 

sece-

rea autocamioanelor să nu dureze 
mai mult de 20—30 de minute. 
Măsuri necesare, deoarece statio
narea îndelungată a mijloacelor 
de transport la bază frîna ritmul 
secerișului. Tovarășul Vasile 
bu, președintele consiliului 
Țăndărei. ne argumenta că 
6 000 hectare cu grîu vor fi 
rate în cel mult 8 zile.

Dacă in consiliul unic Gura Ia- 
lomiței. mecanizatorii prezenti pe 
tarlalele C.A.P. Giurgeni îsi făceau 
datoria cum scrie la carte, la se
cerișul griului, nu același lucru 
putem spune despre cooperatorii 
din această imitate, care lipseau la

Preocupări pentru economisirea 
si refolosirea materialelor

Sub genericul „Re
cuperare, recondițio- 
nare, refolosire", în 
holul Universității din 
Craiova a fost deschi
să o expoziție organi
zată de secția de pro
pagandă și consiliul de 
control muncitoresc al 
activității economice 
și sociale ale comitetu
lui județean de partid. 
Expoziția reunește o 
serie de panouri, gra
fice și diagrame care 
reflectă efectele vastei 
acțiuni de recuperare 
și valorificare a mate
rialelor refolosibile, de

reintegrare în circui
tul economic a resur
selor secundare.

Reconditionarea prin 
diverse procedee (pre
cum : cromarea dură, 
metalizarea în arc e- 
lectric, sudura în 
strat de flux, sudura 
cu electrozi speciali, 
sinterizarea și altele), 
aplicarea planurilor de 
croire combinată, uti
lizarea capetelor re
zultate de la debitare, 
executarea din repere 
vechi a altora noi, ca 
și a unor piese mici 
din altele de dimensi-

„caznele" 
pășunatu- 
lor viată 

oferă in

Datorită eforturilor financiare și 
materiale deosebit de mari pe care 
le-a făcut, an de an, statul nostru 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
zootehniei, există astăzi un număr 
apreciabil de ferme specializate și 
complexe de creșterea industrială a 
vacilor pentru lapte. O asemenea 
unitate de tip modern a luat ființă și 
la I.A.S. Nicolae Bălcescu, județul 
Constanta. Spre deosebire, de altele, 
ea prezintă însă citeva caracteristici 
importante : 1) este o unitate dintre 
cele mai. mari de acest gen din tară, 
avînd o capacitate de circa 5 700 ca
pete ; 2) potrivit tehnologiei de
creștere, animalele «tau închise, pe 
tot parcursul vieții, în adăposturi din 
beton, probabil în ideea de a fi ferite 
de lumina soarelui și de 
plimbării în aer liber sau 
lui. Lipsite de adevărata 
biologică, acestora li se 
schimb „marea șansă" de a „zburda1 
pe niște grătare foarte dure și de a 
se hrăni la discreție, bineînțeles 
atunci cînd nu lipsesc furajele. în 
asemenea condiții, la cele două mul- 
sori, contoarele pentru înregistrarea 
individuală a laptelui ar trebui să 
marcheze zilnic cite 10—12 litri la 
fiecare vacă. în realitate, producția 
de lapte este mai scăzută, in jur de 
cinci litri pe zi. Au fost însă situații 
șl mai grele ; bunăoară, anul trecut, 
cînd producția medie zilnică nu a de
pășit patru litri. E drept, în acest an 
situația s-a mai ameliorat ; dar 
această revitalizare aparentă se rea
lizează pe fondul a numeroase erori 
și greșeli mai vechi, ceea ce nu-i 
oferă prea multe șanse pentru o au
tentică redresare. Ne propunem să ne 
oprim asupra lor nu pentru a ne re
întoarce la trecut, ci cu scopul de a 
le supune atenției factorilor răspun
zători, datori să întreprindă măsurile 
radicale ce se impun pentru scoaterea 
acestei mari unități zootehnice din 
actuala situație.

înainte de a Intra în fondul proble
melor. aducem în discuție o practică 
greșită, cu consecințe păgubitoare 
asupra dezvoltării zootehniei noas
tre : falsa interpretare a noțiunii de 
progres tehnic, în numele căreia sînt 
introduse unele tehnologii socotite în 
alte locuri drept moderne și de ultimă 
noutate, dar în adaptarea cărora nu 
se tine seama de anumite cerințe 
elementare și, în același timp, esen
țiale, specifice condițiilor noastre. 
Cazul complexului zootehnic de la 
I.A.S. Nicolae Bălcescu demonstrează 
tocmai un asemenea diletantism pro- 

ce

unde zeci de 
buni de muncă 
uitînd că pîinea 
trebuie muncită.
Gura Ialomitei, 
David, ne spu-

•liberarea terenului de balotil de 
paie. în schimb, luni, la ora 14, 
i-am găsit în comună, in locurile 
cu • umbră deasă, 
femei și bărbați 
stăteau la taclale, 
ce o au pe masă 
Directorul S.M.A. 
inginerul Grigore
nea cu amărăciune că în timp ce 
suprafețele eliberate imediat pot 
fi pregătite pentru semănat doar 
prin discuire. întîrzierea numai cu 
o zi a evacuării paielor impune, 
din cauza arșiței, ca terenul să fie 
arat. Consecințele sînt duble: 
creste consumul de carburanți si 
întîrzie însămîntarea culturilor 
duble. Ne întrebăm: de ce orga
nele de partid si de stat din co
muna Giurgeni. factorii cu munci 
de răspundere din consiliul unic 
așteaptă să fie împinși de la spa
te pentru a-și face datoria ? Căci 
mobilizarea, tuturor locuitorilor din 
sat ia muncile cimpului este acum 
principala lor atribuție.

Aspecte la care ne-am referit 
dovedesc că numai printr-o muncă 
susținută. prin respectarea 
strictete a programelor zilnice se 
pot realiza sarcinile stabilite sl 
Încheia secerișul cu fruntea sus. 
așa cum stă bine agricultorilor din 
„Cîmpia Soarelui".

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

cu

uni mai mari, repro- 
iectarea produselor — 
se înscriu în rîndul ce
lor mai eficiente căi 
de utilizare a resurse- 
lor materiale. în primul 
an al cincinalului vii
tor, materialele refolo
sibile vor reprezenta, 
în consumul 
județului, 43 
la otel, 41 la 
cupru, 39,7 la 
hîrtie și cartoane, 
proape 45 la sută 
material lemnos. 43,4 
la sută la textile. (Ni
colae Petolescu).

fesIonaL care — sub nici un motiv — 
nu trebuie sâ se mai repete.

Este evident că, astăzi, intr-un 
complex industrial, limita inferioară 
a producției anuale trebuie să fie de 
cel puțin 3 500 litri de lapte la o vacă. 
Or, aceasta ridică din capul locului 
alegerea precisă a animalelor care să 
corespundă cel mai bine condițiilor 
impuse de tehnologiile industriale. în 
locul unui răspuns asupra modului în 
care este respectată această cerință 
esențială la complexul de la I.A.S.

„MODERN-BETON“ 

o concepție și o tehnologie de creștere
a animalelor puse în inferioritate 

de „învechitul" sistem gospodăresc
Situația de la complexul zootehnic al I.A.S. Nicolae Bălcescu Constanța 

pledează pentru mai multă răspundere în adoptarea noilor tehnologii

N. Bălcescu vom face doar preciza
rea că din cele 2 884 de vaci, ce con
stituie efectivul-matcă, 1 238 (43 la
sută) au un potențial redus de pro
ducție. Vîrsta medie de viată a ani
malelor crescute aici nu depășește 
4—5 ani. La ora actuală, în complex 
există 450 de vaci care, trecînd de 
mult de limita maximă de vîrstă ad
misă, nu dau mai mult de 2—3 litri 
de lapte pe zi. Alte 480 sint animale 
bolnave sau cu perturbări de compor
tamente. O categorie aparte o consti
tuie vacile sterile, in număr de 308 ; 
cele mai multe din acestea nu au 
mai produs de multă vreme absolut 
nimic, în afară de o pagubă care, 
anul acesta, se va ridica la peste un 
milion de lei. Și aceasta în condițiile 
în care volumul și calitatea furajelor 
este cu mult .sub cerințele minime 
stabilite prin balanță. Producția ob
ținută aici este mică și dintr-un alt 
motiv, anume că procentul animale
lor aflate in lactatie este foarte scă
zut — d« numai 59 la «ută, fată de 80

După două săptămîni. perioadă în care am prezen
tat. in cadrul rubricii „Comanda Călărași — sub sem
nul urgentei", eforturile ce se depun in cinci mari în
treprinderi furnizoare de echipament și utilaj tehno
logic pentru recuperarea restantelor la livrări fată de 
marele șantier al metalurgiei, reporterul a fost din 
nou la Călărași ca să consemneze rezultatele practice 
ale apelului făcut de constructorii de aici prin inter
mediul ziarului.

— Acțiunea ziarului „Sclnteia" și-a dovedit eficien
ta — a tinut să precizeze tovarășul ing. Ermin Geor
gescu, directorul tehnic al Combinatului siderurglo Că
lărași. în urma apelului nostru, colectivele întreprin
derilor vizate au răspuns prompt, dovedind, in ma
joritatea cazurilor, solicitudine pentru rezolvarea pro
blemelor de care depinde nemijlocit Intrarea in func
țiune la termenele stabilite a instalației de turnare con
tinuă si a laminorului de profile mijlocii. Pentru nu
meroase utilaje s-au stabilit termene certe de livrare, 
s-au asigurat în uzine condiții de execuție în ritm ra
pid si s-au găsit, împreună cu proiectanții și cadrele 
de răspundere din Ministerul Industriei Metalurgice, 
soluții pentru urgentarea fabricației. Dealtfel, o parte 
din utilajele amintite au si sosit pe șantier, acesta fiind 
răspunsul concret, prin fapte, dat de colectivele de la 
„1 Mai“ Ploiești și întreprinderea de mașini grele din 
București. Lunile iulie și august vor constitui cu cer
titudine o perioadă de virf in ce privește livrarea uti
lajelor restante, așa cum a reieșit din discuțiile ce 
le-am purtat recent cu factori responsabili din uzinele 
furnizoare.

După cum s-a desprins si din cele sase anchete pu
blicate în ziarul nostru, pentru majoritatea 
solicitate ne șantier termenele de livrare, la

utilajelor 
care s-au

angajat furnizorii respectivi, asigură punerea Ia timp 
în funcțiune a noilor capacități. Totul este ca fiecare 
din colectivele unităților cărora le revin obligații in 
realizarea investițiilor de la Călărași să respecte ri
guros aceste termene. Fără livrarea integrală, la da
tele stabilite si in condiții de calitate ireproșabilă a 
utilajelor, eforturile făcute pe șantier sau in alte uzine 
furnizoare riscă să nu aibă finalitate. Subliniem aceas
tă cerință deoarece în ce privește realizarea cristali- 
zatoarelor cu plăci — la „Timpuri noi" și a grinzilor 
port-electrod — la întreprinderea de mașini grele din 
Capitală trebuie căutate încă soluții pentru scurtarea 
ciclului de fabricație.

Desigur, eforturi deosebite trebuie depuse deopotrivă 
si pe șantier, constructorilor si montorilor de la Că
lărași revenindu-le în primul rînd sarcina de a monta 
cit mai rapid utilajele care sosesc și a asigura con
dițiile necesare începerii producției la instalația de 
turnare continuă si laminorul de profile mijlocii. Toc
mai pentru a sprijini acest efort generos, pentru a 
ajuta prin mijloace specifice presei la solutionarea pro
blemelor ridicate de realizarea acestui important obiec
tiv de investiții, am deschis in coloanele ziarului se
rialul „comanda Călărași". Primele rezultate le-am pre
zentat. Ele pot fi apreciate drept pozitive. Dar singu
rul rezultat de natură să mulțumească pe deplin opi
nia publică, pe constructorii marelui șantier, pe bene
ficiar. va fi acela de a consemna că obiectivele de in
vestiții la care ne-am referit au început să producă 
la termen. Ceea ce este pe deplin posibil !

Din seria articolelor la rubrica „Comanda Călărași 
— sub semnul urgentei" publicăm azi răspunsul prin 
fapte al colectivului de la întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești.

DE LA „1 MAI'4-PLOIEȘTI

„în cîteva zile, toate utilajele vor fi
expediate spre șantier44

complex a între- 
Aici se realizează

Secția de utilaj 
prinderii „1 Mai", 
caja de tragere, ghidajul firului și 
stația de ungere a cristalizatorului, 
destinate instalației de turnare con
tinuă de la Combinatul siderurgic din 
Călărași. Toate cele trei utilaje sînt 
deosebit de importante : in primul 
rînd, ele condiționează desfășurarea 
în ritm susținut a lucrărilor de mon
taj pe șantier ; in al doilea rînd, sînt 
utilaje „cheie" in procesul tehnologic 
și de calitatea lor depinde. în bună 
măsură, funcționarea corespunzătoare 
a Întregii instalații de turnare con
tinuă. Cunoșteam aceste lucruri îna
inte de a/sosi la Ploiești. Mai știam 
că utilajele în cauză nu erau cerute 
de azi, de ieri, de constructorii de la 
Călărași, ci figurau pe lista restanțe
lor de luni de zile.

— Aceste lucruri ne-au frămîntăt 
și pe noi, ne spunea secretarul comi
tetului de partid din secție, tovarășul 
Gheorghe Ionescu. Deși întîrzierile în 
livrarea utilajelor pentru Călărași nu 
sînt cauzate în principal de colectivul 
nostru, întreprinderea „1 Mai" figu
rează ca restantieră în onorarea unor 
importante comenzi. în momentul de 
față putem afirma cu certitudine că 
utilajele necesare obiectivelor ce ur
mează să intre în funcțiune în acest 
an la Călărași vor fi livrate Ia ter
mene care să nu pericliteze începe
rea producției Ia instalația de turnare 
continuă la datele planificate.

la sută cît este normal. Aceasta șl da
torită perioadei de lactatie foarte 
scăzute, de 4—5 luni, care se înregis
trează la un număr mare de vaci. Și 
încă o precizare : nici acum, după 
12 ani de la darea în exploatare, nu 
s-a reușit sa se termine popularea 
complexului la întreaga capacitate. 
An de an, efectivul a fost mai redus 
cu 700 — 1 000 capete.

De fapt, această situație precară a 
efectivelor este nemijlocit legată. îna
inte de toate, de gravele erori ce s-au

sâ devină mai degrabă un 
îmbolnăvire a animalelor, 

adăpostire și ocrotire. Con- 
După mai puțin de doi ani

comis încă de la popularea acestui 
complex. Există dovezi că cea mai 
mare parte din juninci au provenit 
din încrucișări de rase inferioare, și, 
mai mult decit atît, unele erau chiar 
inapte pentru reproducție. Animalele 
au fost procurate de pe unde s-au 
putut găsi, singura preocupare a fac
torilor răspunzători fiind să se reali
zeze numărul prevăzut. La rîndul lui, 
complexul, conceput de spebialiști de 
o indoielnică competență profesiona
lă, avea 
focar de 
decit de 
secinta 7 .
de la intrarea în exploatare a com
plexului, anual. 700—800 de animale 
au început să fie sacrificate sau tri
mise la îngrășătorii. Au fost însă ani 
cind cifra lor a depășit 1 100 capete.

Problema esențială care se pune 
acum este : cum, pe ce căi se poate 
ieși din această situație 7 Indiscuta
bil, este timpul ca, după atîtia ani de 
improvizații, «A «• adopte o poziție

de vedereIată, așadar, un punct 
angajant, care reflectă deplina înțele
gere a răspunderii pe care o ase co
lectivul muncitoresc din Ploiești în 
procesul de realizare a investiției de 
la Călărași. Pe ce argumente practice 
se bazează asigurările date construc
torilor călărășeni ?

— Stadiul fizic de realizare a utila
jelor, măsurile tehnice și organizato
rice pe care le-am întreprins pentru 
onorarea „comenzii Călărași" ne dau 
garanția că pînă la 10 iulie vom fi
naliza și expedia toate utilajele pe 
care le avem de executat pentru in
stalația de turnare continuă, ne spu
ne ing. Iunian Oancea, șeful secției 
de utilaj complex din Întreprindere.

Ca o confirmare a celor prezentate 
pină acum se cuvine să precizăm că 
de la lansarea, prin intermediul co
loanelor „Scînteii", a „comenzii Că
lărași", de la Ploiești au fost livrate 
spre șantierul combinatului siderurgic 
5 caje de tragere și stația de ungere 
a cristalizatorului, utilaje de o deo
sebită complexitate, realizate după 
proiecte și tehnologii originale româ
nești, fapt ce vine să ilustreze încă o 
dată priceperea și străduința acestui 
colectiv muncitoresc.

Acum, importante forțe tehnice șl 
umane sînt concentrate la finalizarea 
execuției ghidajului firului și a ulti
melor trei caje de tragere. Echipele 
conduse de Ion Hampu și Mihai Bu- 

realistă In rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă acest complex. Și, 
înainte de orice, e necesar să se ana
lizeze aprofundat și să se stabilească 
cu exactitate potențialul productiv al 
vacilor, urmînd ca, în funcție de 
aceasta, să se treacă la reîmprospăta
rea efectivului de animale. De bună- 
seamă, la această acțiune trebuie să 
participe direct, nemijlocit, cu soluții 
bine gîndite, Departamentul agricul
turii de stat și, cu atît mai mult. 
Trustul I.A.S. Constanța, care. împre

ună, poartă de fapt principala răspun
dere pentru neajunsurile legate de 
construcția și popularea acestui com
plex zootehnic.

Desigur, nimeni nu se gindește ca 
adăposturile din beton ale comple
xului să fie transformate radical, 
întrucît ar necesita multe fonduri 
care, dealtfel, s-au mai cheltuit pină 
acum cu diferite remodernizări. După 
părerea noastră, ceea ce se impune 
cu deosebire este de a schimba ac
tuala tehnologie de creștere a anima
lelor. Adică, animalele să fie scoase 
din întunecimea la care au fost con
damnate și lăsate să-și trăiască viata 
adevărată, să beneficieze de lumina și 
căldura soarelui, să se plimbe în voie 
și, dacă este cu putință, chiar să pas
că pe o pășune artificială ce ar pu
tea fi amenajată chiar la marginea 
complexului. Ni s-ar putea reproșa 
că aceasta nu este o soluție modernă, 
dar putem dovedi că ar da rezultate 
incomparabil mai bune. Argumentele 
le-am desprins chiar la fata locului, 

turugă, care și-au organizat munca 
în două schimburi prelungite, tocmai 
pentru a urgenta livrarea acestor uti
laje, s-au angajat să scurteze cu cel 
puțin două săptămini montajul Ia 
ghidajul firului, așa incit pînă la 10 
iulie să raporteze realizarea utilaju
lui respectiv. Maiștrii Ion Coman și 
Ion Milieu, împreună cu inginerul-șef 
al secției. Teodor Ghiculescu. soluțio
nează operativ problemele ce apar la 
montajul acestui utilaj. în sectorul 
condus de maistrul Andrei Stoica sa 
execută cele trei caje de tragere. 
Care este stadiul fabricației ?

— Una este probată, la a doua sa 
fac ultimele finisări, iar ultima va 
intra la montajul final în 2—3 zile, 
ne precizează șeful de echipă Ion Pa- 
raschiv.

— Cînd vor fi expediate spre șan
tier ?

— Dacă nu vor apărea probleme In 
cursul probelor hidraulice. în citeva 
zile, adaugă șeful de echipă.

După ce a fost prezent în mijlocul 
muncitorilor și specialiștilor de la 
„1 Mai“, de-a lungul unei zile da 
muncă, reporterul poate consemna cu 
toată convingerea că aici se muncește 
bine, organizat și cu răspundere pen
tru onorarea în cel mai scurt timp a 
„comenzii Călărași".

în aceeași unitate. Aici, în complex, 
se află un nucleu de 350 de vaci —• 
un amestec din tot felul de rase —• 
crescute în padocurile de la marginea 
unor grajduri vechi, care, in aceleași 
condiții de furajare, dau o producție 
dublă de lapte în comparație cu cele 
din adăposturile de beton. Nu este 
lipsită de interes, după părerea noas
tră, nici propunerea conducerii uni
tății de a se trece la reprofilarea 
complexului prin specializarea unui 
număr de ferme în creșterea tinere
tului pentru reproducție.

Tot atît de important este să fia 
rezolvată definitiv problema bazei fu
rajere. Și spunem aceasta deoarece, 

. potrivit ultimelor evaluări făcute de 
conducerea Unității, se estimează 
pentru acest an un deficit de 30 000 
tone de furaje de volum. Practic 
însă, lipsa de furaje ar putea fi și 
mai acută. Deocamdată, stocurile 
pentru iarnă sint foarte mici: aproa
pe tot ce se recoltează se folosește 
acum în hrana animalelor. Se scon- 

’ tează că o parte din furajele necesare 
se va asigura pe seama culturilor 
duble. Este și aceasta o modalitate, 
dar numai parțială, chiar dacă recol
tele la a doua cultură vor fi mai mari 
decit anii trecuti. Unitatea dispune 
încă de reale rezerve pentru sporirea 
randamentului de nutrețuri la hectar, 
dar actuala suprafață repartizată 
pentru baza furajeră. în medie de 
numai 0,17 hectare ne un animal 
adult, este departe de a asigura 
hrana necesară în condițiile specifice 
ale acestui complex, care nu bene
ficiază de furaje concentrate si unde 
taurinele sînt hrănite la iesle 365 de 
zile pe an.

Firește, sint încă multe alte pro
bleme de rezolvat la complexul de la 
I.A.S. Nicolae Bălcescu. Solutionarea 
lor nu este deloc ușoară — dar nici 
nu mai poate fi tărăgănată — cu atît 
mai mult cu cît în unele cazuri se 
impun măsuri radicale de îmbunătă
țire. Există posibilități reale de 
redresare și o dovadă în acest sens 
sînt realizările din primele cinci luni 
ale acestui an, cînd. prin aplicarea 
unor măsuri de îmbunătățire a tehno
logiilor de creștere a taurinelor și 
mai ales a furajării lor, au crescut 
producția de lapte și sporul zilnic în 
greutate al tineretului de prăsită. Dar 
aceste rezultate constituie doar un 
prim pas pe calea unor schimbări 
profunde, de substanță, în vederea ri
dicării acestui complex la adevăratul 
său potential productiv.

Iosif POP
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UN REMARCABIL POTENȚIAL DE CREAȚIE.

CUM ÎL STIMULĂM, CUM ÎL VALORIFICĂM?
„Dacă ar fi să reelaborați proiec

tul de diplomă, cum ați proceda 
întrebarea, pe care am adresat-o 
unora dintre cei mal buni studenți
— pe punctul de a deveni absolvenți
— ai Universității din Brașov, ai Fa
cultății de matematică din București 
și ai Institutului de petrol și gaze 
din Ploiești, a evidențiat un fond im
presionant de observații și propuneri 
concrete, formulate din interiorul 
procesului de înVățămint și, ca ata
re, vizînd perfecționarea nu numai 
a metodologiei elaborării proiectului, 
ci și a activității universitare in an
samblul integrării. Iar sub acest 
raport, competența și, deci, autorita
tea noilor promoții de absolvenți sint 
evidente, din moment ce ' 
lor își depășesc 
condiția de ..pro
iect" si se înscriu 
drept 
meritorii 
tionarea 
melor 
ridicate 
nomia

Să amintim. în 
acest cadru de 
preocupări, mo
torul diesel pen
tru autoturismele 
„Dacia-1300", pro
iectat si adus în 
fază de prototip 
pe baza unui con
tract economic. în 
valoare de 3,5 
milioane lei. între 
întreprinderea de 
autoturisme din 
Pitești si catedra 
de automobile, 
tractoare si ma
șini agricole a 
Universității din 
cioarea a 15 studenti de la spe
cialitatea autovehicule rutiere. Prof, 
dr. ‘ing. Gheorghe Bobescu. de
canul Facultății de mecanică, re
lata că. dacă s-ar fi dat curs pro
punerii mai vechi de a fi preluată 
o licență străină, dealtfel incompa
rabil mai scumpă, numai asimilarea 
acesteia ar fi necesitat 5—6 ani, „pe 
cînd cu participarea entuziastă a 
studenților noștri, noul model româ
nesc nu numai că a ajuns în fază 
de prototip, dar este astfel conceput 
incit să nu necesite modificări ale 
liniilor tehnologice din întreprindere, 
fapt ce-i va accelera introducerea in 
fabricație". Un număr de 20 de stu
denți ploieșteni au participat, de a- 
semeriea, la elaborarea unei scheme 
tehnologice optimizate pentru o in
stalație de distilare atmosferică și în 
vid, care acum face obiectul unei li
cențe românești, în timp ce pe unii 
dintre colegii lor de la Facultatea de 
matematică din București i-am găsit 
prelucrind în laborator datele refe
ritoare la emisia acustică a rocilor 
în timpul solicitărilor mecanice — 
obiect al unui contract economic în
cheiat intre catedra de mecanică și 
întreprinderea minieră Anina.

Desigur, nu toate proiectele de di
plomă ating asemenea performanțe. 
Unele extind atit de mult aria in
formațiilor incit efortul de punere la 
punct a unor soluții practice, opera-

lucrările
tot mai frecvent

tive, ca motivație însăși a lucrării, 
se vede adesea sugrumat sub masivi
tatea construcției ; altele se avîntă 
rapid In zonele ipotezelor celor mai 
interesante, însă insuficiența bazei 
concrete de analiză le îndepărtează 
de țintă. Dar — fapt cu deosebire 
remarcabil — cel dintîi conștienți de 
asemenea nelmpliniri sint absolvenții 
și fiecare, dacă ar fi să-și reelaboreze 
lucrarea, ar ști cum să-i sporească 
valoarea. Iată argumentul decisiv 
pentru care se cuvin a fi luate în 
seamă opiniile lor, formulate fie și 
retrospectiv. Iar cele mai multe din
tre acestea se referă la durata de 
timp afectată conceperii și realizării 
proiectului de diplomă, durată care 
nu totdeauna este în concordanță cu 
cerințele dictate de necesitatea unei

*

contribuții 
la solu- 
proble- 
nractice 

de eco- 
natională.

Opinii ale studenților 
despre opera lor finală

PROIECTUL
DE DIPLOMĂ

Brașov, eu parti- elaborări bine gîndite și documen
tate.

Răstimpul scurt de meditație, exe
cuția „în fugă", improvizația sînt 
favorizate uneori chiar de unele pre
vederi normative. Mal mulți studenți 
de la Facultatea de matematică își 
exprimau, pe bună dreptate, nedu
merirea că „norma" pentru îndru
marea unei lucrări de diplomă a fost 
fixată la un total de 7 ore cînd, se 
știe, asistența sistematică, matură — 
ca stimulent al creației — atît de 
necesară studentului în această fază 
a pregătirii sale, practic nu poate fi 
limitată. Cu atit mai mult cu cît 
uneori este cu neputință ca toate 
problemele specifice elaborării pro
iectului de diplomă să poată fi a- 
profundate la cursuri. E adevărat, 
menirea acestora, îndeosebi a cursu
rilor speciale, introduse în ultimele 
semestre de studii, respectiv în eta
pa elaborării proiectului de di
plomă, este de a favoriza marile 
sinteze, spiritul novator si. pe aceas
tă bază, eforturile de creație ale 
viitorilor specialiști. Totuși unele 
dintre cursurile speciale canto
nează adeseori într-o zonă nu nu
mai preponderent informativă, dar 
și prea puțin diferențiată, cu jude
căți neutre sau, în cel mai bun caz, 
general-valabile, cu puține raportări 
la realitățile specifice economiei 
noastre, din care cauză proiectul de 
diplomă nu întotdeauna găsește spri
jin aici.

Studenți al Facultății de matema
tică din București pledează. între 
altele, pentru aprofundarea geome
triei descriptive, cel puțin sub o for
mă seminarială, în timp ce colegi ai 
lor din Brașov argumentează nece
sitatea accentuării laturii experimen
tale a orelor de laborator, apreciate 
acum ca avînd un caracter prea di
dactic. Indiferent de profilul pregă
tirii, tinerii argumentează in egală 
măsură în vederea perfecționării se
siunilor științifice studențești ; întă
rirea caracterului de școală a cerce
tării, specific acestora, inclusiv sub 
raportul redactării și expunerii eloc-' 
vente a concluziilor, s-ar răsfringe 
favorabil asupra proiectelor de di
plomă, al căror deficit actual provine 

nu o dată dintr-o 
insuficientă 
pînlre a 
celor de 
sie, fie 
alcătuite 
cuații, 
sau cuvinte.

O altă catego
rie de propuneri 
vizează mai buna 
valorificare prac
tică a proiectului 
de diplomă; unele 
dintre acestea se 
referă, desigur, 
la sensibilizarea 
unităților econo
mice, la obligația 
lor (cel puțin 
morală) ca. o dată 
solicitată inter
venția științifi
că a tnvățămin- 
tulul, soluțiile 
superioare oferi

te astfel să fie receptate Și a- 
plicate fără obișnuitele aminări lip
site de argumentație și ded de sens. 
Nu puține însă dintre aceste pro
puneri au ca obiectiv învățămîntul, 
mal blne-zis modalitatea actuală de 
susținere a proiectului, neconcluden
tă prin caracterul ei exagerat didac
tic, prin lipsa de participare a spe
cialiștilor producției, prin exigența 
scăzută cu care uneori se acordă ca
lificativele, potrivit „filozofiei" că 
„tot nu se va aplica în practică" etc. 
Studenții ploieșteni au formulat mai 
multe propuneri judicioase referitoa
re la complinirea în timp a proiec
telor, așadar la abordarea unor te
me de largă perspectivă (cum ar fi, 
de pildă, forajul la mare adîncime), 
a căror cercetare să poată fi apro
fundată de la un an la altul cu par
ticiparea studenților din promoții 
succesive.

Sint observații, propuneri, idei care 
atestă ’ că valorificarea superioară a 
proiectelor de diplomă este nu nu
mai urgent necesară, ci și pe deplin 
posibilă. în acest scop, concluziile 
studenților din anii superiori, '©re
iate cu cele ale specialiștilor din în- 
vățămînt, cercetare, producție, pot 
constitui o bază de intervenție pen
tru transformarea tuturor lucrărilor 
de diplomă în tot atîtea probe defi
nitorii de competentă a viitorilor 
specialiști.

stă- 
mi jloa- 
expre- 
acestea 
din e- 

diagrame

Mihal IORDANESCU

RITMURILE PĂMINTULUI
Expoziția de grafică Kira Cristinel Popescu
Ca și expoziția care, acum cițiva 

ani, ne prezenta la „Căminul artei" 
o tinără și talentată graficiană, 
actuala expoziție a Kirei Crlstinel 
Popescu de la Galeriile „Orizont" 
oferă imaginea unei concepții artis
tice unitare, o consecventă gravi
tate și seriozitate în a aborda va
riate probleme impuse atit de 
limbajul modern al graficii, cît și 
de transmiterea unor sensuri cu 
valoare generalizatoare.

între cele două manifestări au 
trecut patru ani, timp în care Kira 
Cristinel Popescu a desfășurat o 
bogată activitate în țară și străină
tate (activitate încununată de expo
ziții și premii precum Medalia de 
argint a Societății academice „Arts 
Sciences et Lettres" din Paris, 
premiul I la concursul „Vorone- 
țiana" — Suceava etc.). Intitu
late „Personaje" sau „Ritmuri 
în spațiul vital", „Noii cava
leri ai universului" sau „Odi
see spațială", „Cadențe" sau 
„Peisaj", organizate uneori în 
adevărate cicluri tematice, lucră
rile prezentate acum se situează în 
ansamblul lor sub semnul imagina
rului. Ele consemnează o reîntoar
cere voit obsesivă spre același 
cerc de simboluri dominate de 
silueta umană, de imagini ale 
miinii șl ochiului integrate unor 
ample cosmogonii, menite să rea
lizeze pentru privitor (ca de pildă 
în sugestivul „Apel pentru apărarea 
păcii") trecerea de la iluzia optică 
la conștiință, realizarea unui pas 
important de la imagine la sem
nificația el. O posibilă direcție pe 
care o credem fertilă ar putea-o 
constitui în creația tinerel artiste 
apelul mai frecvent, substantial la 
stratul fecund al memoriei unde

conviețuiesc imaginea mitică a 
copilăriei cu aceea a cosmosu
lui. Sint lucrări în care, din
colo de obiectivarea într-o anu
mită ordine a realului, artista 
aruncă o privire generalizatoare 
asupra pămintului (o accentuează 
și prin titluri ca „Dimineața pă- 
mîntului" sau „Zimbetul înflorit al 
pămintului") ca sursă a vieții, asu
pra ritmurilor vitale care 11 
animă, fabulind pe marginea am
biguității unor elemente semnifi- 
cante și a ineditelor lor posibilități 
de sugestie, făcind să apară cores
pondențe morfologice între regnul 
mineral, vegetal și animal.

Proiectat pe ecranul figurativ, 
spațiul imaginar conține în el 
însuși elementele care-i distrug 
aparenta regularitate în momentul 
în care vechile obișnuințe vizuale 
încearcă să asambleze elementele 
după propriile lor norme. Se poate 
întrezări aici o dorință de a rupe 
ordinea prestabilită a lucrurilor, 
inaugurîndu-se un nou mod de a 
privi, in aceasta constînd si punc
tul de pornire al unei veritabile 
modernități.

Viguroase, de o anumită monu
mentalitate, de un anumit dina
mism cu inedite posibilități de su
gestie, lucrările Kirei Cristinel Po
pescu creează un fel de magie 
sugestivă ; o magie care constă în a 
calcula între elementele vizuale 
anumite raporturi de semnificație. 
De la tulburare la capacitatea de a 
propune reflexiei probleme ale 
vizibilului, multe din aceste fas
tuoase geometrii ale viitorului des
chid meditației inedite trasee.

Marina PREUTU

Prin intermediul unei' 
felii de viață cotidiană 
(preparată cu inteligentă 
artistică, tăiată, decupată și 
expusă cu multă pricepere 
și grijă) și al cîtorva psiho
logii (explorate mai puțin 
în mod analitic și mai mult 
prin surprinderea compor
tamentelor ; nici la supra
față, dar nici p'rea adine 
sau tranșant — pe firul 
condiționărilor și motivații
lor), „Stop cadru la masă" 
(scenariul : Stefan Iureș, 
regia : Ada Pistiner) aduce 
în atenție o stare de criză 
și derută, născută — ni se 
sugerează — din oboseala 
gesturilor mecanice, repeta
te zilnic, din cenușiul ruti
nei și deprimarea generată 
de unele insatisfacții profe
sionale.

Urmărim „povestea" unui 
bărbat oarecare între două 
vîrste care iși părăsește, 
o vreme, soția pentru o fe
meie mai tinără și care re
vine în cele din urmă (dună 
mărunte peripeții, mai mult 
penibile, grotești, decît ge
neroase) în mijlocul fami
liei ; rîzînd eliberat și eli
berator Si mîncînd cu poftă 
(pentru a scăpa, parcă, de 
gustul sălciu pe care i l-a 
lăsat o evadare începută 
mai fair-play și terminată 
mai laș) la acea masă fa
miliară din care filmul își 
ia stop-cadrele finale și. 
totodată, titlul.

Incontestabil, cadrul in 
care se desfășoară întîmplă- 
rile, mediul în care trăiesc 
arhitectul Filip Halunga și 
prietena sa, contribuie la 
acest eșec. în această pri
vință atît simțul obser
vației lui Ștefan Iureș cît și 
formația de documentaris
tă a Âdei Pistiner iși spun 
cuvîntul: in capacitatea lor 
de a revela și pune în

(Urmare din pag. I)

spirala înaltă a istoriei : 
făurirea socialismului, adi
că a unui sistem, poli
tico-social nou. românesc, 
ce-si trage toată puterea 
din el însusi. din for
ța șl credința oamenilor 
care îl făuresc. Iar acești 
oameni știu foarte bine cui 
datorează, de 15 ani încoa
ce, știința de-a păstra te
meliile sănătoase ale isto
riei și de a-și clădi pe aces
te vetre sacre un edificiu 
luminos, cu toate geamuri
le deschise, ca un stol de 
aripi, spre orizontul încre
derii in forțele proprii, în 
gindirea sa creatoare, în 
conducerea sa dăruită cu 
geniul analizei si hotărirl- 
lor eficiente, al științei de 
a rezolva pe cale revoluțio
nară contradicțiile firești 
ale unei societăți ce sea
mănă cu un șantier gigan
tic. intr-o lume atit de zbu
ciumată. împinsă mereu, de 
forțe ostile, pînă la mar
ginea prăpastiei.

Da. intr-o asemenea lu
mină a înțelegerii istoriei, 
gindurile și recunoștința 
noastră știu prea bine către 
cine trebuie sâ se îndrepte!

Numele conducătorului 
partidului și statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se află acum pe toate bu
zele, aici, acasă, ca și de
parte, peste mări șl țări, 
pînă la marginile lumii. $1 
aceasta, pe bună dreptate, 
fiind întru cinstea și gloria 
țării noastre, cu a cărei 
soartă și-a identificat, incă 
din anii cei mai fragezi, 
viața întreagă, țară al cărei 
nume l-a incărcat de rezo
nanță și de respect profund, 
cu o reverberație in spațiu 
șl timp de care sintem și 
vom fi întotdeauna mîndri. 
Mărturii nenumărate stau, 
în acest sens, la îndemîna 
oricui, iar istoricii noștri, 
ca și cei străini, vor benefi
cia, in mod sigur, de ele...

Eu. ca scriitor, aș vrea să 
mai notez aici doar cîteva 
amintiri și glnduri.

Mai intii că, prin pasiu
nea sa ardentă pentru isto

ria poporului român, prin 
memoria fenomenală eare-1 
ajută întotdeauna să spună 
pe de rost toată cartea tre
cutului, scrisă de marii is
torici și poeți, cartea năzu
ințelor și luptelor revolu
ționare, tovarășul Nicolae

„SOARELE DE ANDEZIT"
de Emil Poenaru și Mihai Raicu

La Teatrul de Nord — Satu Mare
Colectivul actoricesc 

al secției române al 
Teatrului de Nord din 
Satu Mare s-a înscris 
de curînd cu o contri
buție artistică de 
prestanță în suita 
amplelor manifestări 
cutural-educative pri- 
leiuite de împlinirea a 
2 050 de ani de la 
crearea primului stat 
dac centralizat si in
dependent : premiera 
piesei „Soarele de an- 
dezit". de Emil Poena
ru și Mihai Raicu. evo
care plină de drama
tism a evenimentelor 
din prima parte a pe
rioadei de domnie a 
marelui rege Decebal.

Acțiunea piesei de
butează — într-o at
mosferă de gravă so
lemnitate. ne fundalul 
primei diei ne care o 
reprezintă pentru Dacia 
presiunea tot mat a- 
menintătoare a arma
telor puternicului im
periu roman — cu 
înscăunarea la Sarmi- 
zegetusa Regia a tină- 
rului Decebal. căpete
nie distinsă prin vite
jie șl inteligență scă
părătoare. ca rege a] 
dacilor. Actul acesta 
se săvîrseste prin 
voința antecesorului 
său, regele Dttras, spi
rit lucid, străin de 
trufie, care socoate cu 
dreaptă înțelepciune 
că în acele împreju
rări. deosebit de difi
cile si complexe, doar 
Decebal. cu calitățile 
prin care s-a impus 
putea fi învestit cu 
răspunderea de a con
duce destinele unui 
popor dirz. care nu cu
noaște odihna în lupta 
pentru apărarea liber
tății ființei sale. în
treaga structură dra
matică a piesei vine 
să confirme, să vali
deze această fericită 
alegere, punînd în lu
mină calitățile excep
ționale de conducător 
politic Si militar, de 
luptător neînfricat si 
înflăcărat patriot ale 
regelui Decebal. proe
minentă personalitate 
a lumii antice.

Cu pregnanță se im
pune in această piesă
— și desigur în spec
tacolul realizat de co
lectivul sătmărean — 
îdeea politică centrală
— pentru care Decebal 
militează cu neîndu
plecată fermitate, do- 
vedindu-se astfel un

valoare fără retorisme, 
lungimi și apăsări ostenta
tive detalii semnificati
ve : în talentul realizării 
unor secvențe cinematogra
fice expresive.

„Stop cadru la masă" 
vorbește despre micimea, 
lipsa de temeiuri si re
surse a eroilor. Intrată în 
„mașinăria" vieții casnice.

(Daniel DRAGAN

„OCEANUL"

demn continuator al o- 
perei Înfăptuite de 
Burebista — aceea a 
necesității întăririi u- 
nității statale, a unirii 
tuturor geto-dacilor 
într-un stat puternic, 
centralizat, singura al
ternativă pasibilă de 
a rezista și a supra
viețui în libertate și 
neatîmare în fața ex
pansionismului străin.

Spectacolul, nus în 
scenă de Mihai Raicu. 
reliefează pregnant 
mesaiul piesei, acela 
de a ne adăpa mereu 
la fîntîna cu apă vie a 
înălțătoarelor pilde de 
eroism ale poporului 
nostru. Sînt memora
bile scenele care evo
că prin mijloace sim
ple. dar de o reală 
forță de sugestie, bă
tăliile îndîriite. duse 
de Decebal. de vitejii 
comandanți ai oștilor 
sale, de intreaul ponor 
dac împotriva atacu
rilor din afară pentru 
apărarea gliei strămo
șești.

Strădania actorilor 
efortul lor generos 
nenttu a realiza un 
spectacol de tinută. 
sînt relevante ne un 
dublu plan : ne de o 
parte, prin nuanțata 
individualizare a per
sonalelor ne care le 
întruchipează si. pe de 
altă parte, prin con

vingătoare» reconsti
tuire in plan artistic a 
măreției si gravității 
acelei frămintate si 
glorioase enoci. Rețin, 
in prim-planul aces
tei reușite artistice, 
creațiile actorilor Da
mian Oancea (Dece
bal). Laurentiu Lazăr 
(Phrynlkos), Carol Er- 
d<>s (Renillo). Marcel 
Mirea (Dio Chrysosto- 
mul), Ortansa Stănes- 
cu (Ziais). Constantin 
Dumitra (Aulucentos). 
Deși în roluri de mai 
mică întindere, sau 
episodice, actorii Ca- 
zimir Tănase (Duras), 
Ion Tifor (Vezina). 
Constantin Miron 
(Darzala). Stefan Mi
rea (Darzala. fiul). 
Florica Pop (Aiza), 
Toea Badiu (Bonzes) 
lasă o puternică im
presie. prin persona
litatea si forța emoțio
nală cu care îsi sus
țin partiturile. în nota 
de' simplitate gravă a 
spectacolului se în
scriu si decorurile 
semnate de Kemeny 
Arpad, costumele (Flo
rentina Drăgulin). 
ilustrația muzicală 
(Lucian Ionescu), si 
melodiile de muzică 
folk interpretate de 
George Molnar.
Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii”

Daniel Drăgan a 
debutat in proză anul 
trecut, cu un scurt ro
man („Doi ori doi") 
despre viata dintr-un 
mare oraș industrial, 
văzută intr-un chip 
oarecum reporteri
cesc : direct, suplu, a- 
lert. urmărind să re
prezinte. dar nu să 
ilustreze, configurind 
rapid și decis perso
naje si situații, impri- 
mind acțiunii un ritm 
foarte viu. Noua lui 
carte, de asemenea un 
roman de mici dimen
siuni. are același o- 
biectiv și utilizează a- 
ceeasi formulă, mai 
mult, constituie de 
fapt un fel de al doi
lea volum dintr-un 
probabil mai întins 
ciclu epic, desl nu se 
face totuși nici o 
mențiune în acest 
sens. Continuitatea e- 
pică si de preocupări 
nu influențează însă 
autonomia cărții, ce 
poate fi citită șl in
dependent de volumul 
precedent.

Titlul acestui nou 
roman (editura „Car
tea românească") este 
metaforic, un moto din 
Lucian Blaga („Memo
rie a continentelor e 
Oceanul. / Căci rîurile 
îsi revarsă în el / ne
număratele imagini la 
care au privit...") dez
văluind nu atît inten
țiile autorului, cît un 
mod anume de a privi 
realitatea ei de a o 
înfățișa literar. O u- 
zină uriașă. în care 
lucrează treizeci de 
mii de oameni, un a- 
devărat „ocean" u- 
man. domină întreaga 
existentă a orașului 
de munte, unde se 
află, fiecare eveni
ment petrecut aici. în 
secțiile și halele im
presionantei Între
prinderi, se repercu
tează în viata indivi
zilor și a colectivită
ții. Ambiția si nă
zuința autorului, de a 
construi o imagine e- 
locventă și în mișca
re a acestui „ocean" sî 
a fiecăruia dintre 
„riurile" adunate în 
el. își găsesc în teh
nica narativă utilizată 
un instrument potri
vit Personaje care în 
romanul anterior se 
aflau într-un plan se
cundar devin acum 
protagoniști ; nu se 
Insistă in analize, ci se 
relatează ; evocărilor 
biografice abundente, 
capabile să contureze 
destinele în evoluția 
lor. li se substituie un 
fel de fise suocinte;

comentariile si reflec
țiile. cite sînt. aparțin 
eroilor, mereu totuși 
prea grăbiți pentru a 
se exprima altfel de- 
cît prin replici laconi
ce. funcționale însă. 
Dealtfel întreg ro
manul pare scris ur- 
mindu-se criteriul aus
ter. specific ziaristicii 
de bună calitate, al 
funcționalității : cu
vervă rece, nefantezis- 
tă. fără portrete com
plexe. fără descrieri 
amănunțite, esentiali- 
zîndu-se și simplifi- 
cindu-se necontenit, 
în vederea atingerii 
scopului propus. A- 
vind numeroase ase
mănări cu un scenariu 
cinematografic dezvol

tat. romanul Iul Da
niei Drăgan absoarbe 
cu o frenezie eficien
tă. bine stăplnită sî 
dirijată cu siguranță, 
imaginile aparent ca- 
leidoscopice. în reali
tate aparținînd unui 
flux unitar si de prea 
mari proporții pentru 
a fi văzut în între
gime. ale concretului 
vieții din uzină si din 
orașul a cărui verita
bilă inimă este aceas
tă „cetate" indus
trială.

Perspectiva roma
nului este una hotărît 
morală si sociologică, 
autorul, deși atent la 
nuanțe, vede în fie
care dintre multele 
personaje ale cărții 
sale mai mult un re
prezentant decît o in
dividualitate. Nu se 
ajunge totuși la un 
tablou artificial și 
schematic, la o proză 
edulcorată și de fac
tură convențională, 
fiindcă reducerea la 
categorial este rezul
tatul unei selecții ce 
nu urmărește să de
monstreze o teză, ci 
are ca scop contura
rea unui tablou sem
nificativ. Există apoi 
o abundentă cantitate 
de fapte ce tin de do
meniul trăitului, al 
vieții imediate, prin 
care se compensează 
absenta de Investiga
ții psihologice pro
funde. Dinamic, di
vers. romanul de acest 
gen își propune să 
descrie realitatea, nu 
s-o descifreze; pă

trunde. cu îndrăznea
lă reportericească, pre
tutindeni si trezește 
interesul pentru coti
dian. explorat cu un 
ochi deopotrivă proas
păt si expert. Carte* 
iui Daniel Drăgan res
pectă riguros legile a- 
cestei modalități nara
tive ; nimic nu este 
socotit de autor drept 
impropriu a fi adus în 
literatură dacă parti
cipă la realizarea ace
lei imagini panorami
ce spre care țintește 
romanul : transportul 
în comun si modul in 
care se face aprovizio
narea cu piese intr-o 
secție de montai, in
tegrarea in viata de 
uzină a tinerilor abia 
veniti din sate si fe
lul cum decurge vizi
ta unui ministru, 
atmosfera dintr-un că
min muncitoresc de 
nefamiliști si conse
cințele schimbării u- 
nui director general 
autoritar, cu mentali
tate de vătaf ce pre
tinde numai să fie as
cultat orbește, cu un 
altul. aparent mai • 
șters. ce-și obligă 
subalternii si colegii 
să facă nu „referate 
explicative" ci „ana
lize critice", discuțiile 
despre un nou meca
nism economic sau. 
între tinerii munci- I 
tori, despre fete, re- I 
marcabilă fiind natu 
raletea fiecăruia din
tre aceste „episoade".

„Oceanul" este o 
carte cu viată, mai 
mult decît una despre 
viată, probabil rodul 
unei îndelungate ex
periențe reporteri
cești, care trece în 
literatură fără ambiția 
deșartă a literaturiză
rii fantelor, așadar 
fără a-si trăda condi
ția adevărată. Scris 
cu îndeminare si viod- 
ciune. cu onestitate și 
echilibru stilistic (ex
cepție făcînd „puncta
jul" de titluri prin 
care se anticipează 
într-un chip facil 
spectaculos conținutul 
fiecărui capitol), ro
manul lui Daniel 
Drăgan se nutrește 
din acel realism al 
observație) și descrip
ției vieții imediate 
care constituie facto
rul comun intre lite
ratură. gazetărie si 
cinematograf atunci 
cînd preocuparea de 
actualitate este au
tentică.

Mircea
IORGULESCU

mîne o schimbare dintre 
cele mai gratuite ; precară 
în substanță, anemică in 
impulsuri, lipsită de supor
tul unei pasiuni și angajări 
umane puternice și de rea
lism ; axată pe o iluzie 
vagă ce se va dovedi min
cinoasă; neinsoțită. o clipă, 
de vreo revelație, chiar 
dramatică, aptă să serveas-

suri generoase pentru a 
avea cu adevărat o exis
tență autentică.

Cea mai frapantă însușire 
a scenariului iui Ștefan Iu
reș și a filmului Adei Pis
tiner este sinceritatea sa, 
originalitatea temei și tra
tării ei cînd cu rece obiec
tivitate, cind cu fină ironie 
și discretă compasiune. Să

Nușa va deveni Insupor
tabilă. Rămînind identic cu 
sine și cu neputința sa, mi- 
zind pe o schimbare exteri
oară mai mult decît pe una 
interioară, de care nu e în 
stare, Filip va face ca Nușa 
să aibă aceleași reacții ca 
ale propriei soții (reacții 
perfect confundabile, inter- 
șanjabile). Și astfel, cel 
puțin pentru arhitect, viața 
nu se va modifica, nu va 
progresa, ci se va repeta 
comic, grotesc și va reveni 
la punctul inițial. „Stop ca
drul la masă" reface astfel 
povestea consumării și eșe
cului unei „aventuri" care 
e, aparent, un act de ale
gere și de libertate in con
flict cu datoriile deja asu
mate, dar care in fond ră-

că drept lumină existenței 
ulterioare.

„Stop cadru la masă" are. 
In afara moralei imediate 
(a familiei — relația cu fa
milia constituită și valorile 
ei), o alta mai gravă și mai 
cuprinzătoare: morala con
științei limitelor si a luci
dității in depășirea lor; 
luciditatea și răspunderea 
fiecăruia de a-și confrunta 
aspirațiile cu posibilitățile ; 
de a evita gestul inutil și 
ridicol al falselor și meschi
nelor evadări ; de a-și esti
ma mai just deciziile și ac
tele pe care le comite. Șl 
mai departe : răspunderea 
fiecăruia față de propria 
viață : datoria omului de a 
acționa în numele unor sen-

adăugăm: fluiditatea, cursi
vitatea narațiunii, echilibrul 
subtil al luminilor și um
brelor în portretizarea per
sonajelor. Nota personală a 
debutantei (in lung metraj 
artistic) Ada Pistiner este 
evidentă în felul în care 
și-a însușit și transfi
gurat scenariul (de fapt o 
parte a scenariului lui Ște
fan Iureș), în amestecul de 
luciditate și tristete cu 
care-și urmărește eroii ; 
în felul în care își con
cepe, pigmentează și or
chestrează imaginea (An- 
ghel Deca) ; in ritmurile 
variate pe care le imprimă 
fiecărei scene și succesiunii 
filmului (Montajul : Ma
ria Neagu). Regăsim în ro

lul soției arhitectului pe 
Dorina Lazăr, care portreti
zează cu naturalețe și dra
matism conținut o vinova
tă fără vină, o femeie tris
tă. de o disperare tăcută, 
urițită de monotonie și apoi 
înfrumusețată de suferință. 
O regăsim — opțiune evi
dent surprinzătoare — în 
rolul celeilalte femei pe 
Anda Călug&reanu, care 
conferă Nușei răsfățuri de 
fată băiețoasă, o notă de 
haz trist, crisparea unui om 
cu o rană încă vie, cinismul 
unui copil maturizat înain
te de vreme, apoi accese de 
furie și agitație zgomotoa
să. dizgrațioasă, simptome 
de înrăire rapidă. în rolul 
arhitectului, actorul sovietic 
Alexandr Kaliaghin tulbură 
prin sugestiile privirii sale, 
amestec de blindețe și 
indolență, sinceritate și 
taină, zîmbet și crispare, 
tristete, nostalgie, vis-jind 
și neputință, misterioasă 
dorință și lașitate, teamă și 
spaimă. Rolul din acest 
film e o nouă demonstrație 
a talentului său, a econo
miei de mijloace cu care 
exprimă, prin infinite 
nuanțe, faptul că „se in-
tîmplă atîtea șl nu se în-
tîmplă nimic", a farmecului
său specific, un farmec al 
efasării sclipitoare și al abi- 
guității, atit de necesare 
personajului Filip,

Bogat în observații de 
viață șl interesant prin 
apelul său implicit la exis
tenta autentică, acest „Stop 
cadru la masă" marchează
o reușită ce ne face să 
privim cu mereu sporit op
timism afirmarea filmului 
românesc de actualitate.

Natalia STANCU

Noi lucrări 
în domeniul 

științelor istorice
Ieri, la librăria nr. 95 din Capitală, 

un numeros public a luat parte la 
prezentarea unor noi lucrări de isto
rie. apărute în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, care 
îmbogățesc seria volumelor realizate 
de oamenii de știință din țara noas
tră acum, în preajma celui de-al 
XV-lea Congres internațional de ști
ințe Istorice ce va avea loc în luna 
viitoare la București. Au fost pre
zentate volumele „Daco-geții in Im
periul roman. (în afara provinciei 
Dacia Traiană)" de Ion I. Russu ; 
„Bizanțul și instituțiile românești 
pînă la mijlocul secolului al 
XVIII-lea" de Valentin Al. Georges
cu ; primul volum, in limba franceză, 
din „Actele celui de-al II-lea con
gres internațional de tracologie" 
desfășurat la București în urmă cu 
patru ani, volum editat sub îngriji
rea lui Radu Vulpe, în colabarart 'U 
Constantin Preda, Alexandru Vulpi 
si Adriana Stoia ; volumul V al co
lecției „Inscripțiile antice din Dacia 
și Scythia Minor", cuprinzînd docu
mente epigrafice din Dobrogea de 
nord — adunate, traduse si însoțite 
de comentarii de Emilia Doruțiu- 
Boilă ; volumul VI (partea I) al pu
blicației „Nouvelles ătudes dTiistoire", 
apărut sub îngrijirea lui Ștefan Pas- 
cu, Ștefan Ștefănescu și Dan Berin- 
dei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Radu Vulpe, Dionisie M. Pippidi, 
Ștefan Ștefănescu și Constantin Bu- 
suioceanu, directorul Editurii Acade
miei. au subliniat că lucrările pre
zentate aduc noi și valoroase măr
turii privind trecutul patriei noastre, 
fac cunoscute oamenilor de știință de 
peste hotare concluzii și rezultate 
importante dobindite în ultimii ani 
de cercetarea de specialitate din 
România. (Silviu A chim).

ne pună pe buze și să ne 
sădească în suflete numele 
marilor bărbați ai trecutu
lui, ca și ale poeților care 
le-au glorificat viața și 
opera...

Apoi, înainte de Congre
sul al IX-lea, la primele în-

istoriei naționale, ca șl ale 
istoriei reale, obiective, a 
partidului nostru comunist. 
O primă lecție magistrală, 
din care noi. scriitorii și ar
tiștii, aveam să Învățăm și 
să reînvățăm sensurile isto
riei și posibilitatea noro

Au început, apoi, la pu
țină vreme, vizitele dese, 
sistematice, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în toate 
regiunile tării. Scriitorii și 
artiștii n-au lipsit niciodată 
de lingă marele lor dascăl 
de viață și de istorie. Pele

ISTORIE DIN ISTORIE...
Ceaușescu ne-a fost dascăl 
și model cu multi ani îna
inte de-a fi desemnat de 
partid și de națiune in 
funcția supremă de condu
cere. Uteciștii de altădată, 
pe care-i văd astăzi cu pă
rul cărunt, cred că-si mai 
aduc cu toții aminte de a- 
cele zile, de acel an... Iar 
pe-atunci era socotită o cu
tezanță, chiar și pentru o 
personalitate conducătoare 
de prim rang, ca a tovară
șului Nicolae Ceausescu, să

tîlnlri cu scriitorii și ar
tiștii, dar mai ales la Con
gres și după aceea, parcă 
văd luminile uimite și 
bucuria din ochii colegilor 
mei, aparținînd tuturor ge
nerațiilor, în fața spectaco
lului de aleasă grijă, deli
catețe, înțelepciune, răs
pundere și cutezanță cu 
care erau date de o parte 
straturile de rugină, de ui
tare. de deformare sau ne
glijență, ce acopereau, încă, 
zone intregi din tezaurul

coasă de-a le reflecta in 
opere de artă cît mai varia
te și mai expresive... Cred 
ca din acele clipe au in- 
ceput, spontan, la masa de 
lucru sau în atelierele fie
căruia, înainte de-a ajunge 
in programele instituțiilor 
culturale centrale, eforturi
le noastre de-a contura, în 
dimensiunile ei adevărate, 
copleșitoare, epopeea națio
nală, imaginea complexă a 
istoriei și revoluției româ- 
neȘti...,

rinajul la monumentele și 
locurile memorabile ale 
trecutului a devenit, astfel, 
un element firesc, esențial, 
al construcției socialiste, al 
înțelegerii comandamente
lor prezentului, fără de care 
arta și literatura n-au avut 
și nu pot avea nici un vii
tor.

Ca ardelean, vreau să 
pun, de asemenea, în evi
dență faptul că, in toate 
locurile și localitățile unde 
trăiesc alături de români.

maghiari, germani sau alte 
naționalități conlocuitoare, 
colegii noștri de scris și de 
gindire creatoare s-au pu
tut bucura, împreună cu 
noi, de evocările largi și, 
mai ales, de sensul dat a- 
cestor evocări de către to
varășul Nicolae Ceaușescu : 
tot ce ne-a lăsat trecutul 
comun trebuie să sinteti
zăm și să ducem mal de
parte prin opera prezentu
lui, păzind ca lumina ochi
lor frăția și unitatea tutu
ror oamenilor muncii din 
România socialistă !.„

Oare nu din aceste călă
torii, care continuă, făcînd 
parte organică din sistemul 
de lucru, din legăturile per
manente ale conducătorului 
nostru cu poporul — ade
văratul făuritor al istoriei 
— s-a născut, reînviind ti
tlul unui patetic poem al 
romantismului românesc, și 
Festivalul național „Cin- 
tarea României" ! ? Aceas
tă amplă mobilizare de for
țe scoate la lumină harul

■ ■ ■ ■
latent ascuns în straturile 
cele mai adinei ale geniului 
creator popular, indiferent 
că se exprimă prin cuvînt, 
condei, daltă, pensulă, sau 
prin rigla de calcul și toate 
aparatele complicate ale 
operei de creație, materia
lă, în grandioasa epopee a 
socialismului.

îndemnurile recente a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu istoricilor noștri, 
în pragul congresului in
ternational ce va avea loc 
în capitala României, de-a 
veghea ca știinta istoriei să 
slujească pacea, prietenia, 
colaborarea egală, indepen
dența și progresul popoare
lor. au răsunat, la noi și in 
străinătate, ca aforismele 
din gura unui filozof înțe
lept. ca axiomele unui mare 
conducător politic, care se 
simte răspunzător, în frun
tea poporului român, de 
soarta prezentului și viito
rului Întregii umanități.

E o vocație, un destin, o 
misiune încredințată de is
torie 1

Cursuri 
de perfecționare 
pentru profesori

Peste citeva zile vor începe cursu
rile de perfecționare pentru profe
sori. în vederea ridicării calității 
acestor cursuri au fost elaborate noi 
programe, în baza, cărora partici- 
panții vor putea să aprofundeze te
mele de importanță deosebită în do
meniul specialității, ca si pregătirea 
politico-ideologică și psiho-pedago- 
gică. Noile măsuri vizează totodată 
aspectul metodologic al cursurilor, 
folosindu-se, alături de predarea ex
pozitivă, și forma participativă. în 
acest sens, se preconizează crește
rea ponderii seminariilor și dezbate
rilor colective, a susținerii de pro
iecte și lucrări personale, a efec
tuării de demonstrații practice și 
lucrări de laborator.

După cum precizează direcția de 
resort din Ministerul Educației și 
învățămintului, peste 25 000 educa
toare, învățători și profesori iau 
parte anul acesta la diferite cursuri 
de pregătire și perfecționare.

(Agerpreș)
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Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa calde felicitări și urările cele mai sincere de sănătate și feri
cire personală, de progres și prosperitate pentru poporul marocan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

BACĂU : Cartierul „Republicii” - cel mai tînăr 
ansamblu de locuințe

Cartierul ..Republicii'* este cel mal 
tinăr ansamblu de locuințe din mu
nicipiul Bacău. Aici au fost date în 
folosință oină la această dată 4 372 
de apartamente. în care s-au mutat 
tot atîtea familii de chimiști. meta- 
lurgisti. constructori de mașini, tex- 
tilisti. împreună cu noile cartiere 
..Aviatori" si ..Victor Babes", el for
mează un adevărat oras-satelit în 
care locuiesc circa 30 000 de oameni 
ai muncii. Pentru aceștia au fost 
construite numeroase obiective soci- 
al-culturale : scoli, grădinițe, crese 
pentru copii, săli de sport, unităti co-

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

In cîteva rînduriReprezentanții României Ia Olimpiada de la Moscova
La cea de-a XXII-a ediție a Jocu

rilor Olimpice de vară, de la Mos
cova România va fi reprezentată de 
o delegație alcătuită dîn circa 250 de 
sportivi, care vor participa la ur
mătoarele discipline : atletism, box, 
caiac-canoe. canotaj academic, călă
rie, gimnastică, haltere, handbal, 
judo, natatie (înot sărituri și polo 
pe apă), lupte, pentatlon modern, 
scrimă, tir. tir cu arcul, volei și 
yachting. La judo, tir cu arcul și 
yachting, sportivii români vor fi pre- 
zei/i pentru prima oară la întrece
ri' ... olimpice.

Din lotul tării noastre fac parte 
numeroși campioni olimpici, mon
diali europeni și alti sportivi va
loroși. in frunte cu gimnasta Nadia 
Comăneci. triplă medaliată cu aur la 
J.O. de la Montreal, colegele sale de 
echipă. Emilia Eberle. Dumitrita 
Turner. Rodica Dunca. Melita Rilhn. 
Marilena Vlădărău. deținătoarele ti
tlului mondial, dublul campion o- 
limpic la canoe Ivan Patzaichin. ca- 
lacistul Vasile Dît>a, campion olimpic 
la Montreal, canoiștii frații Toma și 
Gheorghe Simionov. luptătorii Con
stantin Alexandru, Ion Draica. Nicu

Pregătiri olimpice
• La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală se va disputa astăzi, de 
la ora 18,00, meciul international 
amical de handbal dintre selecționa
tele masculine ale României și Un
gariei. Cele două echipe se vor mai 
întîlni joi la Ploiești și sîmbătă din 
nou în Capitală.
• Pentru participanții la Jocurile 

Olimpice de vară de la Moscova, 
editura „Fizkultura i Sport" a tipă
rit un ghid intitulat „Locurile de 
desfășurare ale întrecerilor Și antre
namentelor". Broșura a fost editată 
în limbile rusă, franceză și engleză,

BACAU • La Tescani, in ca
drul așezămintului de cultură 
„George Enescu" a fost organi
zată o expoziție permanentă de 
pictură care înmănunchează cele 
mai reprezentative lucrări rea
lizate de artiștii plastici venițl 
aici, in taberele de creație. Prin
tre semnatari se numără pic
torii Ilie Boca, Vasile Crăiță- 
Mîndră, Letiția Oprișan și ca
ricaturistul Constantin Ciosu. 
• Actorii teatrului popular de 
comedie din Slănic-Moldova au 
prezentat, în premieră, pentru 
oamenii muncii venițl la odih
nă si tratament, piesa lui Tudor 
Popescu „Dulcea ipocrizie a 
bărbatului matur". (Gh. Baltă).

IALOMIȚA • în perioada 15 
iunie — 8 iulie un grup de stu
dent! de la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I.L. 
Caragiale" București au făcut 
practică în cadrul Comitetului 
județean pentru cultură și edu
cație socialistă Ialomița. In a- 
ceastă perioadă ei au realizat la 
Z meul Tineretului din muni- 
J.plul Slobozia două specta
cole literar-muzicale, au pregă
tit brigada artistică de la Com
plexul U.G.S.R. Amara, un film 
de scurt metraj despre Muzeul 
etnografic Slobozia și un film 
opinie „Cine răspunde?", des
pre modul cum sînt folosite re
sursele reciclabile. (Mihai Vi- 
șoiu)

IAȘI • „Iașii de ieri șl de 
azi" este intitulată expoziția de 
pictură șl grafică realizată de 
studenții de la secția de arte 
plastice a Conservatorului „Geor
ge Enescu" din Iași și a celor 
de la Institutul de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu" din Bucu
rești. Sînt lucrări efectuate în 
cadrul unei tabere de creație 
organizate în perioada 15 iu
nie — 5 iulie. (Manole Corcaci).

MEHEDINȚI • La Orșova se 
desfășoară „Săptămîna culturii 
orșovene" — amplă manifestare 
cultural-educativă in cadrul că
reia se organizează simpozioane 
pe teme istorice și ale dezvol
tării economico-sociale a loca
lității, șezători literare, întîlniri 
ale membrilor cenaclurilor li
terare din județ cu locuitorii, 

merciale si de servire a populației. A- 
cesta este al 15-lea ansamblu de lo
cuințe construit pînă acum în Bacău. 
Numai în anii actualului cincinal au 
fost date in folosință peste 16 000 de 
apartamente. Din 1978 și pînă în pre
zent au fost înălțate si date în folo
sință cu 1 000 de apartamente mai 
mult decit în perioada celor două 
cincinale anterioare. în prezent, mal 
mult de trei sferturi din populația 
municipiului de pe Valea Bistriței 
locuiește în blocuri nou construite. 
(Gheorghe Baltă).

Gingă. Ștefan Rusu. gimnastul Dan 
Grecu, atletele Eva Zorgo-Raduly, 
Maricica Puică, Fita Lovin, atleții 
Ilie Floroiu. Vasile Bichea. Adrian 
Proteasa. canotoarea Sanda Toma, 
campioană a lumii, înotătoarea Car
men Bunaciu. boxerii Simion Cuțov. 
Radu Daniel. Georgică Donici. scri- 
merul Ioan Pop. tlntașii Corneliu Ion 
și Stan Marin ș.a. De asemenea, din 
lot mai fac parte handbalistii. polo- 
istii, voleibaliștii si voleibalistele — 
care s-au calificat pentru Jocurile 
Olimpice.

La Moscova, sportivii români se 
vor afla în fata celui de-al 11-lea 
start olimpic. La cele zece ediții de 
vară la care au participat pînă în 
prezent (prima oară lâ J.O. de la 
Paris — 1924). ei au cucerit 99 de 
medalii: 22 de aur. 31 de argint și 
46 de bronz. La ultimele trei ediții 
ale marii competiții, reprezentanții 
culorilor sportive românești s-au nu
mărat printre protagoniștii întreceri
lor. cîștigînd 58 de medalii, cel mai 
prestigios bilanț olimpic înregistrîn- 
du-se în urmă cu patru ani la J.O. 
de la Montreal — 27 de medalii, 177,50 
puncte.

într-un tiraj de 5 000 de exemplare, 
în aceeași editură a apărut o cu- 

legere umoristică intitulată „Olimpia
da zîmbește", care cuprinde lucrări 
ale unor scriitori și caricaturiști din 
Franța, Cehoslovacia, Suedia. Elve
ția și U.R.S.S. Cartea este prefațată 
de cunoscutul scriitor sovietic Ser- 
ghei Mihalkov, laureat al Premiului 
Lenin.

• Comitetul olimpic din Ecuador a 
anunțat că la Jocurile Olimpice de 
vară de la Moscova sportivii acestei 
țări vor participa la concursurile de 
atletism, ciclism, natație, judo Și box.

Festivalul-concurs interjudețean 
„Porțile de Fier — porțile cîn- 
tecului popular și ale poeziei pa
triotice românești" și altele. 
(Virgiliu Tătaru)

MUREȘ o Pe platoul din a- 
propierea riului Mureș a avut 
loc tradiționala manifestare fol
clorică „Tirgul cireșelor" de la 
Brîncovenești, județul Mureș. 
Această sărbătoare a cîntecului, 
jocului și portului strămoșesc a 
reunit sute de tineri și vîrstnici 
de pe Valea Mureșului de Sus, 
din alte zone ale județului. Pe 
scena amenajată in aer liber au 
evoluat zeci de echipe artistice 
și soliști vocali și instrumentiști 
— români, maghiari, germani — 
din Brîncovenești, Idicel, Deda 
și alte centre ale județului. 
(Gh. Giurgiu).

MARAMUREȘ 9 La invitația 
gazdelor, in perioada 6—14 Iulie 
a.c., corala „Prietenii muzicii" 
din Baia Mare, formație laurea
tă a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", participă la cea 
de-a X-a ediție a Festivalului- 
concurs de muzică corală „Bela 
Bartok". care se desfășoară la 
Debrețin (R.P. Ungară). Mesajul 
prietenesc de cîntec si vers, pe 
care artiștii amatori din Româ
nia îl prezintă pe scena compe
tiției. constituie un omagiu aduș 
ilustrului muzician maghiar Bela 
Bartok. care a cules Si a publi
cat nestemate ale folclorului 
muzical maramureșean sub titlul 
„Cîntece populare ale români
lor din Maramureș". Dirijorul și 
compozitorul Li viu Borlan a in
clus în repertoriul corului si o 
creație proprie, inedită dedicată 
personalității marelui muzician 
maghiar. (Gheorghe Susa).

SALAJ 9 In cadrul Lunii cul
turii cinematografice. întreprin
derea cinematografică a județu
lui Sălaj a organizat o reușită 
expoziție de fotografii care re
dau cele mai semnificative mo
mente din filmele românești 
„Dacii", „Columna", „Ștefan cel 
Mare". „Mihai Viteazul", „Vlad 
Tepeș". „Cantemir". „Ecaterina 
Teodoroiu". „Ultima frontieră a 
morții", „Pe aici nu se trece". 
(Ion Muresan).

Vizita secretarului general adjunct al O.N.U.
Marți după-amiază. ministrul aface

rilor externe. Ștefan Andrei, a primit 
pe Yasushi Akashi. secretar general 
adjunct al O.N.U.. șeful Departamen
tului pentru informare publică din 
Secretariatul O.N.U., aflat în vizită 
în tara noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra căilor și 
modalităților de creștere a contribu
ției organizației la făurirea unei noi 
ordini economice si politice interna
ționale si. in cadrul acesteia, a unei 
noi ordini în domeniul informației, 
care să servească Ia apropierea între 
popoare, la mobilizarea opiniei pu
blice mondiale, a popoarelor, pentru 
înfăptuirea dezarmării, instaurarea 
unor relații economice juste si echi
tabile între state. întărirea politicii 
de pace, securitate și independentă 
națională. Y. Akashi a dat o înaltă 
apreciere interesului constant al 
României, al președintelui Nicolae 
Ceausescu față de Organizația Na
țiunilor Unite, Inițiativelor românești 
vizînd creșterea rolului O.N.U. în 
viata internațională.

• Congresul federației internațio
nale de fotbal, întrunit la Zurich, a 
confirmat hotărirea Comitetului e- 
xecutiv al F.I.F.A. prin care se resta
bilesc drepturile Federației de fotbal 
din R.P. Chineză în cadrul forului 
fotbalistic mondial.
• Astăzi, la Brașov, selecționata de 

fotbal a țării noastre, care își conti
nuă pregătirile în vederea noului se
zon internațional, îniilnește echipa 
locală F.C.M. Brașov, promovată in 
divizia A. Jocul începe la ora 17 Și 
va avea loc pe sțadionul municipal.

• Selecționata de fotbal a diviziei 
B din România Si-a încheiat turneul 
întreprins în R.P.D. Coreeană, întîl- 
nind la Phenian echipa „8 Februarie". 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate . 1—1.

® Disputată pe autostrada Bucu
rești — Pitești, proba contracrono- 
metru individual din cadrul campio
natelor naționale de ciclism a re
venit sportivului dinamovist Marin 
Valentin. înregistrat Pe distanta de 
40 km cu timpul de 55’36”8/10 (me
die orară 43,200 km). Acesta a fost 
al patrulea timp consecutiv, în cursa 
contratimp, adjudecat de tinărul ci
clist bucurestean. Pe locul doi s-a 
situat Gh. Lăutaru (Dinamo) — 
56’53”. urmat la rîndul său de A. An
tal (C.I.B.O Brașov) — 56’57”l/10, 
I. Gancea (Dinamo) — 57’01”4/10, 
M. Romașcanu (Dinamo) — 57’43”4/10.

Vineri se va desfășura întrecerea 
de fond pe distanta de 140 km. pe 
șoseaua București — Alexandria.
• Au continuat meciurile competi

ției internaționale de tenis pentru

SIGHIȘOARA :

Se diversifică 
gama produselor 

din sticlărie și faianță 
întreprinderea de sticlărie si fa

ianță din Sighișoara — unitate re
prezentativă a județului Mureș — 
a cunoscut în ultimii ani o continuă 
dezvoltare si modernizare. Anul 
trecut a fost pusă în funcțiune o 
nouă capacitate de producție : ate
lierul de faianță artistică, care, ală
turi de capacitățile existente, a fă
cut ca sticlarii si falantarii sighiso- 
renl să-si alinieze produsele — ade-

> vărate opere de artă — la nivelul 
tehnicii actuale iar ele să fie deo
sebit de căutate pe plata internă si 
la export.

— Nomenclatorul nostru de fabri
cație — ne spunea loan Roia, di
rector adjunct al întreprinderii — 
numără azi circa 280 produse din 
sticlărie ; alte 40 — din faianță ar
tistică. în ultimii ani. circa 33 mi
lioane articole de menaj si peste 
130 milioane bucăți ambalaje de 
sticlă au ieșit pe poarta între
prinderii.

Intr-adevăr. fie că este vorba de 
cunoscutele servicii pentru cafea, 
lapte, ceai, compot, băuturi, de bor
canele pentru conserve si buteliile 
din sticlă, ceramica fină de menaj 
sau articolele decorative — ca să 
amintim doar principalele sorti
mente — toate au ca notă distinc
tă : estetic plăcut si funcționalitate 
ridicată. Nu întîmplător. produsele 
cu marca întreprinderii sighisorene 
sint exportate în peste 24 de țări. 
Mereu noi tineri se califică în me
seriile de tumător-retusor. glazura- 
tor. decorator și în alte profesii.

în acest an. măsurile vizînd ra
ționalizarea consumurilor materiale 
și energetice au dus la reducerea 
prețului de cost, la ridicarea renta
bilității produselor. între măsurile 
luate amintim reconditionarea for
melor de fasonare a farfuriilor și 
ceștilor de faianță. La prima vede- 
re^_ o măsură simplă, dar si deo
sebit de eficientă : pe seama aces
teia se economisesc anual circa 
300 tone de gips. Pe de altă parte, 
readucerea în circuitul economic a 
banalelor cioburi de sticlă a însem
nat diminuarea. în primul semestru 
din acest an. a consumului de 
energie si combustibil cu circa 25 
la sută. Acestea, ca si alte măsuri 
— rod al acțiunii de creație tehni
că a colectivului — au făcut ca 
după primele sase luni din acest 
an unitatea slghisoreană să-si rea
lizeze sarcinile de olan la toti prin
cipalii Indicatori. (Gh. Giurgiu).

La primire a fost de fată A. S. 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. din București.

★
Yasushi Akashi. secretar general 

adjunct al Organizației Națiunilor 
Unite, șeful Departamentului pentru 
informare publică din Secretariatul
O.N.U., aflat în tara noastră, la in
vitația Asociației de Drept Interna
tional și Relații Internationale, a 
prezentat, marți după-amiază. la se
diul A.D.I.R.I. din Capitală. în ca
drul unei mese rotunde, o expunere 
cu tema „întărirea rolului Națiuni
lor Unite si noua ordine internațio
nală în domeniul informațiilor".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste, Academiei „Stefan Gheorghiu", 
cercetători, ziariști. Au fost, de ase
menea, prezenti Abdel Salam Da- 
jani. directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. din București, pre
cum Si reprezentanți ai organizațiilor 
ANUROM și A.D.I.R.L de la Bucu
rești.

(Agerpres)

tineret „Cupa Galea". Rezultate teh
nice : Basel : Elveția — Maroc 5—0 ; 
Olanda — Cipru 5—0 ; Budapesta : 
Ungaria — Algeria 4—1 ; Grecia — 
Tunisia 5—0 ; Katowice : U.R.S.S. — 
Irlanda 5—0 ; Norvegia — Polonia 
3—2 ; Copenhaga : Danemarca — 
Mexic 3—2 ; Canada — Japonia 5—0; 
Viena : Finlanda — Bulgaria 4—1 ; 
Austria — Luxemburg 5—0.
• în runda a 9-a a turneului in

ternațional de șah de la Amsterdam, 
olandezul Timman a remizat cu cam
pionul lumii, Karpov (U.R.S.S.). Alte 
rezultate : Sosonko (Olanda) — Hort 
(Cehoslovacia) remiză ; Wiel (Olan
da) — Dolmatov (U.R.S.S.) între
ruptă ; Larsen (Danemarca) — Ribli 
(Ungaria) întreruptă.
• Campionul mondial de box la 

categoria grea, Larry Holmes (S.U.A.), 
își continuă seria succeselor. în ca
drul unei reuniuni care a avut loc 
la Bloomington (Minnesota), Larry 
Holmes l-a învins prin abandon în 
repriza a 7-a pe șalangerul său, Scott 
Ledoux. Holmes, care este campion 
al versiunii V.B.C., este în vîrstă de 
30 de ani. Aceasta a fost cea de-a 
34-a .victorie consecutivă repurtată 
de Holmes.

® După desfășurarea turneului in
ternational de la Wimbledon, in cla
samentul „Marelui Premiu F.I.L.T." 
pe primul loc se află tenismanul 
american John McEnroe cu 1349 
puncte, urmat de Bjorn Borg (Sue
dia) — 1 215 puncte. Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 1 094 puncte, Harold So
lomon (S.U.A.) — 952 puncte, Iuan 
Lendl (Cehoslovacia) — 830 punc
te etc.

De la ADAS
Asigurarea de accidente poate fi 

contractată de orice persoană în 
virstă de la 16 ani împliniți, indife
rent de profesie și de locul de mun
că. Dintre evenimentele neprevăzu
te pentru urmările cărora se plătesc 
sumele asigurate corespunzătoare 
amintim : lovirea, căderea, aluneca
rea, prăbușirea de teren, explozia, 
trăsnetul, acțiunea curentului elec
tric, înecul, degerarea, intoxicația 
subită, arsura, accidentele produse 
de funcționarea sau folosirea mași
nilor, instrumentelor, sculelor sau 
armelor, cele întimplate ca urmare 
a circulației mijloacelor de trans
port sau din cauza accidentelor in- 
timplate acestora etc.

Această asigurare se practică în 
următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pentru 

sume fixe, totale, de 19 000 de lei. se 
contractează pe durata de 3 luni, 
sau pe durate constituind multiplul 
acesteia, pînă la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot Încheia 
una, două sau trei asigurări pentru 
sume fixe.
• Asigurarea de accidente pentru 

sume convenite se contractează pe 
durate de la 1 an la 5 ani. La aceas
tă asigurare primele se pot achita 
și în rate.

Primele de plată, la ambele va
riante, se stabilesc în funcție de 
mărimea sumei pentru care solici
tantul dorește să se asigure, precum 
și de durata contractului (de exem
plu : la asigurarea pentru sume 
fixe, prima de plată este de 15 lei 
pe 3 luni, iar la asigurarea pentru, 
sume convenite prima de plată 
este de 3,20 lei pe an pentru fiecare 
1000 de lei din sumele asigurate 
prevăzute în poliță).
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde, pe lingă asiguratul 
principal, pe soția acestuia și pe toti 
copiii, în vîrstă de 5 pînă la 16 ani, 
la sume totale de 15 000 de lei pen
tru fiecare persoană.

Prima de plată, pentru o durată 
a asigurării de 3 luni, este de 25 de 
lei, pentru toate persoanele cuprin
se in asigurare.
• Asigurarea de accidente „Tu

rist" se recomandă a se contracta 
cu ocazia efectuării unor deplasări. 
Această asigurare cuprinde atît ca
zurile de accidente ale asiguratului, 
cit și cele de deteriorare sau distru
gere a bunurilor casnice și gospo
dărești ale acestuia lăsate la domi
ciliu sau luate în deplasare.

Sumele asigurate sint între 15 000 
de lei și 40 000 de lei pentru cazu
rile de vătămări corporale (în func
ție de natura accidentului) și de 
20 000 de lei pentru pagul>ele ia bu
nurile casnice și gospodărești.

La această asigurare, prima de 
plată este de 15 lei pentru o lună.

Cronica
Primiri, Mart* după-amiază, to

varășul Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, l-a primit 
pe Andrzej Sikorski, vicepreședinte 
al Comisiei de Planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

La convorbire a participat Bujor 
Roșea, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

A fost de față ambasadorul Polo
niei la București, Jerzy Kusiak.

★
în aceeași zi, tovarășul Janos 

Fazekas, viceprim-ministru al guver
nului, l-a primit pe Rev Lajos, pre
ședintele Consiliului Național al 
Cooperativelor Industriale (OKISZ) 
din Republica Populară Ungară.

în cursul întrevederii au fost ana
lizate stadiul conlucrării dintre

Achiziții noi la Muzeul 
de istorie a municipiului 

București
Noi achiziții s-au adăugat de la 

începutul anului si pînă acum celor 
peste 200 000 exponate care alcătuiesc 
patrimoniul Muzeului de istorie a 
municipiului București. Eșalonate pe 
o lungă perioadă de timp, din paleo
litic si pînă la începutul secolului 
XX, ele se constituie in mărturii 
prețioase cu privire la vechimea, 
varietatea și bogăția civilizației care 
au înflorit pe aceste meleaguri scăl
date cu generozitate de apa Dîmbovi
ței. la locul si rolul Bucurestiului în 
existenta din ultimele secole a pa
triei, precum si la o serie de perso
nalități. aspecte si evenimente din 
istoria Capitalei noastre. Remarcabile 
sînt piesele de inventar arheologic 
scoase la lumină cu prilejul unor re
cente săpături efectuate pe șantie
rele de la vechea ctitorie a domni
torului fanariot Alexandru Ipsilanti. 
Curtea Arsă, de la Buciumeni- 
Buftea, Străulești. Bragadiru. Mili
tari si Ghica-Tei.

în rîndul achizițiilor notabile sem
nalăm cîteva opere de artă repre- 
zentînd pe citiva dintre vechii pri
mari ai Bucurestiului. de numele 
cărora se leagă înfăptuiri edilitare de 
seamă ale orașului : două portrete 
ale lui Neculae Fleva (fost primar în 
perioada 1884—1886) și. respectiv. Di- 
mitrie Dobrescu (1911—1912). precum 
si un valoros bust în bronz executat 
de Frederich Storch. înfătisîndu-1 pe 
Procopie Dumitrescu (1901—1902 și 
1910—1911). Dintre obiectele persona
le. un interes istoric si emotional îl 
prezintă 'un frumos goblen care a 
aparținut lui Emanoil Boteanu. fost 
aghiotant al domnitorului Al. I. Cuza, 
alături de pendula si luneta de 
cimp de care s-a servit scriitorul si 
omul politic Ion Ghica.

Toate aceste noi documente si 
mărturii. împreună cu numeroase al
tele. pot fi văzute dealtfel de către 
marele public în cadrul unei expo
ziții deschise zilele acestea la sediul 
Muzeului din Palatul Sutu.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume convenite 
și cele familiale cuprind și pagube
le la bunurile casnice și gospodă
rești, pentru o sumă Asigurată de 
5 000 de lei de fiecare poliță.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări 
cetățenii se pot adresa responsabili
lor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor de 
asigurare sau, direct, oricărei uni
tăți ADAS.

Printre asigurările pe care ADAS 
le pune la dispoziția cetățenilor 
este și „asigurarea mixtă de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
în cazul survenirii unor evenimen
te asigurate, neprevăzute și nedo
rite. Totodată, dă posibilitatea asi
guratului să economisească în mod 
planificat o anumită sumă de bani 
pe care o va primi la expirarea 
poliței.

Asigurarea mixtă de viață se mal 
practică și în alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea sumei 
asigurate în cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, ori 
prin prelungirea în timp a presta
țiilor ADAS.

Astfel, în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii familiei în vîrstă de 
la 5 ani la 65 de ani, oricare din
tre aceștia putînd încasa suma 
asigurată.

La „asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente" suma 
asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori 
suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această 
asigurare.

Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași" se 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către ur
mașii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă o 
serie de caracteristici comune, din
tre care enumerăm :
• Sînt accesibile tuturor persoa

nelor în vîrstă de la 16 ani pînă 
la 65 de ani.
• Se pot contracta pe termene 

de la 5 ani la 15 ani.
• Primele de asigurare sînt di

ferențiate în funcție de vîrstă per
soanei ce se asigură, de durata po
liței și de mărimea sumei asigu
rate, putînd fi achitate și în rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
Întreaga durată prevăzută in poliță, 
sumele asigurate se plătesc conco
mitent cu o indemnizație de 10%.
• Asigurările participă la trage

rile de amortizare lunare.

zilei
UCECOM și OKISZ, precum șl noi 
căi și mijloace concrete de extindere 
a schimburilor de mărfuri, de specia
liști și de experiență între cele două 
organizații cooperatiste.

La primire a participat Teodor 
Haș, președintele UCECOM.

A fost prezent Sandor Rajnai. am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

★
La invitația I.R.R.C.S. și Asociației 

de prietenie româno-siriană. ne-a vi
zitat țara, în perioada 1—8 iulie, o 
delegație a Asociației de. prietenie 
siriano-română, condusă de Ahmed 
Al Asaad, prim-vicepreședinte al 
asociației. Oaspeții au avut întreve
deri la Uniunea Generală a Sindica
telor din România, Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Centrul na
țional pentru promovarea prieteniei 
și colaborării cu alte popoare, Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și la Consiliul popu
lar al municipiului Ploiești, au vizi
tat obiective economice și social-cul- 
turale din Capitală și din județele 
Prahova și Brașov.

Delegația a fost primită de tovară
șul Emil Drăgănescu, ministrul turis
mului și sportului, președintele Aso
ciației de prietenie româno-siriană.

„Vegetal" — ulei 
solidificat pentru gătit 
în magazinele alimentare s-a 

pus în vînzare un produs plă
cut la gust, care înlocuiește 
uleiul și seamănă cu untul. Este 
„Vegetal", aliment preparat ex
clusiv din grăsimi vegetale so
lidificate. neavînd nevoie de 
ambalaje de sticlă. „Vegetal" 
este mai comod si mai practic 
în minuire la gătitul mîncăru- 
rilor. la prăjit si mai ales la 
prepararea diverselor aluaturi. 
Pentru buna conservare a ule
iului solidificat pentru gătit. 
— termenul de garanție este de 
4 luni — produsul „Vegetal" se 
va păstra la loc întunecos și 
rece. Prețul unei bucăți de 
250 g ulei solidificat „Vege
tal" este de 3,50 lei. Incercati-1 
și dumneavoastră, cu încredere I

Spirala înarmărilor
și mediul înconjurător

• In ultimii 30 de ani, puterea de distrugere a arsenalelor a crescut de 
mai multe milioane de ori. • in timp ce spirala cheltuielilor militare se 
desfășoară nestinjenit, 1,5 miliarde de oameni nu au acces la asistență 
medicală adecvată, 570 milioane sint grav subalimentați ți 3 miliarde nu 

dispun de apă potabilă

în fiecare minut, cursa frenetică a 
înarmărilor înghite un milion de do
lari. Teritoriul S.U.A. este acoperit 
de 9 milioane hectare de gudron, 
adică aproape cit suprafața Portuga
liei. în lume se degajă în fiecare an 
în atmosferă 500 000 tone de plumb ; 
6 milioane ha de păduri dispar 
anual : unul la patru din copiii lu
mii duce lipsă de hrană, apă pota
bilă. asistentă medicală si instruire.

Alese printre alte zeci de date, 
aceste cifre, șocante, care te fac să te 
înfiori. sînt extrase dintr-un docu
ment întitulat „STAREA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR ÎN 1980".

Este vorba de raportul anual al lui 
Mostafa Kama! Tolba. directorul 
executiv al Programului O.N.U. pen
tru mediul înconjurător (P.N.U.E.), 
organizație internațională creată in 
decembrie 1972 de Adunarea Gene
rală a O.N.U.. si care îsi are sediul 
la Nairobi. Liniile principale ale 
raportului Tolba au fost prezentate 
la 5 iunie. în capitala Kenyei. cu 
ocazia „Zilei mondiale a mediului 
înconjurător". In acest document, 
dens si bine argumentat, care nu 
pretinde să prezinte soluții definitive 
si nici să recomande planuri de ac
țiune, ci doar să atragă atenția gu
vernelor, directorul P.N.U.E. lansează 
o serie de avertismente făcind un 
adevărat rechizitoriu la adresa negli
jenței manifestate în fata pericolelor 
ce amenință sistemul fizic si biologic 
în care trăiesc oamenii.

In această privință, nici un pericol 
nu este mai mare pentru mediul În
conjurător decît frenetica spirală a 
înarmării. Raportul Tolba exami
nează și condamnă „efectele activită
ților militare asupra mediului încon
jurător", fie că este vorba de repercu
siunile conflictelor trecute si pre
zente sau de imensa risipă ce înso
țește pregătirile in vederea conflic
telor viitoare. începînd din 1945 au 
avut loc o sută treizeci de răz
boaie civile sau regionale, se amin
tește în raport, la care au luat 
parte 21 de țări. Cifra anuală a chel
tuielilor militare se apropie. în pre
zent. de 500 miliarde dolari.

Raportul P.N.U.E. pune în gardă 
împotriva pericolelor legate de proli
ferarea tehnicilor nucleare si milita
rizarea spațiului cosmic și a ocea
nelor. Numai în anul 1978 s-a proce
dat la lansarea a 120 de satelit! mi
litari. ceea ce înseamnă cam unul la 
trei zile. In ultimii 30 de ani. „pu
terea distrugătoare totali a arsena
lelor mondiale a crescut de mai mul
te milioane de ori". Experimentarea 
armelor, patrulările de rutină și alte 
exerciții militare constituie activități 
preiudiciabile pentru mediul încon
jurător. Pagubele provocate de 
război continuă să se manifeste mul
tă vreme după instaurarea păcii. în
cepe atunci munca asiduă de „cu
rățire" : dezamorsarea minelor, aco

tv____
PROGRAMUL 1
16,«0 Telex
16,05 Teleșcoală. Admiterea tn InVătM- 

mîntul superior. (Consultații) ■ Ma
tematică : probleme recapitulativa

16.25 Ecran de vacanță: „Clreșaril*. 
Episodul > „Semnale enigma
tice"

17,05 Arii.șl duete din opere șl operete 
18.15 Tragerea pronoexpres
18.25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• 15 ani de Istorie nouă a pa
triei. împliniri ale prezentului

19.25 La zi în agricultură: secerișul
19,35 Noi, femeile!
20,08 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". Film artistic: „Adevăratul 
drum" — producție a studiouri-, 
lor americane. Premieră pe tară. 
Cu: Paul Newman, Joane Wood
ward, Mima Loy Regla Mark 
Robson

21,45 Muzică ușoară cu Gheorghe Zam
fir și orchestra James Last

22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal

• 15 ani de Istorie nouă a pa
triei. împliniri ale prezentului

19.25 La zi în agricultură: secerișul
19,35 Radar pionieresc. Hărnicie *1 

voie bună
20,00 Studio T ’80. Argumente ale pro

fesiei
20.25 „Neamul meu șl țara mea" — 

program muzical
20.50 Teleenclclopedia
21.25 Treptele afirmării. Tineri instru

mentiști Ieșeni
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 iulie a.c. In țară: Vremea va 
fi călduroasă șl In genera’ frumoasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața în sudul țării. 
Izolat, în regiunile nordice se vor 
semnala averse de ploaie. Vînt slab 
pînă la moderat Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 12 si 20 de 
grade, iar maximele Intre 24 șl 34 de 
grade, local mai ridicate, tn Bucu
rești: Vreme tn general frumoasă șl 
călduroasă, cu cer variabil. Vlnt slab. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 14 și 17 grade, iar valo
rile maxime între 30 și 32 de grade.

perirea craterelor de bombe etc. In
tr-o anchetă desfășurată de P.N.U.E. 
pe lingă 47 de guverne, unul din 
acestea a arătat că în țara respectivă 
s-au dezgropat de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial aproape 
15 milioane de mine terestre.

Activitățile militare, în special, abat 
de la scopuri productive un volum 
enorm de resurse naturale si umane. 
Consumul mondial anual de petrol în 
scopuri militare echivalează cu 
dublul consumului de petrol al tutu
ror țărilor Africii. Aproximativ 
400 000 de oameni de stiintă de prim 
plan, adică 40 la sută dintre cerce
tătorii lumii, participă la lucrări de 
cercetare cu caracter militar. Chel
tuielile pentru cercetare sînt în 
proporție de 40 la sută consa
crate „apărării". Cifra lor este 
de peste 20 de ori mal mare 
decît aceea a ajutorului de dez
voltare furnizat lumii a treia. 
„Creșterea actuală a cheltuielilor mi
litare. se subliniază în raportul
P.N.U.E., intervine intr-un moment 
cind 1,5 miliarde oameni (aproape 40 
la sută din populația lumii) nu au 
acces la asistentă medicală adecvată. 
570 milioane dintre ei sint grav sub- 
alimentati si 3 miliarde nu au apă 
potabilă".

„Singurul mijloc politic realist, se 
adaugă în raport, de care dispun ță
rile bogate care doresc să acorde o 
asistentă sporită țărilor sărace con
stă in reducerea cheltuielilor milita
re. deoarece resursele necesare nu 
pot fi prelevate din alte elemente ale 
bugetelor naționale. Abaterea in 
scopuri neproductive a acestor resur
se nu poate decit să agraveze infla
ția si criza economică. Nici o tară 
din lume nu poate să-si permită 
cursa înarmărilor, a cărei povară a- 
pasă mai greu asupra țărilor in curs 
de dezvoltare decit asupra celor
lalte".

Faptul că după opt ani de la creare 
P.N.U.E. lansează un semnal de a- 
larmă cu rezonante deliberat poli
tice spune mult despre lărgirea no
țiunii de mediu înconjurător. începînd 
din 1972. P.N.U.E. și-a extins consi
derabil cîmpul de acțiune si de cer
cetare care îmbrățișează de acum — 
direct sau tangențial — majoritatea 
activităților umane. Este departe 
vremea cind, pentru marele public, 
poluarea atmosferică constituia prin
cipalul prejudiciu adus mediului în
conjurător. „Înarmările si sărăcia 
reprezintă, in prezent, problema nr. 
1 a mediului inconiurător". afirmă 
Indira Gandhi. P.N.U.E își concepe 
rolul în modul cel mal larg posibil. 
Eroziunea solurilor, anchiloza mari
lor metropole, protejarea bogățiilor 
oceanului, dezechilibrele ecologice 
provocate de afluxul de refugtati — 
iată tot atîtea alte aspecte ale me
diului Înconjurător care nu mai pot 
fi ignorate.

• ÎNGRĂȘĂMINTE 
„COSMICE". De ce oar8 
arborii, plantele din zona unde 
a căzut meteoritul Tungus au o 
creștere accelerată ? Studiind 
fenomenul, specialiștii sovietici 
au ajuns la concluzia că el este 
provocat de o concentrație neo
bișnuită de microelemente. pre
cum brom, selen. zinc, arsen, 
iod. telur ajunse pe pămînt in 
timpul catastrofei. Pornind de 
la această recunoaștere, oame
nii de stiintă au realizat o mix
tură artificială de substanțe 
asemănătoare. Experiențele pe 
circa 200 de parcele cu legume 
șl cereale tratate cu îngrășă- 
mlntul „oosmic" au fost con
vingătoare : sporul de biomasă 
«-a dovedit de 5—10 ori mal 
mare decît pe parcele netratate.

• VULCANII Șl CLI
MA. Oamenii de știință sint da 
părere că activitatea vulcanică 
poate influența clima. Un grup 
de cercetători americani a inver
sat această relație, avanslnd ipo
teza că, de fapt, modificările cli
matice ar fi acelea care ar de
termina erupțiile. Una din 
cauze ar fi scăderea masei 
oceanelor datorită formării ghe
țarilor. aceasta favorlzînd urca
rea magmei bazaltice ; de ase
menea. acțiunea constrictoare 
sau dilatatoare exercitată de 
atmosferă asupra scoarței teres
tre. în sprijinul teoriei lor, sa- 
vanțil americani au nenumărate 
exemple din istoria planetei. 
Astfel, marile erupții ale vulca
nilor Montagne Pelee și Santa 
Maria (1902) s-au produs după 

ce în prealabil începuse o răcire 
a climei. Erupția vulcanului 
Mont Toba din Sumatra, acum 
75 000 de ani — cea mai impor
tantă din ultimele 2 milioane de 
ani — a fost precedată de o ră
cire a climei cu multa mii de 
ani înainte.
• CURIOZITĂȚI

LE ANTARCTICII. Ace
tica este un continent cu totul 
diferit de celelalte cinci. Situat 
în întregime în zona polară aus
trală, el continuă să rămînă o 
zonă greu accesibilă. Stațiile 
științifice aparținînd diferitor 
țări datează de circa 30 de ani 
șl sînt locuite de cercetători. 
Cea mal mare originalitate a 
Antarcticii o constituie faptul 
că este acoperită in propor
ție de 98 la sută cu o calotă de

gheată avind o grosime medie 
de 2 000 m. Dacă acest înveliș 
s-ar toni, nivelul oceanului mon
dial s-ar urca cu circa 60 de 
metri.

• MOARTEA SCRII
TORULUI C. P. SNOW. 
A încetat din viață la Londra, 
în virstă de 74 de ani, celebrul 
scriitor britanic C.P. Snow, auto
rul cunoscutului ciclu de 11 ro
mane „Străini și frați", o vastă 
frescă a societății engleze înce
pînd cu anii ’20. Cunoscut pen
tru opiniile sale de stingă, Snow, 
care era în același timp un re
marcabil om de știință, a dove

dit o deosebită vigoare în a 
înfățișa rădăcinile sociale ale 
marilor evenimente politice ale 
vremii.

• CITE VIRUSURI 
PROVOACĂ HEPATITA ? 
Oamenii de știință de la Cen
trul federal pentru controlul bo
lilor din localitatea Phoenix 
(S.U.A.) au identificat, cu aju
torul microscopului electronic, 
un al treilea virus al hepatitei, 
total diferit de virusurile A și 
B. Experiențele făcute pe ani
male arată că virusul lezează 
ficatul, producînd anticorpi di
feriți de cei ai virusurilor A si 
B. în prezent se fac studii de 

Identificare a anticorpilor la 
om. Dacă existenta acestui vi
rus la om va fi confirmată, el 
va fi denumit „virus C“ si va fi 
folosit Ia producerea vaccinului 
împotriva hepatitei. Multi oa
meni de stiintă consideră că 
mai există și alte virusuri 
transmitătoare ale' acestei boli.

• CAMPANIE PEN
TRU SALVAREA MONU
MENTELOR HAITIENE. 
în primăvara acestui an, 
UNESCO a lansat o campanie 
internațională pentru salvarea 
a trei vestite construcții arhi
tectonice din Haiti : fortăreața 
Laferriere. palatul Sans-Souci 
si așezarea Ramiers. Istoria 
acestor monumente, in special 
a primului, este strîns legată de

lupta pentru libertate a poporu
lui haitian. La 1 ianuarie 1804, 
ca urmare a răscoalei sclavilor 
negri. Jean-Jacques Dessali- 
nes proclamă independenta in
sulei Haiti, care devine primul 
stat din America Latină elibe
rat de „tutela" colonială. In 
același an. pe munte'.e Laferrie
re. incene construcția unei pu
ternice fortărețe (in fotografie), 
avind rolul să apere tara în e- 
ventualitatea reîntoarcerii foști
lor stăpînitori. Avind suprafața 
de circa un hectar, fortăreața 
era dotată cu 365 tunuri, din 
care au mai rămas 200. începînd 
din anul 1973. guvernul haitian 
a adoptat un program vizînd 
consolidarea vestigiilor fortăre- 
tei. a celorlalte monumente 
amintite mai sus si utilizarea 
lor In scopuri turistice si cul
turale.



„Edificarea noii ordini economice 
internaționale-obiectiv prioritar 

al contemporaneității"
Intervenția secretarului general al O.N.U. in cadrul Conferinței 

P.N.U.D. de la Tunis
TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis au început luni lucrările Confe

rinței reprezentanților și directorilor regionali ai Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), consacrată examinării liniilor gene
rale de acțiune ale acestui organism in anii ’80 și stabilirii principalelor 
programe de asistență pentru perioada respectivă.

Deschizînd lucrările, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a 
exprimat îngrijorarea fată de înrău
tățirea climatului internațional, ară- 
tînd, în context, că atmosfera încor
dată, de neîncredere și confruntare 
are consecințe evidente asupra tutu
ror statelor. De asemenea, a men
ționat el, au apărut noi crize, iar 
conflictele mai vechi sînt departe de 
a fi soluționate.

Condamnînd periculoasa cursă a 
înarmărilor, Waldheim a subliniat 
faptul că uriașele resurse umane și 
materiale risipite în prezent pentru 
distrugere ar permite înlăturarea 
foametei și sărăciei care afectează 
două treimi din omenire.

El a enumerat, printre proble
mele prioritare ale timpului nostru, 
pe . cele privind alimentația, sănăta

tea, rolul femeii, protejarea me
diului ambiant, industrializarea și, 
în primul rînd. stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Pentru a realiza acest obiectiv — 
a subliniat el —este nevoie de 
voința politică a tuturor guvernelor 
țărilor lumii. Sînt necesare, de ase
menea — a spus Waldheim — nu nu
mai un transfer de resurse către 
țările în curs de dezvoltare, ci și 
reforme cuprinzătoare in domeniile 
comerțului și finanțelor, pentru ca 
acestea să-și asigure și să-și conso
lideze independența economică — 
baza dezvoltării lor naționale. Tot
odată, secretarul general al O.N.U. a 
lansat un vibrant apel la intensifi
carea cooperării internaționale reci
proc avantajoase, ca o modalitate im
portantă a luptei pentru depășirea 
actualelor dificultăți economice."

Agravarea problemelor alimentare
în țările „lumii a treia" 

relevată de directorul general al F.AO. la sesiunea de vară 
a ECOSOC

GENEVA 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la lucrările sesiunii de vară 
a Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), care se desfășoară 
la Geneva, directorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saouma, a atras atenția asu
pra caracterului exploziv al situației 
dintr-o serie de țări în curs de dez
voltare, unde „insuficienta produselor 
agricole se împletește cu o situație 
critică a balanței de plăti Și cu mari 
probleme în domeniul locuințelor". 
El a menționat că cele mai sărace 
state ale lumii importă o cantitate de 
cereale cu 30 la sută mai mică decît 
cea necesară și că, în viitoarele luni, 
multe dintre acestea vor fi amenin
țate de foamete. Directorul F.A.O. a 
subliniat că programele internaționa
le de asistentă în favoarea țărilor 
sărace nu vor depăși probabil, în 
1980, nivelul de nouă milioane tone, 
cu un milion de tone sub limita sta
bilită de O.N.U. in 1974. De aseme
nea, el a arătat că situația este deo
sebit de gravă într-un număr de 59 
de țări în curs de dezvoltare, pe care 
F.A.O. le consideră cele mai vulne
rabile din cauza penuriei alimentare.

Edouard Saouma a subliniat că sis
temul alimentar mondial, aflat el în
suși într-o fază delicată, suferă, la 
rindul său, in contextul creșterii in

terdependențelor mondiale, consecin
țele crizei monetare și energetice. 
Pronunțîndu-se pentru reașezarea pe 
baze noi a structurilor economice in
ternaționale, directorul general al 
F.A.O. a pus accentul pe caracterul 
urgent al realizării acestui obiectiv, 
apreciind că ne aflăm, in prezent, în
tr-un moment In care acțiunea se im
pune.

în încheiere, vorbitorul a reînnoit 
apelul adresat națiunilor bogate de a 
contribui la Fondul alimentar inter
național de urgentă, constituit pen
tru acordarea de asistență statelor 
sărace ale lumii.

★
BELGRAD — La Belgrad au în

ceput luni lucrările reuniunii Orga
nismului de coordonare al țărilor 
nealiniate pentru alimentație și agri
cultură. Sînt discutate stadiul actual 
al agriculturii în statele nealiniate și 
măsurile ce se impun pentru a asi
gura dezvoltarea acestui sector eco
nomic.

în prima zi a lucrărilor, participan- 
tii au subliniat necesitatea extinderii 
cooperării îptre țările membre ale 
mișcării de nealiniere in ceea ce pri
vește promovarea unor aranjamente 
comerciale, a conlucrării în produc
ție, realizarea unor proiecte comune, 
asigurarea aprovizionării cu materii 
prime și produse semifabricate.

Directivele privind elaborarea planului de dezvoltare
economică a R. D. Germane in 1981

BERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin 
au fost date publicității directivele 
comune ale Biroului Politic al C.C. al. 
P.S.U.G., Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Central al Uniunii Sindi
catelor Libere Germane (F.D.G.B.) 
privind elaborarea planului de dez
voltare economică a R. D. Germane 
in 1981. informează agenția A.D.N. 
Documentul, care va fi supus dez

baterii oamenilor muncii în perioada 
14 iulie — 25 august, prevede în
tărirea în continuare a economiei 
naționale și ridicarea pe trepte supe
rioare a nivelului de viață material 
și cultural al poporului. Se are in ve
dere, de asemenea, elaborarea baze
lor pentru dezvoltarea dinamică a tă
rii pînă în 1985.

Manifestări consacrate împlinirii 

a 2050 de ani de la întemeierea 

primului stat dac centralizat și independent 
7nl diverse țări ale lumii continuă manifestările consacrate împlinirii 

a 2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat și inde
pendent.

R. P. CHINEZA. La catedra de 
limbă și literatură română a Institu
tului de limbi străine din Beijing a 
fost organizată o seară culturală 

. românească. în cadrul întîlnirii, lec
torul român Ion Floricică a vorbit 
despre aniversarea a 2050 de ani de 
la constituirea primului stat dac 
centralizat și independent. Au parti
cipat membri ai conducerii institu
tului, reprezentanți ai ambasadei 
române. Studenții chinezi au inter
pretat melodii populare românești, 
au recitat poezii de Tudor Arghezi, 
marcîndu-se în acest fel și împlini
rea a 100 de ani de la nașterea ma
relui nostru poet.

MAROC. La sediul Uniunii maro
cane a muncii, din Casablanca, a 
avut loc vernisajul expoziției docu
mentare de fotografii „România de 
astăzi", care prezintă principalele 
realizări obținute de poporul român 
In dezvoltarea economică și socială a 
țării, marile succese din ultimii 15 
ani, de cînd în fruntea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La vernisaj au 
participat Aii Yata, secretar general 
al Partidului Progresului și Socia
lismului. Abdallah Ibrahim, secre
tar general al Uniunii Naționale a 
Forțelor Populare, Mahjoub Ben Sed- 
dik, secretar general al Uniunii 
Marocane a Muncii.

ELVEȚIA. în orașul Interlaken st 
avut loc o întilnire la care au parti
cipat primarul general I. Porter, re
prezentanți ai unor organizații loca
le. membri ai ambasadei. La ma
nifestare. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Ambasadei României la Berna a 
vorbit despre importanta evenimen
tului aniversat în istoria po
porului român. după care un 
grup instrumental din cadrul or
chestrei filarmonice de stat din 
Cluj-Napoca, aflată In turneu în

Elveția, a prezentat un program de 
muzică populară românească.

EGIPT. Postul egiptean de radio 
„Poporul" a transmis o emisiune spe
cială consacrată României. în cadrul 
căreia a fost relevată semnificația 
istorică a acestei aniversări. Totoda
tă. au fost prezentate informații am
ple despre formarea poporului si 
limbii române, precum si date gene
rale despre tara noastră, scotîndu-se 
în evidentă eforturile consecvente ale 
României socialiste pentru instau
rarea unei păci juste si globale în 
zona Orientului Mijlociu.

BELGIA. Ziarele belgiene din ulJ 
timele zile publică în coloanele lor o 
serie de articole consacrate împlini
rii a 2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent. Sub titlul ..Dacii — strămo
șii românilor", ziarul ..Le Soir" 
subliniază că ne teritoriul actual al 
României locuia „o populație organi
zată. care vorbea aceeași limbă sî 
practica metalurgia si agricultura, 
avind instituții proprii". în continua
re se menționează că „după retra
gere. romanii au lăsat în urma lor o 
comunitate unită prin aceeași cultură 
și limbă". Prezentînd apoi procesul 
formării statului national unitar ro
mân. articolul subliniază că „au tre
buit multe secole pentru ca diferitele 
principate române care s-au creat să 
se unească si să se elibereze de stă- 
pînirea străină. Acest proces s-a 
desăvirșit în 1918". Ziarul „Le Dra
peau Rouge". în articolul „Acum 
2050 de ani".... relevă că o operă lite
rară de valoare, scrisă de poetul latin 
Ovidiu în limba dacă, constituie o 
dovadă incontestabilă ,că „această 
limbă se găsea la un nivel de dezvol
tare asemănător limbii latine, per- 
mitînd deci exprimarea celor mai 
sensibile nuanțe".

(Agerpres)

CONGRESUL MONDIAL AL GEOLOGIEI — la care participă apro
ximativ 5 000 de specialiști din peste 110 țări, inclusiv România - și-a 
deschis lucrările la Paris. In cuvîntul inaugural, ministrul francez al me
diului înconjurător, Michel D’Ornano, a subliniat că, pe viitor, omenirea 
trebuie să asigure o gestiune rațională a patrimoniului de care dispune : 
apa, aerul, pămintul, materiile prime și sursele de energie. Continuînd 
această idee, Rudolph Trumpy (Elveția), președintele Uniunii internațio
nale a științelor geologice, a menționat că, după opinia sa, descope
rirea cea mai remarcabilă a ultimilor patru ani este aceea că teritoriile 
submarine reprezintă o importantă
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Preocupări energetice pe plan mondial
• Specialiștii de la 

centrul sovietic de cer
cetări „Ciclon" au reali
zat proiectul unei cen
trale electrice eoliene 
care va putea produce 
40 000 de kilowați de 
energie electrică pe oră, 
cantitate echivalentă cu 
producția unei centrale 
termoelectrice. Soluția 
tehnică adoptată permi
te centralei eoliene să 
funcționeze chiar si in 
condițiile unui vint de 
mică intensitate. In 
comparație cu centralele 
clasice, care au un sin
gur rotor, noul agregat 
va dispune de opt ro
toare. Instalația va pro
duce. de asemenea, hi
drogen din apă. ceea ce 
va permite ca atunci 
cînd vintul nu va sufla 
deloc să funcționeze 
prin utilizarea hidroge
nului. Complexul eolian 
va fi amplasat intr-o 
trecătoare-- care traver
sează munții in apropie
re de orașul Novo- 
rossiisk, unde vintul a- 
tinge viteza de 60 metri

pe secundă. Pe două 
turnuri metalice, cu al
titudinea de 200 metri 
fiecare, vor fi mon
tate cite opt rotoare.
• Rezervele cunoscu

te de petrol ale Ameri
ca Latin» totalizează 15 
miliarde barili, apre
cia Fernando Mendosa, 
secretarul general al or
ganismului de asistentă 
mutuală al companiilor 
petroliere de stat din 
țările continentului, in 
cadrul dezbaterilor Con
ferinței latinQ-america- 
ne asupra petrolului, 
desfășurată la Brasilia. 
Mexicul se situează pe 
primul loc din acest 
punct de vedere, dis- 
punînd de rezerve cu
noscute evaluate la 40 
miliarde barili, in timp 
ce Venezuela se situea
ză pe locul al doilea — 
cu 20 miliarde barili. 
Producția actuală de 
petrol a țărilor latino- 
americane este de cinci 
milioane de barili pe zi, 
iar consumul lor total

zilnic — de 4 milioane 
de barili. Pentru pros
pectarea si valorificarea 
acestor importante re
surse. țările continen
tului vor investi in ur
mătorii zece ani 200 
miliarde dolari.

• In Filipine au fost 
adoptate o serie de mă
suri vizind accelerarea 
lucrărilor de construcție 
a unor uzine geotermțce 
pentru a se realiza o- 
biecttvul propus ca in 
1985 să se obțină, pe 
această cale, o capaci
tate productivă de 1,3— 
1,4 milioane kW energie 
electrică. Potrivit unei 
declarații a ministrului 
filipinez al energiei, 
Geronimo Velasco. în 
prezent se efectuează 
11 forări în zone geoter- 
male, urmînd ca alte 
patru lucrări să încea
pă in curînd. Această 
măsură face parte din 
programul național de 
utilizare a resurselor 
energetice. interne pen
tru a reduce nivelul im
porturilor la petrol.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

CONFERINȚA O.U.A. LA NIVEL ÎNALT

0 puternică afirmare a năzuinței 
de libertate a popoarelor africane
întrunită într-un moment cînd 

popoarele Africii îsi afirmă tot mai 
puternic voința de a fi stăoine pe 
propriile destine, de a lichida orice 
formă de dominație și asuprire co
lonială. cea de-a XVII-a Conferință 
la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane, care a avut loc la Freetown 
între 1 si 4 iulie a.c„ a constituit un 
nou și important eveniment in viata 
politică a acestui continent. Timp de 
cîteva zile, reprezentanții celor 50 de 
etate membre au dezbătut cele mai 
stringente probleme la ordinea zilei, 
reafirmindu-si hotărîrea de a acționa 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate, de progres 
și bunăstare ale popoarelor africane, 
pentru contracararea acțiunilor agre
sive ale R.S.A.. care pun în primej
die pacea pe continent si în întreaga 
lume.

Aceste luări de poziție cuprinse în 
cele 44 de rezoluții adoptate si în 
declarațiile majorității delegatilor au 
conferit reuniunii din capitala Repu
blicii Sierra Leone o semnificație 
aparte, făcînd-o să fie urmărită cu 
mare atentie de forțele democratice 
si progresiste de pretutindeni. Pe 
adresa conferinței au sosit numeroase 
mesaje si telegrame de salut din 
partea unor șefi de state sau de gu
verne. ca șl a altor personalități de 
seamă.

Cu un interes deosebit a fost pri
mit mesajul adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care dă expresie sentimentelor de 
caldă prietenie sl solidaritate ma
nifestate de poporul român fată_ de 
tinerele state ale Africii. „România 
socialistă; poporul român — se spune 
în mesaj sintetizindu-se această po
ziție consecventă — au acordat și 
acordă un sprijin activ acțiunii ho- 
tărîte a țărilor și popoarelor africa
ne pentru abolirea oricărei politici 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de discriminare rasială Și 
apartheid, eforturilor lor îndreptate 
spre consolidarea independenței șl 
suveranității naționale. Pentru lichi
darea subdezvoltării și tuturor con
secințelor îndelungatei asupriri co
loniale, pentru asigurarea unei dez
voltări armonioase In ritm rapid, in

conformitate cu cerințele progresului 
economic Și social contemporan, pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale". Reprezentanții a 
numeroase state participant! la con
ferință au exprimat aprecieri căldu
roase față de. reafirmarea clară a 
acestei nedezmințite poziții princi
piale.

Dintre .numeroasele probleme care 
au figurat pe ordinea de zi a con
ferinței de la Freetown, în mod deo
sebit se disting cele referitoare lâ 
situația din Africa australă, unde 
continuă să se înregistreze evoluții 
complexe și contradictorii. Astfel, 
majoritatea vorbitorilor au salutat cu 
satisfacție prezenta pentru prima 
dată la reuniunea O.U.A. a Republi
cii Zimbabwe, stat care și-a cucerit 
de curînd independenta după o luptă 
grea și îndelungată, dar și-au expri
mat adînca neliniște în legătură cu 
manevrele și acțiunile provocatoare 
ale R.S.A. vizînd menținerea sub 
ocupație a poporului namibian. Ce
rerile cu privire la acordarea Inde
pendenței Namibiei au revenit ca un 
laitmotiv în toate discursurile șefilor 
de state. „O.U.A. — a declarat pre
ședintele Mozambicului. Samora Ma- 
chel — trebuie să-și întărească spri
jinul acordat S.W.A.P.O. si să 
transforme conferința de la Freetown 
în conferință la nivel înalt pentru 
eliberarea Namibiei", iar președintele 
Nigeriei, Shehu Shagari. a subliniat' 
că teritoriul din sud-vestul continen
tului african „trebuie să devină in
dependent anul viitor".

Pornind 
reuniunea 
daritate a 
poporului 
panților sud-africani. 
populației 
Sud împotriva apartheidului, 
adoptat, totodată, o declarație 
condamnă acțiunile agresive ale re
gimului de la Pretoria împotriva An- 
golei, -efectuate sub pretextul 
unor baze ale S.W.A.P.O.

Poziția fermă a O.U.A. în 
probleme, condamnarea fără 
a R.S.A. au în vedere tocmai faptul 
că atacurile rasiștilor de la Pretoria 
fac parte dintr-un vast complot în-. 
dreptat împotriva țărilor din „prima

linie". încalcă brutal integritatea te
ritorială a acestor state, subminează 
eforturile lor pentru dezvoltare li
beră și independentă. în scopul 
destabilizării situației din Africa 
australă. Ca expresie a acestei pozi
ții ferme este semnificativ că — în
tors la Harare (Salisbury), după ce a 
participat la reuniunea de la Free
town — primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a 
anunțat hotărîrea tării sale de a rupe 
relațiile diplomatice cu R.S.A., „ulti
ma picătură" care a umplut paharul 
fiind faptul că misiunea diplomatică 
sud-africană a încercat să recruteze 
mercenari în Zimbabwe, pentru a-i 
folosi în acțiunile agresive împotri
va Angolei, Mozambicului și Zambiei.

Desfășurată la numai două luni 
după conferința extraordinară la ni
vel înalt a O.U.A. care a fost con
sacrată în exclusivitate problemelor 
economice, noua reuniune a acordat, 
cum era și firesc, un loc important 
continuării discuțiilor pe această 
temă, examinării căilor și mijloacelor 
de lichidare a subdezvoltării. Nu
meroși vorbitori au ținut să sublinie
ze în această ordine de idei că tra
ducerea în viată a „Programului de 
acțiune de la Lagos", care conține li
niile directoare ale unei adevărate 
strategii a dezvoltării continentului, 
trebuie să constituie o îndatorire de 
frunte a tuturor statelor africane, o 
cale sigură pentru înlăturarea marilor
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decalaje existente între aceste state 
și cele industrializate, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. în prezent, s-a arătat în 
cadrul conferinței. Africa furnizează 
30 la sută din materiile prime ale 
lumii, dar nu realizează decît 2 la 
sută din producția industrială.

Conferința a discutat, de asemenea, 
o serie de probleme existente între 
unele țări africane ca moștenire a 
dominației coloniale, subliniind ca un 
comandament primordial necesitatea 
rezolvării lor pe calea tratativelor, 
pentru a da posibilitate popoarelor 
respective să-și concentreze toate 
energiile dezvoltării economice, fău
ririi unei vieți libere si prospere. Ea 
a evidențiat încă o dată marea impor
tanță pe care o prezintă pentru apă
rarea independentei tinerelor state 
consolidarea unității pe plan națio
nal, cît și la nivelul continentului.

Conferința a abordat și alte nu
meroase probleme referitoare la as
pecte importante ale situației poli
tice și economice continentale si in
ternaționale. întreaga dezbatere a 
evidențiat o dată mai mult voința 
crescindă a popoarelor Africii de a-și 
apăra suveranitatea și independenta, 
de a contribui la rezolvarea proble
melor majore cu care este confrun
tată omenirea.

„Pactul amazonicZZ

Nicolae N. LVPU

o nouă
organizație de colaborare economică

I
I

de la aceste considerente, 
a exprimat profunda soli- 
O.U.A. cu lupta dreaptă a 
namibian împotriva ocu- 

cu acțiunile 
majoritare din Africa de 

Ea a 
care

atacării

aceste 
rezerva

Prin depunerea de către Vene
zuela la sfîrșitul săptămînii trecute 
a instrumentelor de ratificare a acor
dului cunoscut sub numele de „Pac
tul amazonic" se încheie de fapt 
procedura de închegare a acestei 
organizații de colaborare economică 
regională din America de Sud. care 
urmează să-și înceapă activitatea 
peste o lună.

Spre deosebire de minoritatea or
ganizațiilor economice din America 
Latină, constituite, in primul rînd. în 
scopul dezvoltării comerțului oe baza 
liberalizării lui. „Pactul amazonic" 
preconizează studierea, valorificarea, 
folosirea rațională si ocrotirea în 
comun a resurselor naturale ale ba
zinului marelui fluviu sud-american. 
El este chemat să dezvolte cooperarea 
unor țări situate în regiunea jungle
lor tropicale, pe un teritoriu greu

accesibil, extrem de puțin valorificat 
din punct de vedere economic, cu o 
suprafață de 5 870 000 kmp. Este 
vorba deci de sarcini complexe, care 
impun o cooperare strînsă. Aceste 
particularități conferă un caracter 
specific noii uniuni a statelor latino- 
americane. o fac să fie unică în 
genul ei.

înțelegerea în sine a fost încheiată 
încă în 1978 și se numește „Tratatul 
cu privire la colaborarea amazonică" 
prin care opt tari din bazinul fluviu
lui — Brazilia. Bolivia. Venezuela. 
Guyana. Columbia. Peru. Surinam si 
Ecuador — îsi reafirmau suveranita
tea si dreptul de a dispune liber de 
bogățiile naturale ale teritoriilor lor 
amazonice ; ele proclamau că înțele
gerea încheiată este menită să con
tribuie la unirea eforturilor în ve
derea dezvoltării economico-sociale a

FESTIVITATEA CREĂRII ASO
CIAȚIEI DE PRIETENIE MAURI
TIUS—ROMANIA a avut loc Ia 
Port Luis. Cu acest prilej a fost 
deschisă o expoziție de fotografii 
înfățișind aspecte din viața socială 
și culturală a țării noastre. Au luat 
parte Camille Romoly, ministru 
pentru rezolvarea și organizarea 
problemelor locale, alte oficialități, 
foști studenți care au ctudiat in 
România.

UN ACORD DE COOPERARE 
ECONOMICA ȘI TEHNICA și un 
acbrd de colaborare culturală între 
guvernele R. P. Chineze și R. P. 
Congo au fost semnate la Beijing. 
Ceremonia semnării s-a desfășu
rat în prezența lui Hua Guofeng, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și a lui Denis Sas- 
sou Nguesso, președintele R. P. 
Congo.

SPANIA
Leopold _____ _____
spaniol însărcinat cu relațiile cu 
Piața comună, și-a exprimat luni 
satisfacția față de rezultatul con
vorbirilor • avute la Bruxelles cu 
membrii Comisiei C.E.E. Roy Jen
kins. președintele Comisiei C.E.E., 
l-a asigurat pe ministrul spaniol 
că organul executiv comunitar va 
depune toate eforturile pentru ca 
negocierile privind aderarea Spa
niei la Piața comună să se termine 
la data prevăzută — 1 ianuarie 1983.

VIZITA PREȘEDINTELUI FRAN
ȚEI IN R.F.G. Cancelarul vest- 
german. Helmut Schmidt, a avut 
luni la Bonn o primă rundă de 
convorbiri cu președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, sosit 
în aceeași zi intr-o vizită oficială 
de cinci zile în R.F.G. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
franco—vest-germane și aspecte ale 
situației internaționale. Agenția 
D.P.A. informează, pe de altă par
te, că vicecancelarul și ministrul 
de externe vest-german, Hans- 
Dietrich Genscher, și ministrul de 
externe francez, Jean Franțois- 
Poncet, au avut, la rindul lor, un 
schimb de opinii privind evoluția 
situației internaționale.

CONSULTĂRI IN VEDEREA A- 
LEGERILOR DIN PORTUGALIA. 
Generalul Ramalho Eanes, preșe
dintele Republicii Portugalia, a în
ceput consultările cu cele 22 de 
partide din țară pentru a fixa, în 
conformitate cu prevederile Con
stituției, data viitoarelor alegeri 
legislative. Alegerile legislative vor 
preceda cu 
zidențiale.

NOUL MINISTRU DE EXTER
NE AL ECUADORULUI. Ambasa
dorul Ecuadorului la Madrid. Alfon
so Barrera Valverde, în virstă de 
50 de ani, a fost numit ministrul 
afacerilor externe al țării sale, s-a 
anunțat oficial la Quito. Barrera 
îl înlocuiește în acest post pe Al
fredo Pareja Diez Cansenco. care a 
anunțat că demisionează din moti
ve de sănătate.

două luni pe cele pre-

CONVORBIRI INTERYEMENI- 
TE. La Sanaa au avut loc convor
biri intre președintele Republicii 
Arabe Temen. AU Abdallah Saleh, 
și președintele Prezidiului Consi
liului Suprem al Poporului al Re
publicii Democrate Populare Ye
men. Alț Nasser Mohammed. Au 
fost examinate probleme ce privesc 
procesul de unificare a celor două 
Yemenuri. Totodată. Aii Moham
med l-a informat pe interlocutorul 
său despre rezultatele vizitelor în
treprinse în Arabia Saudilă. Emi
ratele Arabe Unite si Kuweit.

RETROCEDAREA INSU- 
GARCIA. In acest sens 

s-a pronunțat primul ministru 
al Insulei Mauritius, Seewoo- 
sagur Ramgoolam, care a confe
rit, la Londra, cu premierul brita
nic, Margaret Thatcher. înainte de 
proclamarea independenței statului 
Mauritius, în anul 1968, Diego Gar- 
cia și un număr de alte insule din 
Arhipelagul Chagos au fost sepa
rate de către Marea Britanie și 
păstrate sub denumirea „Teritoriile 
britanice din Oceanul Indian". Ul-

SE CERE 
LEI DIEGO

COLOCVIU INTERNAȚIONAL

UN VINT CU VITEZA DE URA
GAN. ÎNSOȚIT DE PLOI ȘI 
GRINDINĂ, care s-a abătut asu- . 
pra unui număr de 26 de locality ’ ’ <r‘ 
din provincia Zhejiang, din estțl 
Chinei, a provocat moartea a 151 
de persoane, rănirea a 262 și dis
pariția altor 23 de persoane, anun
ță agenția China Nouă, 
precizează că suprafețe 
totalizînd 49 000 hectare au suferit 
importante pagube, iar numeroase 
locuințe au fost distruse sau ava
riate. Guvernul provincial a pus 
la dispoziția zonelor afectate suma 
de 600 000 yuani, precum și impor
tante cantități de materiale de con
strucție, iar la nivel local 
Ioc o operațiune de strîngere 
fonduri și materiale.

Agenția 
cultivate

are
de

ÎN PROBLEMELE EDUCAȚIEI.. La 
sediul UNESCO din Paris s-au deschis lucrările unui colocviu interna
țional consacrat examinării evoluției situației în domeniul educației pini 
în anul 2000. Peste 40 de specialiști, invitați de Amadou Mahtar M’Bow, 
directorul general al UNESCO, vor studia timp de o săptămînă mijloacele 
de adaptare a progreselor științei și vieții social-politice la problemele 
educației.

I

Cercetări științifice 
la bordul complexului 

spațial sovietic
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

La bordul complexului spațial 
sovietic „Saliut-6" — „Soiuz-36" 
— „Progress-10", cosmonauta 
Leonid Popov și Valeri Riumin 
continuă realizarea programului 
de cercetări științifice. Au fost 
terminate experiențele cu in
stalația „Ispariteli" și se mon
tează la loc instalația termo
electrică „Splav".

Paralel cu aceasta, majorita
tea lucrurilor aduse de pe Pă
mânt de nava de transport auto
mată „Progress-10" au fost trans
bordate pe „Saliut-6". După pre
gătirea prealabilă necesară și 
verificarea etanșeității tuturor 
conductelor, s-a realizat comple
tarea rezervoarelor complexului 
cu combustibil.

zonei. Ideea constituirii acestei or
ganizații a aparținut Braziliei, țară 
căreia ii revine 63 la sută din su
prafața totală a bazinului amazonic 
(celelalte state dețin : Peru — 15,9 la 
sută. Bolivia — 11.9 la sută. Colum
bia — 5,8 la sută. Ecuador 2,1 la sută. 
Venezuela — 0,9 la sută. Guyana — 
0,1 la sută).

în ce privește sferele concreta ale 
colaborării țărilor membre, un loc 
prioritar este rezervat navigației pe 
Amazon și pe afluenții acestuia, sta
tele semnatare angajîndu-se să asi
gure libertatea navigației comerciale 
în zonă, să amelioreze prin măsuri 
economice și financiare condițiile în 
care ea se desfășoară. O altă latură 
a cooperării se referă la folosirea 
rațională a resurselor hidroenergetice 
ale bazinului, la menținerea echili
brului ecologic prin exploatarea 
adecvată a florei si faunei locale. 
Alte prevederi privesc dezvoltarea si 
integrarea infrastructurii în zonă. în 
primul rînd a transporturilor si tele
comunicațiilor. stimularea turismului 
— „fără a aduce prejudicii culturii 
triburilor indiene" — măsuri comu
ne pentru impulsionarea dezvoltării 
economico-sociale s.a.

Examinarea principalelor prevederi 
ale „Pactului amazonic" arată că, 
deocamdată, este vorba de un „tratat 
de intenții", care urmează să fie con
cretizat prin încheierea de acorduri 
specifice între țări, inclusiv de na
tură juridică.
' Una din caracteristicile structurii 
organizatorice a pactului constă în 
aceea că răspunderea pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate revine în 
egală măsură tuturor celor opt tărl 
membre. Ca un aspect deosebit de 
important se evidențiază faptul că 
hotărîrile urmează a fi adoptate pa 
baza principiului unanimității și, tot
odată. că nu există un organism exe
cutiv permanent, supranational — 
oeea ce este de natură să asigure 
respectarea riguroasă a suveranității 
si independentei fiecărui stat mem
bru.

Fără să stipuleze in mod expres, 
tratatul admite posibilitatea partici
pării organizațiilor internaționale la 
realizarea studiilor, programelor si 
proiectelor elaborate de membrii 
pactului.

Apariția pe continent a noii grupări 
economice — cuprinzînd țări ce fac 
parte din organizații subregionale 
diferite — atestă creșterea preocupă
rii în America Latină pentru unirea 
eforturilor în vederea dezvoltării 
economico-sociale în noi și noi 
sectoare ale vieții publice.

V. OROS

O IMAGINE DEMASCATOARE

Fotografia de mai sus. reprodusă din săptămânalul „Newsweek", con
stituie un document profund demascator. Ea Înfățișează o scenă din 
timpul unuia din atacurile criminale comise de trupele sud-africane 
împotriva Angolei. stat independent șl suveran, invocind ca pretext aju
torul pe care această tară îl oferă mișcării de eliberare din Namibia. 
Noua agresiune brutală a regimului de la Pretoria a stirnit condamnarea 
unanimă a opiniei publice internaționale, care cere cu fermitate să se 

pună capăt acestor acte samavolnice
"---------- r------------ -----------------------

Trupele agresoare ale R.S.A. nevoite să se retrag 

din sudul Angolei
LUANDA 8 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului Apărării al 
Angolei. dat publicității la Luanda 
și reluat de agenția France Presse, 
anunță că acțiunile agresive ale tru
pelor regimului minoritar de la Pre
toria pe teritoriul angolez au pro
vocat moartea mai multor sute de

persoane din rlndurile populației ci
vile.

Totodată, se face cunoscut că, In 
urma contraofensivei Forțelor Arma
te Populare pentru Eliberarea Ango
lei, trupele agresoare au fost nevoi
te să se retragă din regiunile din 
sudul țării pe care le ocupaseră.

Condamnarea spolierii resurselor 
naturale ale Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager- 
presl» — Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia a început luni audie
rile în legătură cu exploatarea ura
niului namibian. Această acțiune a 
fost inițiată în baza unei hotărîri a 
consiliului da tind din 1974 si care 
prevede că resursele minerale ale 
Namibiei, ca și alte bogății, sînt pro
prietatea exclusivă a poporului na
mibian. ScopițJ audierilor actuale este 
demascarea și denunțarea exploatării 
ilegale si sustragerii resurselor na
turale ale Namibiei de către Africa 
de Sud, precum și de „alte interese

străine". Este vorba, astfel, după cum 
se menționează la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, de identi
ficarea firmelor și țărilor care parti
cipă la exploatarea și comercializarea 
■gramului namibian, contravenind re
zoluțiilor O.N.U.

Totodată, potrivit consiliului, gu
vernul unei Namlbii independente va 
fi îndreptățit să ceară compensații 
firmelor sau persoanelor care au ex
ploatat ilegal resursele naturale ale 
acestui teritoriu, Incepind din anul 
1966.

In favoarea unei noi „alianțe pentru progres* 
a țărilor latino-americane

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Inaugurind un nou mandat de cind 
ani în funcția de secretar general al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), Alejandro Orfila (Argen
tina) a subliniat, în discursul de 
învestitură, necesitatea restructurării 
raporturilor de cooperare dintre 
țările din regiune. El s-a pronunțat 
pentru „o nouă alianță pentru pro
gres, adaptată realităților noi din 
zonă" și a afirmat că „este necesară 
revitalizarea organizației, fondată în 
1948".

în viitor, a menționat Alejandro 
Orfila, trebuie să se renunțe la orice 
restricții sau condiții privind adera

rea și apartenența la O.S.A. și să «e 
acționeze pentru intensificarea dia
logului dintre țările latino-americane 
și caraibiene cu S.U.A., în vederea 
statuării unor raporturi de coope
rare echitabile și juste. Alejandro 
Orfila a evidențiat, totodată, nece
sitatea promovării unei politici noi 
de conlucrare în cadrul O.S.A. pentru 
accentuarea dezvoltării economice a 
statelor latino-americane. El s-a pro
nunțat în acest sens pentru perfec
ționarea programelor regionale de 
colaborare existente, precum și pen
tru consolidarea unității de acțiune 
a țărilor din regiune.
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