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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în ziua de 9 iulie a avut 
loc, în stațiunea Neptun, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat mo
dul de îndeplinire a prevederilor planului 
de stat pe primul semestru al anului 1980, 
apreciind rezultatele pozitive obținute in 
creșterea producției fizice și nete, în spori- 
»£a productivității muncii și ridicarea cali
tății produselor, realizarea sarcinilor în do
meniul reducerii cheltuielilor materiale, 
creșterii eficienței economice, a investițiilor 
și comerțului exterior, în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al XII-lea, cu indica
țiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul consfătuirii de lucru cu activul de 
partid și,, de stat, precum și la plenara lăr
gită a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. Realizările obținute — rod al efor
turilor oamenilor muncii, hotăriți să aplice 
cu fermitate politica partidului — dau ga
ranția îndeplinirii cu succes a planului de 
dezvoltare economico-socială pe anul 1980, 
pe întregul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a analizat, 
totodată, măsurile privind asigurarea reali
zării tuturor prevederilor planului pe cel 
de-al doilea semestru al anului, înfăptuirea 
tuturor indicatorilor economici și echilibra
rea balanței de plăți. S-a cerut ca toate mi
nisterele, centralele și întreprinderile, orga
nele și organizațiile de partid, organizațiile 
dc masă, toți oamenii muncii să-și. concen
treze eforturile în vederea transpunerii in
tegrale în viață a sarcinilor trasate in ex
punerile recente ale secretarului general al 
partidului, președintele republicii, privind 
ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice.

S-a indicat astfel să se asigure, corespun
zător hotărîrilor luate pentru fiecare mi
nister în parte, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială pentru care planul prevede baza 
materială necesară. Un obiectiv central al 
tuturor unităților economice este intensifi
carea eforturilor pentru mărirea gradului 
de recuperare și refolosire a materiilor pri
me și materialelor, a subansamblelor și pie
selor de schimb, în cadrul procesului de 
producție, domeniu unde există încă mari 
rezerve în economia noastră națională.

Comitetul Politic Executiv a atras aten
ția asupra necesității luării tuturor măsu
rilor în vederea realizării integrale a sarci
nilor deosebite puse de conducerea parti
dului și statului în fața industriei miniere, 
metalurgiei, industriei chimice, industriei 
materialelor de construcții în vederea asi
gurării unei puternice baze materiale pen
tru dezvoltarea susținută a economiei națio
nale, atit în cursul acestui an, cit și în viito
rul cincinal. De asemenea, s-a indicat să se 
ajjlV-» cu hotărîre măsurile stabilite privind 
dc x. .tarea industriei ușoare, a industriei 
mici, diversificarea sortimentală a produc
ției bunurilor de consum în vederea apro
vizionării în bune condiții a populației.

Comitetul Politic Executiv a atras, de 
asemenea, atenția asupra necesității reduce
rii importurilor, în special pe devize libere, 
mai ales la produse care nu au o însemnă
tate de bază pentru cerințele producției, ac- 
ționind mai ferm pentru asimilarea în fa
bricația internă a unor materiale, piese de 
schimb, mașini și utilaje. De asemenea, s-a 
subliniat importanța urmăririi permanente 
a realizării importului pe baza compensa
țiilor obligatorii prin export.

Comitetul Politic Executiv a indicat tu
turor ministerelor și unităților de produc
ție să acorde o atenție deosebită creșterii 
răspunderii în asigurarea, într-o proporție 
tot mai mare, a valorificării superioare a 
materiilor prime, în special în ramurile de 
bază ale economiei naționale. Trebuie luate 
măsuri ferme pentru creșterea gradului de 
prelucrare a tuturor materiilor prime, in
clusiv a metalului. O atenție sporită trebuie 
acordată in acest sens produselor destinate 
exportului.

Comitetul Politic Executiv a cerut guver
nului, ministerelor să urmărească și să pre
zinte lunar conducerii partidului rapoarte cu 
privire la modul de îndeplinire a sarcinilor 
de plan la toți indicatorii pe cel de-al doilea 
semestru.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de 
asemenea, propunerile privind organizarea 
învățămintului politico-ideologic in perioada 
1980—1984. Relevînd rezultatele pozitive 
obținute de partidul nostru în pregătirea 
politico-ideologică a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii, în activitatea educa
tivă de formare a conștiinței socialiste a 
maselor, Comitetul Politic Executiv a trasat 
sarcini ca în perioada următoare să se asi
gure o activitate mai largă și de un nivel mai 
înalt de educare revoluționară, patriotică.

socialistă a tuturor oamenilor muncii, in 
spiritul Programului partidului nostru. O 
atenție deosebită va trebui acordată propa
gării principiilor de bază ale concepției 
noastre revoluționare, materialist-dialectice, 
creșterii combativității propagandei de 
partid față de teoriile și realitățile lumii 
capitaliste, legării mai strînse a întregii ac
tivități politico-ideologice de cerințele vieții, 
ale practicii, ale activității de construire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

învățămintul de partid, învățămîntul po
litic de masă trebuie să asigure, de aseme
nea, cunoașterea și înțelegerea aprofundată 
de către cei ce muncesc a situației interna
ționale, a proceselor care au loc în lumea 
de azi, a politicii externe a partidului și 
statului nostru.

★
Comitetul Politic Executiv a ascultat o 

informare prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la vizita oficială de 
prietenie în România a delegației de partid 
și de stat a R.D. Germane, condusă de tova
rășul Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Germane.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate și a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor întîlnirii și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker, subliniind însemnătatea 
deosebită a acestui nou dialog la nivel înalt 
dintre conducătorii celor două partide și 
state în întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare activă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre România și R. D. 
Germană, dintre popoarele noastre.

Trăinicia sentimentelor de stimă și prie
tenie de care sint animate popoarele noastre 
și-a găsit încă o confirmare în timpul vi
zitei cu ocazia înmînării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către tovarășul Erich Ho
necker a Ordinului „Karl Marx“, cea mai 
înaltă distincție a R. D. Germane, conferită 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani și 
a peste 45 de ani de activitate revoluționară, 
pentru merite deosebite în lupta pentru pace 
și solidaritate, pentru înțelegere între popoa
re și pentru dezvoltarea unor relații tovără
șești între România și R. D. Germană.

Desfășurate într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker au pus în evidență hotărîrea parti
delor și țărilor noastre de a dezvolta și 
extinde relațiile de prietenie frățească și 
colaborarea multilaterală dintre ele, pe baza 
respectării principiilor egalității în drepturi, 
independenței și suveranității naționale, ne
amestecului • în treburile interne, avantaju
lui reciproc, întrajutorării tovărășești și 
solidarității internaționale, în interesul po
poarelor noastre, al întăririi socialismu
lui, păcii și destinderii. Această hotărîre 
își găsește o elocventă expresie în documen
tele încheiate, precum și în înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei.

Comitetul Politic Executiv subliniază în
semnătatea Declarației comune semnate de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker și își exprimă satisfacția față de în
țelegerile convenite cu privire la coordona
rea planurilor economice naționale în pe
rioada 1981—1985, care prevăd o nouă ex
tindere a colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale între țările noastre, 
creșterea substanțială a schimburilor de 
mărfuri, amplificarea cooperării și speciali
zării în producție, îndeosebi in domenii cum 
sînt construcțiile de mașini-uneke, utilaje 
metalurgice și energetice, ale electrotehnicii 
și electronicii, tehnicii de calcul, mecanicii 
fine și opticii, în industria chimică, în agri
cultură și in alte ramuri.

A fost apreciat pozitiv Programul prin
cipalelor obiective de cooperare în dome
niul științei și tehnologiei pe perioada 
1981—1985, care prevede intensificarea con
lucrării reciproce în probleme ale resurse
lor de materii prime și energie, în industrie 
și agricultură. Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, de asemenea, importanța hotărîrii 
celor două state de a dezvolta continuu, pe 
baza unor acorduri pe termen lung, cola
borarea în domeniile culturii, științei, in- 
vățămintului, sănătății, turismului și spor
tului, apreciind că aceasta va contribui la 
adîncirea cunoașterii reciproce a celor două 
popoare, la dezvoltarea prieteniei dintre 
ele. A fost relevată însemnătatea înțelegeri
lor privind dezvoltarea în continuare a 
schimbului de experiență în toate domeniile 
construcției socialismului dintre cele două 
partide și țări.

Comitetul Politie Executiv a dat o înaltă

apreciere schimburilor de păreri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker în probleme ale situației interna
ționale actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești și a luat act cu deosebită sa
tisfacție de hotărîrea celor două țări de a 
întări și mai mult colaborarea și conlucra
rea lor pe arena mondială în lupta pentru 
afirmarea politicii de pace, securitate, des
tindere și colaborare în lume.

Comitetul Politic Executiv exprimă de
plina aprobare față de concluziile la care 
au ajuns cei doi conducători de partid și 
de stat cu privire la principalele tendințe 
din viața internațională și își manifestă 
acordul față de voința celor două state ale 
noastre de a acționa tot mai intens pentru 
oprirea agravării climatului politic mondial 
și împiedicarea politicii îndreptate spre în
cordare și război rece, pentru apărarea și 
continuarea cursului spre destindere, pen
tru înlăturarea din relațiile dintre state a 
tot ceea ce frînează acest proces, a metode
lor de presiune și dictat, de încălcare a su
veranității, de amestec în treburile interne 
ale altor state. A fost relevată însemnăta
tea hotărîrii celor două părți de a milita 
pentru reducerea cheltuielilor, a efectivelor 
militare și a armamentelor, pentru desfiin
țarea bazelor militare străine și retragerea 
trupelor din teritoriile străine, crearea de 
zone libere de arme nucleare și zone 
ale păcii în cele mai diferite regiuni ale lu
mii, inclusiv în Europa. Ca state partici
pante la alianța defensivă a unor țări so
cialiste, România și R. D. Germană spri
jină desființarea concomitentă a N.A.T.O. și 
a Tratatului de la Varșovia și, ca prim pas, 
lichidarea organizațiilor militare ale ambe
lor grupări, începînd cu reducerea reciprocă 
a activității militare.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere voinței României și R. D. Germa
ne de a acționa, împreună cu celelalte state 
socialiste, cu toate țările europene, pentru 
realizarea consecventă și deplină a Actului 
final de la Helsinki și, în acest sens, pentru 
buna pregătire a reuniunii de la Madrid, 
care să ducă în primul rind la măsuri prac
tice de dezangajare militară și dezarmarea 
continentului. Cele două părți au subliniat 
necesitatea ca țările N.A.T.O. să anu
leze sau să amine hotărîrea privind pro
ducția și amplasarea de noi rachete nu
cleare în Europa, creîndu-se condiții pentru 
începerea de tratative. Este necesar să se 
ajungă la un acord privind eliminarea și 
de o parte și de alta a rachetelor. România 
și R. D. Germană sînt hotărite să acționeze 
împreună cu celelalte state participante Ia 
Tratatul de la Varșovia, cu alte țări socia
liste, cu toate statele iubitoare de pace, cu 
forțele progresiste și democratice din în
treaga lume, pentru traducerea în viață a 
propunerilor formulate în documentele a- 
doptate la Varșovia.

Comitetul Politic Executiv apreciază în
semnătatea faptului că România și R. D. 
Germană se pronunță pentru eliminarea 
forței și a amenințărilor cu forța din viața 
internațională, pentru respectarea in rela
țiile interstatale a principiilor dreptului in
ternațional, pentru participarea pe bază de 
deplină egalitate a tuturor statelor la viața 
internațională, pentru soluționarea, prin 
tratative, pe cale pașnică a tuturor stărilor 
conflictuale din Europa, Orientul Mijlociu, 
Africa și Asia, pentru măsuri în direcția li
chidării subdezvoltării și făuririi unei noi 
ordini economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv evidențiază 
importanța reafirmării de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker a hotărîrii Partidului Comunist 
Român și Partidului Socialist Unit din 
Germania de a contribui activ la întărirea 
continuă a unității și colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești, precum 
și a colaborării cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu toate partidele de
mocratice, progresiste, cu toate forțele iubi
toare de pace în lupta pentru destindere și 
dezarmare, pentru independență națională, 
progres social și pace.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite, Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat guvernului, ministerelor 
să acționeze cu toată consecvența și fermi
tatea pentru transpunerea în viață a acestor 
documente și înțelegeri, menite să contribuie 
la dezvoltarea prieteniei și colaborării din
tre România și R. D. Germană în interesul 
și spre binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului, progresului și 
păcii în lume.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat
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Fabrică de amoniac cu înaltă eficiență
Intrată tn regim normal 

de funcționare, noua fa
brică de amoniac din ca
drul Combinatului chimic 
Făgăraș răspunde pe de
plin. din punct de vedere 
al eficientei economice, 
înaltelor exigente formu
late de secretarul gene
ral al partidului cu pri
lejul vizitei de lucru 
efectuate aici in noiem
brie 1977, cînd a indicat 
ca această unitate să fie 
amplasată pe platforma 
chimică a Făgărașului. 
Tn noua fabrică se reali
zează o productivitate de 

/peste cinci ori mai mare 
față de vechea instalație. 
Tn același timp, tona de 
amoniac se produce cu 
un consum minim de ener
gie electrică, de numai 
5 kWh față de 1500 
kWh/t Ia fabrica veche, 
ceea ce Înseamnă reali
zarea unei economii 
anuale de peste 448 mili
oane kWh energie elec
trică. Pe de altă parte, in

trarea In funcțiune a noii 
fabrici la întreaga sa ca
pacitate va permite com
binatului făgărășean să 
obțină o producție de 
două ori mai mare de 
amoniac față de anul 
1975. Utilajele de Înaltă 
tehnicitate cu care este 
dotată noua unitate sint 
fabricate în proporție de 
80 la sută de industria 
românească. La toate 
acestea mai trebuie adău
gat faptul că fabrica a 
fost executată intr-un 
timp mult mai scurt decit 
alte unități similare. Rea
lizarea ei constituie un 
examen de înaltă com
petență și capacitate, de 
experiență bogată acu
mulată de industria noas
tră socialistă în perioada 
ultimilor 15 ani.
N. MOCANU 
corespondentul „Sclnteii*

In fotografie : Noua 
fabrică de amoniac de 
pe platforma chimică a 
Făgărașului.

FOCȘANI! Cu trei luni mal devreme
In cadrul filaturii de lină pieptă

nată — una din unitățile construite 
in acest cincinal Pe platforma in
dustrială din Focșani — a fost pusă 
în funcțiune, cu trei luni înainte 
de termen, prima capacitate de 
producție a noii secții de pieptă
nat celofibră. Secția va produce 
anual 6 000 tone de pale pieptănate

de celofibră. în cadrul filaturii, tot 
in acest an. in spațiile existente s-a 
organizat și o capacitate suplimen
tară de producere a firelor din Iînă 
pieptănată. Dezvoltările amintite 
vor asigura creșterea producției 
unității cu 80 la sută șl sporirea 
efectivului filaturii prin crearea a 
800 de noi locuri de muncă. (Dan 
Drăgulescu).

BOTOȘANI :
Capacități pentru 11 milioane metri pătrați de țesături

în municipiul Botoșani au fost 
puse in funcțiune alte două noi 
capacități de producție. Astfel, la 
întreprinderea „Integrata" de țesă
turi subțiri tip in, cu utilajele nou 
instalate se vor produce anual încă 
8 milioane mp țesături finisate. Tn 
cadrul acțiunii de dezvoltare a 
întreprinderii textile „Moldova",

s-a dat în funcțiune o capacitate 
de 3 milioane mp anual țesături 
finisate tip bumbac. De menționat 
că procesul de extindere și moder
nizare a acestei unități se va 
încheia ptnă la sfirșitul acestei 
luni, ceea oe va duce la Un spor 
de producție anual cu peste 50 la 
sută. (Silvestri Ailenei).

GALAȚI :

Instalație modernă 
de zincare

La Întreprinderea Laminorul de 
tablă din Galați au început probele 
tehnologice la o instalatie-pilot 
pentru zincarea benzilor inguste, 
realizată de un colectiv de Ia In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru produse plate și acoperiri 
metalice Galați și unitatea aminti
tă.

Noua instalație, prima de acest 
fel din țară, cu capacitatea do 
1 500 tone bandă zincată pe an, 
produce benzi zincate cu lățimi de 
20—80 mm și grosimi cuprinse în
tre 0,3—0,8 mm. prpdusul finit fiind 
necesar îndeosebi la armarea ca
blurilor electrice subterane. Reali
zarea instalației contribuiela re
ducerea importurilor Ia acest pro
dus. (Dan Plăeșu).
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ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, I 
de puternic avM creator in construcția soc/afefay

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
a imprimat un puternic 
dinamism întregii vieți
economice și sociale

Convorbire cu tovarășul Ștefan MOCUȚA 
prim-seeretar el Comitetului județean Cluj al P.C.R.

— Pentru istoria unui popor un 
deceniu si jumătate reprezintă o 
perioadă extrem de scurtă. Ce a 
însemnat acest spațiu de timp 
pentru cei ce muncesc si trăiesc pe 
străbunele meleaguri clujene?

— Anii care au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, prin grandoarea 
prefacerilor revoluționare înnoitoa
re, prin complexitatea si bogăția 
împlinirilor ce au avut loc în a- 
ceastă perioadă, care au transfor
mat fundamental întreaga noastră 
viată economică si social-cultu- 
rală. s-au înscris pentru totdeauna 
cu litere de aur în istoria patriei 
noastre ca anii celor mai îndrăz
nețe planuri si ai celor mai bogate 
realizări.

înfăptuirile fără precedent ob
ținute în această etapă de fertilă 
și prodigioasă activitate poartă 
amprenta gîndirii profunde, a ca
pacității novatoare, a viziunii clare, 
științifice, originale a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comunistul care 
a reconsiderat fundamental mersul 
societății noastre spre culmile tot 
mai înalte ale socialismului multi
lateral dezvoltat, care a ridicat în 
fapt omul si nevoile sale la rangul 
de obiectiv fundamental al întregii 
politici a partidului.

In politica de arhitect Iscusit a 
partidului nostru, care a dus la 
făurirea României moderne, tară 
prosperă, prețuită si stimată ne 
toate meridianele, una din coordo
natele fundamentale a consti

tuit-o dezvoltarea complexă si 
echilibrată a tuturor zonelor și lo
calităților tării, parte integrantă a 
grandiosului proces de edificare 
socialistă multilateral dezvoltată a 
patriei. De efectele pozitjve. ge
neroase ale acestei politici s-a 
bucurat din plin si județul Cluj, 
care, pe parcursul celor 15 ani. a 
străbătut un proces de înnoire si 
dezvoltare căruia. în alte condiții, 
i-ar fi fost necesare răstimpuri de 
multe decenii. S-au atins pe stră
vechile noastre meleaguri trepte 
de dezvoltare economico-socială. 
s-au făurit condiții de muncă si 
viată pentru populația județului 
pe care, cu 15 ani în urmă, nici 
cele mai cutezătoare previziuni nu 
le puteau plasa dincoace de ori
zontul anului 2000.

Trăsătura definitorie a progresu
lui general este, si în cazul jude
țului Cluj, dezvoltarea puternică 
și complexă a forțelor de produc
ție. ceea ce a determinat, de fapt, 
substanțiale mutații în viata eco
nomico-socială. Progresul general 
pe care l-a cunoscut județul nostru 
s-a bazat în mod decisiv pe în
făptuirea unor ample programe de 
investiții. în decursul celor 15 ani 
ni s-au alocat fonduri de peste 45 
miliarde lei. Corespunzător politicii, 
partidului nostru. în spiritul indi
cațiilor secretarului său general, 
ponderea acestor fonduri a fost 
orientată spre dezvoltarea poten
țialului tehnico-productiv si. în 
mod deosebit, a celui din indus
trie. ramură ale cărei fonduri fixe

productive au crescut de cincitori, 
în condițiile modernizării lor’ în 
pas cu cele mai noi cuceriri teh- 
nico-stiintifice obținute pe ‘ plan 
mondial.

Dintre marile obiectiv» 'produc
tive noi care au luat .'nAstere în 
ultimii ani menționez doar com
binatul de utilaj greu, ^amplasat în 
municipiul Cluj-Nanoca. la indi
cația secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae» Ceausescu, 
care a și pus, la 18 'iunie 1976, 
piatra de temelie a acpstei gigan
tice capacități; ea a si început să 
producă din anul 1978 și urmează 
să devină cea mai mare uzină con
structoare de mașini din această 
zonă a tării.

Amplificarea si perfecționarea 
potențialului productiv industrial, 
pe de o parte, mai buna folosire a 
acestuia, pe de altă parte, au făcut 
posibilă creșterea în ritmuri înalte 
a producției. volumuL acesteia 
fiind în prezent de aproape cinci 
ori mai mare decît în anul 1965. 
Concomitent cu dezvoltarea indus
triei si creșterea rapicfe a produc
ției acestei ramuri, a avut loc un 
complex de mutatii de ordin cali
tativ. care constituie, după părerea 
mea. imul din elementele esențiale 
ale dezvoltării din perioada ultimi
lor 15 ani. în acest sens, relev 
schimbarea fundamentală a struc
turii pe ramuri a industriei iude- 
țuluL Dacă în anul 1965 ponderea 
în producția .industrială era de
ținută de ramura alimentară, din 
anul 1975 conducătoare a devenit 
construcția de mașini, ramură în 
care se realizează astăzi mai mult 
de un sfert din producția indus
trială a județului. Relev, totodată, 
nașterea si dezvoltarea în cadrul 
construcțiilor de mașini a unor 
noi subramuri. organic legate de 
tehnica de virf. cum sînt electro
nica si electrotehnica, mecanica 
fină. masinile-unelte. utilajele 
termoenergetice si altele.

Progrese similare au cunoscut si 
celelalte ramuri ale producției ma
teriale. care. împreună cu In
dustria. alcătuiesc un complex e- 
conomic echilibrat si tot mai efi
cient în acest context, subliniez 
dezvoltarea impetuoasă pe care a 
cunoscut-o agricultura, ale cărei 
producții, pe baza măsurilor sta
bilite de conducerea partidului 
pentru creșterea înzestrării teh
nice. ridicarea gradului de meca
nizare si extinderea chimizării, s-au 
dublat în acești 15 ani. Corespun
zător condițiilor naturale existente 
în zona noastră, prin înființarea 
unor mari complexe de tio in
dustrial pentru creșterea si îngră- 
sarea animalelor, zootehnia asigură

Convorbire consemnată de 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — joi 10 iulie 1980

I- - - - - - - - - i
FAPTUL; 

'DIVERS; I- - - - - - - - 1
| „Păstrăv de fag" |

Ne face plăcere să consem-

Inăm aici ideea ingenioasă a ce- | 
lor de la întreprinderea aarico- J 
lă de stat „Avicola" Bacău. 
Despre ce este vorba ? Este vor- ■ 

Iba nu numai despre creșterea I 
păsărilor, ci si de cultivarea ■ 
ciupercilor. De unde si vină

Iunde ? Totul a pornit de la ideea I 
gospodăririi mai judicioase a I 
pământului. Intre halele cu pă-

Isări există terenuri cu nuci. I 
Sub nuci — umbră berechet, I 
adică exact ceea ce priește * 
ciupercilor. Si astfel, pe pămin-

Itul reavăn de sub nuci, vină I 
acum nefolosit, s-a amenajat, cu I 
forte proprii, o ciupercărie mo-

> dernă. Crescătorii de păsări de j 
I aici cultivă acum ciuperci din | 

soiul „păstrăv de fag". O ade-

I vârâtă „carne vegetală", din care ■ 
se pot prepara o mie si una de 
feluri de mincare. Ca să nu mai • 
vorbim de veniturile pe care le

I aduce acest „păstrăv de fag", I 
care creste si se înmulțește ca... I 
ciupercile !

I Arborele... '
| meteorolog
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Printre copacii seculari din 
județul Maramureș declarați 
monumente ale naturii si ocro
tiți de lege se află și asa-numi- 
tul „arborele pagodelor". Este 
un falnic arbore exotic decora
tiv cu coroană piramidală. El se 
află in curtea scolii ajutătoare 
din satul. Girdani. Curios este 
faptul că; oamenii din partea 
locului șt[ji cu precizie cînd se 
anunță nu o vară secetoa
să. Pentru că. in acest caz. 
„arborelg-, pagodelor" îsi leapă
dă frunțile. Ceea ce in acest 
an. cu nțulte ploi prin părțile 
Maramureșului, nu mai este 
cazul. 'T

Echilibristică
A căzut de pe fereastră. Nu un 

ghiveci cu flori. Un om. Ma'tole 
Florinei. Bărbat in toată firea. 
De fel din Tecuci. S-a dus in 
miezul nopții în vizită la un 
prieten, care locuia in Alba Iu- 
lia la un cămin de nefamilișli. 
A bătut la ușă. Nici un răs
puns. A insistat. Degeaba. Un 
vecin de cameră, binevoitor, i-a 
deschis ușa. Din camera aces
tuia. Manole a încercat să treacă 
în cea a prietenului său. De la 
o fereastră la alta. Dar cind să 
zică hop. s-a dezechilibrat. A 
căzut în gol de la etajul . al 
treilea. A scăpat numai cu 
cîteva fracturi si cu o spaimă 
grozavă.

De-a v-ați 
ascunselea

Șeful Procuraturii locale Bo
toșani, Constantin Roman, ne 
aduce la cunoștință un caz mai 
mult reprobabil decît hazliu. Un 
cooperator din Vlădeni. pe nume 
loan Radu, a fost condamnat la 
un an si două luni cu execu
tarea pedepsei prin muncă co- 
recțională. Cu mult înainte de 
sorocul ispășirii pedepsei, con
ducerea C.A.P. (președinte 
Constantin Macovei) solicită in
stanței încetarea executării aces
teia. întruclt I.R. a devenit. în
tre timp, un blind mielușel. Dar 
aceeași conducere a C.A.P. „ui
tase" că trimisese o altă adresă, 
cu puțin înainte, în care se ară
ta. negru pe alb, că același I.R. 
constituie un „pericol social".

Periculos acest joc de-a v-ați 
ascunselea !

Lapte pe... 
apa sîmbetei

Șofer’ pe o autocisternă, Va- 
sile Ivan transporta lapte la fa
brica de prelucrare din Rîureni- 
Vilcea. Cum. necum, șoferul a 
încurcat bidoanele de lapte cu 
cele de benzină. Așa se face că 
peste 2 000 de litri de lapte n-au 
mai putut si fie folosiți. Dar, 
pentru ca șoferul să nu fie în 
pagubă, cineva a avut năstruș
nica idee să facă din laptele 
respectiv... brînză. încercarea a 
eșuat lamentabil. Dar iată că un 
altul vine cu o altă idee năs
trușnică : pasta rezultată să fie 
livrată fabricii de... săpunuri.

.„Și toate astea. în încercarea 
ca rufele să se spele în fami
lie. Vorba e : cine plătește î

Orice
I asemănare...
• „Papa-Papagal. Fabrica de 
I chibrituri București. STAS 2867-

79-60 bete".
Sint înscrisurile de pe eticheta 

Iunei cutii de chibrituri. înscri
suri care înconjoară un desen 
multicolor închipuind un papa
gal. Este una din cele trei cutii 

Icu chibrituri cumpărate de citi
torul nostru Ionel Martinas, din 
satul Pildești-Neamt, care ne 

I scrie : „Am găsit jumătate din 
bețe fără nici un fir de măciu
lie, adică lemne curate, jumă
tate din cealaltă... jumătate 

I aveau doar o „diră" insuficien
tă de fosfor, fiind nefolosibile, 

iar cu cele cîteva mai bune, ră
tăcite printre ele. abia am reu
șit să aprind focul. V-as rămine 

recunoscător dacă aii trimite 
. aceste bețișoare nefolositoare 
I controlorilor de calitate de la 

respectiva întreprindere, pentru 
a le încerca pe... răbdarea lor. 
Promisiuni că fabricanții de chi
brituri vor face și vor drege am 
mai auzit. Asa că. atunci cind 
am mai văzut pe cutie si pa
pagalul. m-a bufnit tisul..."

Am vrea să credem că orice 
asemănare între promisiuni si 
papagal este absolut intîmplă- 
toare.

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții
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„Scinteii" j

2234000 DE LOCUINȚE NOI
De la două sute la șapte mii. Faceți împăr

țirea și veți afla proporția unui adevăr : trans
formarea tîrgului prăfuit și insignifiant pl Slobo
ziei (cu peisaje cum ar fi acela din fotogra
fia de jos) într-o adevărată capitală străluci
toare a Bărăganului (imaginea de sus). 200 re
prezintă numărul apartamentelor existente cu 
numai 10 ani în urmă ; 7 000 reprezintă numă
rul apartamentelor noi din Slobozia de azi.

Dar acest adevăr depășește cu mult spațiu! 
geografic dominat odinioară de viscole și ciu

lini, dominat astăzi de cetatea cea nouă din 
Cîmpia Soarelui. E adevărul creșterii impresio
nante, în întreaga țară, la orașe și sate, a a- 
cestei principale coloane de afirmare a calității 
vieții — numărul locuințelor civilizate, conforta
bile. Condițiile de locuit s-au schimbat în mod 
radical pentru majoritatea populației țării, da
torită faptului că, in ultimii 15 ani, ritmul con
strucțiilor de locuințe în România a fost prin
tre cele moi ridicate din lume. Din cele 2 234 000 
de locuințe construite In ultimii 15 ani, numai

in perioada 1975-1979 au fost date tn folosință 
peste 800 000 de apartamente. De asemenea, s-au 
construit cămine pentru nefamiliști cu peste 
269 000 locuri. O medie edificqtoare : cu fie
care zi a anului trecut s-au mutat în casă nouă 
peste 500 de familii 1

Sub aspectul numărului de locuințe noi la o 
mie de familii, România se apropie în ritm alert 
de nivelul țărilor dezvoltate. E o expresie deo
sebit de elocventă a succeselor edificării noii 
orinduiri in acești glorioși 15 ani de ctitorie fără 
precedent.SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUIanalizate și soluționate în concordanță cu legile țării,cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

fo interesul^ cetățenilor
O scrisoare adresată secretarului 

general al partidului nostru de’ uii 
grup de 56 de cetățeni din satul 
Ungureni — Dîmbovița sesiza pe
ricolul pe .care îl reprezintă, pentru 
gospodăriile si terenurile lor. de
plasarea albiei riului Argeș spre 
sat, datorită procesului de erodare 
rapidă a malului drept al riului. 
Scrisoarea a fost repartizată spre 
soluționare Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. Con
siliului National al Apelor ai căror 
reprezentanți, inclusiv ai consiliilor 
populare județean si comunal s-au 
deplasat la fata locului, constatin- 
du-se că.' intr-adevăr, erodarea ma
lului drept al riului Argys s-a 
accentuat in zona menționată. în 
lunile aprilie—mai 1980, cind debi
tul apelor riului a crescut sensibil, 
s-a produs o deplasare a albiei cu 
aproape 80 de metri in direcția 
locuințelor. cetățenilor.

Cu receptivitate fată de îngriio- 
rarea oamenilor s-a acționat rapid 
si eficient. Astfel, ca măsură ime

diată, pînă la realizarea unor lucrări 
generale ' de regularizare?’’ â : albiei 
riului Argeș, 'acceptate in principiu 
de organele competente de stat, a 
fost adoptată propunerea sătenilor 
de a se tăia bucla riului Argeș în 
dreptul satului, printr-o lucrare de 
corectare a traseului, si de a se 
amenaja un canal care să străbată 
zăvoiul de pe malul sting. S-a de
cis. de asemenea, ca operațiunea 
de corectare a traseului riului să 
înceapă imediat : au fost deplasa
te diferite utilaje si lucrările au 
debutat efectiv la jumătatea lunii 
iunie.

Concluziile cercetărilor au fost 
aduse la cunoștința semnatarilor 
scrisorii la fata locului, prilej cu 
care s-a discutat si despre partici
parea locuitorilor satului Ungureni 
la realizarea prin muncă patriotică 
a unor lucrări — săpături, defrișări 
etc. — de natură să contribuie la 
accelerarea operațiunii de corectare 
a traseului Argeșului.

anul trecut conducerea C.A.P. nu a 
raportat întreaga producție obținută 
La controlul efectuat de organele de 
revizie ale Băncii Agricole în fe
bruarie a.c. s-au găsit în această 
situație peste 340 000 kg porumb 
stiuleti. iar la magazia fermei con-, 
duse de Isofache-fiul erau neînre
gistrate peste 3 700 kg ceapă și 
150 piei dd ovine, obținute did 
mortalități și „sacrificări din nece
sitate" și ne care acesta a „uitat" 
că ar fi trebuit să le predea în ter
men de 48 de ore la întreprinderea 
județeană de preindustrializare si 
achiziții. S-au mai constatat si alte 
abuzuri.

Acestei suite de comportări abu
zive *si încălcări ale legii măsurile 
adoptate i-au dat o replică fermă si

intransigentă. Firește că. în primul 
rind. toate produsele găsite neinre- 
gistrate au fost valorificate potri
vit normelor legale ; au fost apli
cate amenzi in cazurile unor vino- 
vati cu răspunderi , mai mici : Titus 
Isofache ,a fost pus în discuția ple
narei comitetului comunal de partid, 
sancționat pe linie de partid si 
destituit din funcția de președinte 
al C.A.P. ; a fost sancționat pe li
nie de partid ing. Dorin Isofache. a 
fost destituit din funcția de conta- 
bil-șef Petre Bîzu si au fost recu
perate de la el sumele cuvenite 
pentru hrana animalelor proprii 
crescute în stîna CA.P. etc. Măsu
rile au fost discutate în cadrul 
adunării generale a membrilor coo
perativei.

Cu fermitate și intransigență

principială

Legalitatea a fost restabilită
Primind spre soluționare o scri

soare adresată conduoerii partidului 
în legătură cu unele abuzuri săvir- 
șite de președintele si de alte ca
dre de conducere ale C.A.P. Bor- 
dești. Comitetul județean Vrancea 
al P.C.R. arată în referatul, de 
cercetare că pentru elucidarea 
problemelor sesizate a fost consti
tuit un colectiv de activiști de 
partid si de stat. Aceștia, pe 
parcursul unei perioade de timp, au 
verificat fiecare afirmație cuprinsă 
în sesizare, constatîndu-se că în cea 
mai mare parte fantele cores
pund realității. Astfel, cu acor
dul președintelui Titus Isofache 
Si al contabilului-sef Petre Bizu. 
un număr de cooperatori au 
deținut în plus, peste prevederile 
statutare, suprafețe de vie si teren

arabil. Deși se stabilise ca In ca
zurile respective să se achite coo
perativei, de către cei în cauză, 
contravaloarea produselor obținute 
de pe aceste suprafețe — contra
valori însumind zeci de mii de lei 
anual — pînă la data controlului 
cooperativa nu încasase nici un 
ban. Din dispoziția președintelui 
s-au vîndut ilegal unor persoane 
particulare aproape 5 000 kg struguri. 
Contabilul-sef a crescut porci si 
ovine la stina C.A.P.. fără 6ă 
suporte cheltuielile respective. Ingi
nerul Dorin Isofache. fiul președin
telui și șef de fermă, a transportat 
cu mijloacele C.A.P. cărămida ne
cesară pentru construirea locuinței 
personale, fără să plătească nimic. 
A rezultat, de asemenea, că, la 
prezentarea balanței porumbului pe

într-o scrisoare adresată condu
cerii partidului se sesiza că Dumi
tru Bularda, director economic la 
Institutul politehnițj Iași, săvirsea 
diferite abateri, folosea persoane 
din subordine pentru rezolvarea 
unor interese personale, acoperin- 
du-le. la rîndul lor. diferite lipsuri 
sau nereguli.

Referatul Comitetului județean 
Iași al P.C.R., căruia 1 s-a repar
tizat spre soluționare scrisoarea, 
confirmă. în cea mai mare parte, 
afirmațiile acesteia. Din cercetările 
întreprind, cit si din discuțiile 
purtate cu personalul institutului a 
reieșit că D. Bularda lucra după 
bunul plac, desconsidera noțiunile 
de evidentă si disciplină financiară, 
nu lua în seamă concluziile inven
tarelor. chiar si atunci cind era 
vorba de grave abateri, de lipsuri 
în gestiune. Abuzind de funcția pe 
care o deținea, primea de la ad
ministratorii de cămine diverse ca
douri, ridicînd. de asemenea, de la 
cantine produse agroalimentare pen
tru familia sa, fără a le plăti cfca

în plus, a reieșit că el s-a făcut 
răspunzător de angajarea unor per
soane puse pe căpătuială, avînd 
manifestări de arogantă fată da 
oameni. îi jignea, nu se arăta re
ceptiv fată de propunerile si suges
tiile lor. Cu prilejul anchetei au 
reieșit și alte aspecte — favoritis
me făcute unor persoane din sub
ordine și cazuri de promovare ne
justificată a acestora.

Firește că acest mod de compor
tare — cu desăvîrșire străin și opus 
principiilor eticii socialiste, norme
lor de muncă și viată general-obli- 
gatorii și deci cu atît mal impe
rioase pentru cadre cu munci de 
răspundere — a avut singurul 
deznodămînt pe care putea să-1 
aibă : referatul de cercetare preci
zează că secretariatul comitetului 
județean de partid a hotărît desti
tuirea din funcție a lui Dumitru 
Bularda și discutarea sa în organi
zația de partid — care l-a sancțio
nat cu „vot de blam cu avertis
ment".

Neculai ROȘCA
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Mobila stil a „înghițit" oare lingura de lemn?

„Vă mulțumim pentru idei;
să trecem la aplicarea lor 

în viață

într-un magazin de prezentare a 
mobilei din Focșani am auzit urmă
toarea remarcă, intr-adevăr inedită 
Cumpărătorul respectiv spunea: 
„Mai ușor găsești mobilă-stil decît o 
lingură de lemn".

Retinind aspectul pozitiv în ce 
privește mobila, am încercat să ve
rificăm si celălalt aspect. Si am in
trat in magazinul de prezentare si 
desfacere al cooperației de consum 
din județul Vrancea. denumit su
gestiv „Util". Program non-stop. vad 
comercial dens. în centrul Focsaniu- 
lui. Am întrebat de obiecte mărunte 
din lemn (sucitoare. făcălete. piulițe, 
planșete, cîrlige). întru totul, cores
punzătoare denumirii magazinului — 
adică utile — si am primit următorul 
răspuns :

— Nu ținem asa ceva. Am avut 
cîteva asemenea articole în... ianuarie 
anul trecut. S-au vindut atunci ca 
piinea caldă Altele nu ne-au mai 
venit.

Cine dorește un uscător de păr sau 
un ondulator, frigidere, televizoare, 
lustre, aparate de radio le găsește 
ușor în magazinul „Util" — ceea ce 
este, desigur, foarte bine. în alte ra
ioane — tricotaje, confecții. încălță
minte. cosmetice. Numai că. reamin
tim. este vorba de magazinul de pre
zentare al cooperației de consum. 
Ce-1 mai deosebește de mărfurile 
puse in vînzare si in unitățile co
merciale obișnuite care desfac pro
dusele marii industrii republicane ?

La „Menajul" am admirat piesele

de cristal, tăicîmurile inoxidabile, ar
ticolele din masă plastică. Pentru 
mărunțișuri însă ni s-a recomandat 
un magazin fără denumire promiță
toare : unitatea de articole pentru 
menaj nr. 8.

— Avem cite căva, ne-a spus șefa 
unității (Elena Topor), și anume : 
tavă de lemn pentru tăiat zarzavatu-

ductie industrială de peste 73 mili
oane lei. O cifră care nu-i de negli
jat. Care este însă structura acestei 
producții ? Am aflat că e vorba de 
„producție serioasă", respectiv, arti
cole de serie mare. în stare să concu
reze — mai bine zis, să dubleze in
dustria confecțiilor. Or. unde Bint 
produsele specifice cooperației, obiec-

rile. ciur, tăvi din tablă albă...
— Unde sint fabricate ?
— Sint aduse de la Galati. Dar 

poate doriți o mătură. Sint exce
lente. Din import !

Nu am mers mai departe cu do
rința noastră de a găsi obiectele 
amintite. Ne-a ajuns revelația că 
într-un județ al pădurilor, reputat o- 
dinioară pentru meșterii lui in pre
lucrarea lemnului, cele mai banale 
accesorii sint aduse de la cîmnie. Iar 
măturile, banalele mături din oaie de 
sorg, cu coadă de lemn, provin din 
import !

La sediul U.J.C.C. Vrancea. șeful 
biroului productie-orestări. Tudora- 
che Popa, ne-a informat că. anul 
trecut, cooperația a realizat o pro-

tele de uz gospodăresc, cele din lemn 
sau împletituri, care sint atît de so
licitate ?

Dar unitățile de producție ale 
cooperației de consum nu sint nici 
primele, nici singurele care ar trebui 
să se ocupe de mica producție. Ele ar 
trebui să fie concurate (în inițiativa 
si nu în placiditate economică) de 
unităti ale altor sectoare. Ce s-a în- 
timplat insă ? In anul 1979, între
prinderea forestieră de mecanizare- 
transport Focșani, spre exemplu, s-a 
„încumetat" să contracteze cu comer
țul 800 de sucitoare. De realizat, a 
realizat 200. Mai contractase si 1 200 
de făcălete. De livrat, a livrat 600. 
Cit privește 200 de planșete pentru 
tăitei. ele au rămas doar o.„ cifră

lntr-un dosar — deși credem, că asi
milarea lor tehnologică nu punea 
probleme prea grave.

în ceea ce privește „aportul" 
cooperației meșteșugărești, unitățile 
acesteia au „bătut fierul dt e cald". 
Adică... s-au axat Ia capitolul bunuri 
de uz gospodăresc, pe prelucrarea ta
biet Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Focșani a mers „mai 
departe" : a sees cu totul „mărunți
șurile" din nomenclatorul produselor 
eale. Ce-or fi făcînd oare cu de- 
țeurile ?

Constatările consemnate mai sus 
sînt anterioare recentelor consfătuiri 
de lucru ale cooperației de consum, 
cooperației mesțesugărestt coopera
ției agricole de producție si consi
liilor populare ce problemele dezvol
tării micii producții industriale ’ si 
serviciilor către populație. Am con
siderat totuși ca util să le înfățișăm, 
în vederea eliminării hotărite a unor 
astfel de situații. Este de așteptat ca 
aceste consfătuiri să determine un 
reviriment. Studiate, aprofundate si 
puse neîntîrziat în aplicare, recen
tele indicații si orientări formulate de 
secretarul general al partidului pro
iectează o puternică lumină pentru 
înțelegerea marii importante a micii 
industrii si a căilor concrete de ac
țiune. Meșterii vrîncenl. ca si cei 
din întreaga tară. sînt. desigur, che
mați să le urmeze.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii"

Căpătînd un relief mereu mal ac
centuat in viata noastră socială. 
„Tribunele democrației" îsi configu
rează tot mai mult — pe măsura în- 
cetătenirii lor ca metode curente de 
lucru — profilul de foruri ale Ini
țiativei cetățenești si. totodată, de 
cadru al lămuririi directe. ODerative. 
a unei multitudini de probleme ce 
preocupă obștea, de mobilizate a ce
tățenilor la soluționarea lor. Spre a 
ilustra perfecționarea In această 
direcție a conținutului „Tribunelor 
democrației", am urmărit ce s-a în
treprins într-unul din orașele țării
— Blaj — în timpul și în răstimpul 
dintre două „tribune".

întelegînd că între principalele me
niri ale „Tribunelor democrației" se 
înscrie valorificarea inițiativelor, a 
ideilor noi și interesante, de interes 
obștesc ale cetățenilor, organizatorii 
blăieni din cadrul consiliului orășe
nesc al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste s-au dovedit a fi 
receptivi atît fată de propunerile si 
sugestiile cetățenilor, cît si fată de 
unele critici. Punctul de plecare a 
numeroase propuneri supuse atenției 
forurilor locale l-a 
constituit locul de 
fruntaș pe care 
orașul l-a ocupat 
anul trecut în în
trecerea patrioti
că dintre locali
tăți. Blajul fiind 
distins atunci cu 
„Diploma de o- 
noare".

— O asemenea 
distincție obligă
— menționa prof. 
Vasile Blaga. di
rectorul școlii ajutătoare. Blajul 
„mica Romă" elogiată de Eminescu
— a cunoscut in anii din urmă 
ritmuri înalte si direcții multiple de 
dezvoltare, a întinerit. Stă în puterea 
noastră să facem si mai mult în 
acest, sens, să întregim, dună posibi
litățile pe care Ie avem, eforturile 
făcute de stat. Mă gîndesc. de pildă, 
la citeva acțiuni de interes general. 
Una ar fi producerea pe plan local 
a răsadurilor de legume si Duietilor 
de pomi, spre a fi evitate necazurile 
pe care le-am avut în această primă
vară. Alta ar fi ca. punând toți umă
rul. să transformăm balta de Ia 
Cheieteu. care nare acum un Ioc al 
nimănui. într-o zonă de agrement. Să 
vedem de ce resurse dispunem si ca 
forte putem mobiliza.

Nici nu a apucat omul să se așeze, 
că se si făcuse auzit răspunsul pri
marului :

— în ceea ce privește amenajarea 
unei zone de agrement la Cheieteu. 
chiar mîine vom constitui un colec
tiv din lucrători de la consiliul nopu- 
lor orășenesc și cetățeni, care să 
studieze ce se poate face și în cît 
timp.

Tot atunci, ne Ioc. Virgil Florea. 
directorul liceului agroindustrial, ofe
rise si soluția pentru procurarea ră
sadurilor si puietilor de pomi fruc
tiferi : producerea lor — atît pentru 
populație, cît si pentru unitățile cul
tivatoare de legume — în cadrul li-, 
ceului.

Acest mod de lucru operativ, anga
jat a stimulat puternic interesul 
participanților la „tribune". Reținem 
că, într-o asemenea optică, a fost su
gerată. între altele, desfășurarea unei 
„campanii" cu caracter de masă, la 
care să ia parte și organizațiile de 
tineret, pentru plantarea de pomi 
fructiferi în anumite zone ale orașu
lui. amenajarea unui ștrand și altele.

La Blaj, în răstimpul 
dintre două întîlniri, 

se concretizează 
cu spor 

inițiativele obștel

Au trecut de atunci două luni. Ce 
6-a întîmplat cu propunerile amin
tite? Pentru amenajarea băltii Che
ieteu. un colectiv oordus de un 
inginer de la combinatul de prelu
crare a lemnului definitivează în 
momentul de fată proiectul de exe
cuție ; oficiul de gospodărire a ape
lor — solicitat de consiliul popular 
—- ajută la curățirea băltii de mil si 
depuneri ; a început amenajarea 
aleilor, iar băncile au si fost pro
curate. Așadar. în curind parcul va 
fi gața.

Cit privește asigurarea necesarului 
de răsaduri de legume si nuieti de 
pomi fructiferi, asa cum s-a stabilit, 
primăria a pus la dispoziția liceului 
agroindustrial un teren în suprafață 
de 4 000 mp în grădina liceului . Jacob 
Mureșanu" și. fără multă vorbă, s-a 
trecut la muncă. în legătură cu pro
punerea de a se planta conaci pe 
lingă drumurile si în locurile impro
prii agriculturii, autoritățile locale au 
organizat si realizat, cu SDriiinul ce
tățenilor. plantarea a 400 de nuci, 
urmînd ca plantările să continue în 
toamnă ; tot cu participarea directă a 

cetățenilor se va 
construi și un ba
zin de înot.

Dacă ar fi să 
facem un bilanț 
cifric al rezulta
telor primei „tri
bune" desfășurata 
la Blaj, am putea 
consemna că pen
tru 26 din cele 38 
de propuneri for
mulate cu acel 
prilej de partici
pant! s-au găsit 

soluții pe loc. S-au creat astfel con
diții ca la următoarea „tribună" lu
crurile să nu mal fie reluate, '-țp-ș- 
tate. ; L

Desigur, nu am dori să se crea
dă că totul este perfect, se reali
zează automat ; nu linsese unii „păți 
bătuti Pe loc", datorită cărora pro
blemele se reiau. Nu s-a găsit încă, 
bunăoară, o soluție convenabilă, eco
nomică si operativă pentru o bună 
amplasare a magazinelor si unități
lor prestatoare de servicii necesare 
cartierelor situate in partea stingă a 
Tîmavei Mari: Veza. Bercu. Izvoa
rele. Comerțul sî cooperația meșteșu
gărească discută si tot discută între 
ele. fără ca organele consiliului popu
lar să le ajute să tragă o concluzie. 
Cazuri de acest tip nu sînt singulare, 
la acestea adăugîndu-se faptul că 
alteori sînt repetate propuneri a 
căror înfăptuire depășește însă com
petenta organelor locale.

Concluziile acestei succinte analize 
înscriu, în ciuda minusurilor arătate, 
statornicirea unui stil de lucru viu. 
dinamic în cadrul dialogului autori- 
tate-cetățean, stil izvorît neîndoielnic 
din conștiința faptului că „tribunele" 
sint concepute — si trebuie să se 
afirme tot mai puternic — ca forme 
de manifestare a democrației socia
liste si implicit ca instrumente de 
lucru. Intr-un asemenea context, ni 
se pare demnă de luat in seamă pro
punerea unuia dintre particinanti : 
aceea de a se asigura, si nrin inter
mediul stațiilor de radioficare. o 
largă publicitate diferitelor probleme 
aduse în discuția „tribunelor" ți. mai 
ales, a modului cum sînt soluționate. 
Ca o modalitate în plus de infor
mare a cetățenilor, de angajare di
rectă a lor. de antrenare a forțelor 
obștii si sporire a eficientei sociale 
a „Tribunelor democrației".

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scinteii"

Valorificarea ambalajelor din sticlă
în ultima vreme au 

fost luate măsuri ca 
magazinele alimentare 
și unitățile de legume- 
fructe să primească 
toate tipurile de bor
cane și sticle goale : 
la schimb, contra mar

fă sau numerar. Așa
dar, este razul să 
fie degajate toate po
durile, cămările șl 
cotloanele pentru a se 
putea valorifica sti
clele și borcanele goa
le. tn felul acesta se 
obțin venituri perso

nale și se aduce o 
contribuție deloc ne
glijabilă la realizarea 
de însemnate economii 
de materii prime, ma
teriale. combustibil și 
energie electrică, ne
cesare la fabricarea 
ambalajelor din sticlă.



SC1NTEIA - joi 10 iulie 1980 PAGINA 3

<K ANI DE M CONGRESUL ĂL IxÎEÂ ĂL PĂRTiDULUÎ 
I ani //a îefairia nnna rai/nhifinnara a nafriaî

V
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, ; 

de puternic avînt creator in construcția socialistă^

IN INVESTIȚII-PRIORITATE OBIECTIVELOR CU TERMEN

DE INTRARE ÎN FUNCȚIUNE iN ACEST AN !

JUDEȚUL CLUJ
ftlrmare din pag. I)
in prezent aproape 60 la sută din 
producția agricolă, fapt ce repre
zintă un. element calitativ nou în 
procesul de perfecționare a struc
turii economiei județului Cluj.

— Revoluția tehnico-stiințifică 
si-a pus amprenta pe întreaga 
viată economică a tării. In ce mă
sură a contribuit la aceasta pu
ternicul potential științific si teh
nic ■ de care dispune județul, imbi- 
narea mai organică a invătămintu- 
lui si cercetării cu producția?

— Dezvoltarea 
și modernizarea 
in rițmuri înalte 
a producției ma
teriale a avut la 
bază, așa cum a 
indicat se
cretarul general 
al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. am
plificarea cerce
tării științifice și 
tehnice, aplica
rea rapidă în 
activitatea pro
ductivă a rezul
tatelor obținute 
în acest dome
niu. în acest 
sens, se cuvine a 
fi relevat faptul 
că în județul 
nostru au fost 
înființate în ulti
mii 15 ani nume
roase unități noi 
de cercetare și 
proiectare. în 
prezent fiecare 
ramură și subra- 
mură economică 
avirid, în Cluj, 
un institut, sau o 
filială a unui 
institut central, 
care participă tot mai Intens la 
soluționarea majorității probleme
lor legate de promovarea progre
sului tehnic.

S-a dezvoltat, de asemenea. în 
ritm rapid învătămîntul superior, 
în special cel tehnic, numărul stu
denților fiind in prezent cu peste 
50 la sută mai mare decît în anul 
1965. Pe baza indicațiilor directe 
date de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pe platforma industrială din mu
nicipiul Cluj-Napoca a fost con
struit un nou sediu pentru faculta
tea de mecanică a Institutului po
litehnic. care de trei ani îsi desfă
șoară activitatea în mijlocul uni
tăților constructoare de majșini. 
unele catedre si laboratoare func- 
tionind chiar în incinta acestora. 
Aici, dealtfel, este Și sediul uni
tăților de cercetare si proiectare 
de profil. S-au asigurat, astfel, 
condițiile necesare realizării prac
tice a indicațiilor conducerii parti
dului privind integrarea învătă- 
mintului și cercetării cu producția.

— Cum se reflectă dezvoltarea 
economică si socială a județului in 
viata cotidiană a locuitorilor lui?

— Prefacerile revoluționare ce 
au avut loc în ultimul deceniu si

RITMUL RECOLTĂRII - LA NIVELUL MAXIM!

FURAJELE Bune inițiativele, dar pe
alocuri finul imbătrinește așteptind cosașii

Zi de zi, ritm maxim la secerișul griului I O cerință îndeplinită în majoritatea unităților agricole din județul Teleorman. Aspect de muncă de pe ogoarele CAP. Tecuci Foto : A. Fapadiuc

GR1UL Aplaudați-i pe fruntași...
urmîndu-le exemplul!

începind cu ziua de 8 iulie secerișul griului se desfășoară din Plin in 
toate unitățile agricole din județul Constanța. Imaginea de ansamblu 
este aceea a unui asalt general pentru strângerea recoltei fără pierderi și 
concomitent pentru eliberarea terenurilor, in vederea insămînțării cultu
rilor duble. Toți cei care sint implicați in această bătălie, mecanizatorii, 
cooperatorii și specialiștii, sint animați de calde aprecieri ale secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei 
vizite făcute ne ogoarele județului, depun toate eforturile pentru ■ tra
duce în viață indicațiile și sugestiile primite.

O bună dovadă în acest sens o con
stituie activitatea pe ogoarele con
siliului unic agroindustrial Mircea 
Vodă. La I.A.S. Tortomanu, secerișul 
celor 1 000 hectare cu grîu a inceput 
de duminică. 28 de combine au 
fost organizate in două formații 
mari. Buna organizare a muncii, 
începind cu aprovizionarea tehnico- 
materială, care se face la capul so
lelor, cu asistența .tehnică asigurată 
de atelierele mobile și controlul per
manent al lucrărilor pe care ii efec
tuează șefii formațiilor respective, 
asigură realizarea unei viteze zilnice 
de 6 hectare pe fiecare combină. 
Practic, la trei din cele șase ferme 
ale I.A.S.-ului secerișul s-a încheiat, 
iar ritmul de lucru garantează înche
ierea recoltării Pe întreaga suprafață 
în opt zile, adică plnă duminică.

— Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind organi
zarea secerișului, ne-au determinat 
să extindem inițiativele bune, ne 
spune președintele consiliului unic, 
tovarășul Marcel Moise. Astfel, pînă 
acum am executat 30 de sănii pen
tru strîngerea paielor. Din păcate, 
ducem mare lipsă de sîrmă și sfoară. 
Ca o măsură de moment, am trans
format opt prese de balotat pe cite 
tm «ingur fir de sîrmă, ceea ce în

jumătate in activitatea economică 
si socială a județului au determinat 
profunde schimbări în viata oa
menilor. S-a muncit cu migală și 
perseverentă pentru formarea o- 
mului nou, care, fie el român, 
maghiar sau de altă naționalitate, 
a devenit un participant conștient 
si activ la viata politică a tării, un 
neobosit căutător al noului, ce dă. 
cu abnegație Si pricepere, putere 
de fapt împlinit sarcinilor ce-i re
vin din Programul si politica parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si

Secția montaj general a modernei întreprinderi „Unirea" din Ciuj-Napoca

înaintarea României spre comu
nism.

Făuritorul clujean de viată nouă 
a devenit, totodată. în răstimpul 
celor 15 ani. beneficiarul unor a- 
semenea condiții de trai material 
și spiritual cum nici nu le-ar fi 
putut visa cu ani în urmă. Din 
multitudinea înnoirilor ce fac astăzi 
viata mai îmbelșugată, mai plăcută 
si mai frumoasă • relev doar un as
pect concludent, si anume acela că 
în intervalul de timp amintit. în 
județul nostru au fost puse la 
dispoziția oamenilor muncii 61 mii 
apartamente noi. tot mai confor
tabile. construite din fondurile sau 
cu sprijinul statului.

— Este, desigur, dificil de ales, 
din multitudinea momentelor înăl
țătoare. trăite de oamenii muncii 
in cei 15 ani care au configurat 
noua biografie a județului dum
neavoastră. pe cele mai semnifica
tive. Totuși, anumite momente au 
avut o încărcătură emoțională mai 
mare. Care sint acestea?

— Retrospectiva a tot ceea ce 
am înfăptuit cu brațele si mintea 
noastră in acești ani. cei. mai fertili 
din îndelungata istorie a patriei, 
ne oferă prilejul retrăirii multor 
momente și evenimente înălțătoa

seamnă o economie de 30 la rută Ia 
acest material deficitar. De ase
menea, pentru a folosi cu!' randament 
maxim mașinile de adunat și căpițat 
paie, am confecționat platforme 
mari pe șasiuri de remorci. în care

în unități agricole 
din județul Constanța 
pot fi descărcate cîte trei mașini da 
căpitat.

în felul acesta, concomitent cu re-, 
coltatul, în unitățile acestui consi
liu s-a eliberat o mare suprafață de 
teren și s-a însămințat cea de-a 
doua cultură pe 1200 ha din planul 
de 3 400 hectare.

în consiliul unic agroindustrial 
Horia, la C.A.P. Topalu. alături de 
șeful formației de recoltare, ing. Ion 
Botezan, care supraveghează ritmul 
și calitatea lucrărilor efectuate de 
către cele 15 combine, îl întîlnim pe 
președintele cooperativei — Nicolae 
Gaidagiu, bucuros de recoltă, dar Și 
de hărnicia mecanizatorilor.

— După socotelile făcute pe hîrtle, 
ne spune acesta, ar trebui să recol
tăm cam 90 hectare Pe zi. Băieții

re. Dintre cele care ne-au rămas 
cele mai vii în inimile si sufletele 
noastre si care vor continua să 
domine permanent de-a lungul 
vremii se detașează, prin puternica 
lor semnificație si încărcătură e- 
motională. vizitele în județul Cluj 
ale secretarului general al parti
dului. In toti acești ani de cind se 
află la cîrma partidului si a tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
fost nouă, ca dealtfel întregului 
nostru popor. călăuză sigură, 
imbold comunist. însufletitor in 
tot ce am întreprins si înfăptuit. 
In întilnirile avute cu not secre
tarul general al partidului ne-a dat 
un ajutor prețios in cristalizarea 
concepției cu privire la dezvoltarea 
pe termen lung a economiei jude

țului. în finalizarea proiectelor 
platformei industriale din muni
cipiul Cluj-Napoca. la amplasarea 
principalelor obiective economice 
si social-culturale. in organizarea 
procesului de integrare a cercetă
rii cu producția si invătămintul. 
Nu există domeniu, nu există la
tură a muncii desfășurate de or
ganizația județeană de partid, de 
oamenii muncii clujeni care să nu 
fi beneficiat de substanțiale îmbu
nătățiri ca urmare a aplicării 
neabătute, a indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Recent a avut loc plenara 
comitetului județean de partid cu 
activul, in care au fost dezbătute 
măsurile întreprinse de oraanele si 
organizațiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii pentru traduce
rea în viată a celor mai recente 
indicații si orientări date de secre
tarul general al partidului.

— Plenara comitetului nostru 
județean. Urmînd indicațiile secre
tarului general al partidului, a sta
bilit măsuri menite să asigure per
fecționarea stilului de muncă al. 
organelor si organizațiilor de 
partid, creșterea rolului lor în 
conducerea activității economico- 

noștri însă merg mai bine decît 
știm noi să socotim și realizează cîte 
105—110 hectare. Asta înseamnă că 
pină duminică întreaga suprafață de 
grîu — 1153 hectare — va fi recol
tată.

Din păcate, pe fondul acestei acti
vități intense și al preocupării ge
nerale față de soarta recoltei, am 
găsit și o situație care face notă 
discordantă : o mare parte din griul 
treierat este depozitat în cîmp, direct 
Pe miriște. Cauza : șlepul repartizat 
de întreprinderea pentru valorificarea 
cerealelor pentru încărcatul recoltei 
n-a ajuns încă la punctul de încăr
care de Ia Dunăre. De ce ? Oare pre
gătirea campaniei n-a intrat și în 
obligațiile întreprinderii amintite ?

Notăm faptul că în ziua de 8 iulie 
tn consiliul agroindustrial Horia s-a 
realizat cea mai mare viteză zilnică 
la recoltat din județ — 90 la sută 
din ritmul planificat. Dovadă că la 
fel de bine s-a lucrat și în celelalte 
unități din consiliu. Facem, această 
remarcă deoarece pe ansamblul ju
dețului însă viteza realizată la se
ceriș în această zi a fost de numai 
50,2 la sută din aceea planificată. 
Este un argument în plus pentru 'ca 
organele agricole județene să acțio
neze pentru generalizarea experien
ței unităților agricole fruntașe la se
ceriș. Acest lucru este cu atît mai 
necesar cu cit numai în acest fel 
este posibil ca strîngerea recoltei pe 
cele 112 000 hectare cultivate cu grîu 
să se încheie în cel mult 10 zile.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

sociale. Analizînd deschis, tn spirit 
critic si autocritic, stadiul înfăptui
rii sarcinilor de plan, neajunsurile 
și neimplinirile existente, plenara 
a adoptat hotărîri care să con
tribuie la aplicarea corectă si 
fermă a principiilor noului meca
nism economico-finantdar. la reali
zarea exemplară a producției fizice 
Si. nete planificate, sporirea pro
ductivității muncii, valorificarea 
superioară a materiilor prime si 
materialelor secundare, punerea 
in funcțiune a tuturor capacităților 
de producție si darea în folosință 
a locuințelor planificate. îndepli
nirea integrală a planului pentru 
export si reducerea importurilor, 
creșterea eficientei întregii activi
tăți economice. în acest scop, s-a 

stabilit ca orga
nele si organiza
țiile de partid, 
consiliile oameni
lor muncii să mi
liteze cu mal 
multă fermitate 
pentru ridicarea 
nivelului de pre
gătire a întregii 
populații active, 
pentru intensifi
carea cercetării 
științifice si le
garea el mal or
ganică de cele 
mai stringente 
probleme ale ac
celerării progre
sului tehnic șl 
tehnologic, ridi
carea nivelului 
calitativ al con
ducerii si orga
nizării producției, 
întărirea ordinii 
si disciplinei in 
toate sectoarele 
de activitate.

— Am așteptat 
ea pe parcursul 
convorbirii să vă 
referiți si la fap
tul că județului

Foto : S. Cristian Cluj i s-a confe
rit pentru rezul

tatele obținute an de an in între
cerea din actualul cincinal titlul de 
județ ..Erou al Muncii Socialiste", 
ceea ce înseamnă prima steluță de aur 
pe emblema unui județ din țară...

— N-am vorbit despre steluța de 
aur pentru că ea nu reprezintă o 
noutate pentru nimeni din tară, cu 
atît mai mult pentru clujeni. Ea 
este insă un elogiu adus MUNCII. 
RESPONSABILITĂȚII. ABNEGA
ȚIEI și PATRIOTISMULUI de care 
dau dovadă miile, sutele de mii de 
oameni ai muncii clujeni — autori 
ai modestelor noastre succese.

însuflețiți de impresionantul ta
blou al devenirii noastre viitoare, 
amplu prefigurată in documentele 
celui de-al XII-lea Congres, văzind 
in politica partidului întruchiparea 
fidelă a idealurilor si năzuințelor 
lor seculare de progres si prosperi
tate. oamenii muncii din județul 
Cluj — români, maghiari si de altă 
naționalitate — sint ferm hotăriti 
ca. strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. să acțione
ze si în viitor cu toată capacitatea 
si priceperea, pentru a-si spori an 
de an contribuția lor Ia înălțarea 
României socialiste pe noi culmi de 
civilizație și progres. ■

Un colectiv de specialiști !n zootehnie de la Direcția agricolă jude
țeană Sibiu a primit sarcina ca în fiecare consiliu unic agroindustrial să 
analizeze la fața locului, împreună cu cadrele de conducere și șefii de 
fermă din unități, posibilitățile de asigurare a furajelor și să ajute la re
zolvarea diferitelor probleme legate de creșterea efectivelor și a producției 
animaliere. Este una din acțiunile inițiate de comitetul județean de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite Ia recenta consfătuire de lucru cu 
cadrele din zootehnie.

— între obiectivele prioritare ur
mărite în aceste zile — apreciază to
varășul dr. Nicolae Dura, director al 
direcției agricole — se numără si în
cheierea recoltării fînețelor cu 15—20 
zile mai devreme decit în anii pre
cedent!. Pentru aceasta, in fiecare 
consiliu agroindustrial s-au constituit 
formații specializate de mecaniza
tori conduse de un specialist. în 
scopul echilibrării balanței furajelor, 
vor fi cosite în pitiș Și 5 000 hectare 
de pășuni. îndeosebi cele pe care au 
fost executate lucrări de fertilizare 
Si curățire.

Străbatem un traseu din ..zona de 
jos a pajiștilor", de Ia poalele mun
ților Făgăraș pină la Medias si Dum
brăveni. Pretutindeni, strîngerea fu
rajelor este în plină desfășurare. 
Principala sarcină este încheierea co
sitului finetelor in zonele de luncă si 
deal oină la jumătatea lunii iulie. 
Sarcină a cărei realizare impune uti
lizarea Ia întreaga capacitate a mij
loacelor mecanice, deplasarea opera
tivă a acestora acolo unde pot lucra 
cu maximum de randament. Si tre
buie spus că în această privință am 
remarcat initiative lăudabile, demne 
de urmat. La complexul de îngrăsare 
a tăurașilor si ovinelor de la Sura 
Mică, mijloacele mecanice de recol
tare se folosesc în schimburi prelun
gite. Pe terenurile accidentate, unde

La construcția furnalului nr. 3
de pe platforma siderurgică

din Călan

„FOC
CONTINUU

Buna organizare a muncii, colaborarea 

dintre factorii responsabili garantează 

intrarea în funcțiune la timp a impor

tantului obiectiv

Pe platforma siderurgică din Călan 
— unul dintre importantele obiective 
de investiții ale metalurgiei, ale 
cărei lucrări au fost urmărite con
stant în articole publicate tn ziarul 
nostru Ia rubrica „zece șantiere de 
investiții in obiectivul anchetelor 
„Scinteli" — are loc în prezent o 
puternică concentrare de forțe și 
mijloace mecanice, în special pen
tru finalizarea lucrărilor de la furna
lul nr. 3 și a părților sale aferente. 
Firesc, întrucît se apropie vertiginos 
terrfienul de intrare în funcțiune a 
acestui important obiectiv metalur
gic : 30 iulie a.c. Un fapt îmbucu
rător : _ furnizorii de utilaje și insta
lații au recuperat, în cea mai mare 
parte, rămînerile în urmă la livrări 
și se poate afirma că, practic, nu se 
mai ridică probleme deosebite cu 
privire la asigurarea utilajelor nece
sare furnalului nr. 3.

— Așa cum observați, conducerea 
întreprinderii de construcții side
rurgice Hunedoara a concentrat im
portante efective de constructori pe 
platforma din Călan, pentru pune
rea în funcțiune a furnalului nr. 3, 
furnal de mare capacitate, care va 
asigura importante cantități de 
fontă cenușie unor turnătorii din 
tară — ne spune tovarășul Adal
bert Leonhardt, inginer-șef coor
donator pe platformă. De altfel, in
trarea cit mai rapida in funcțiune a 
acestui important obiectiv și a ce
lorlalte secții componente condițio
nează și terminarea furnalului nr. 
4 intr-un timp cit mai scurt. O mare 
importantă pentru buna organizare 
a muncii și intensificarea ritmului 
de execuție l-a avut intocmirea de 
programe pe lucrări și flux tehno
logic, pe fiecare activitate in parte.

Tot pentru creșterea productivi
tății muncii și scurtarea termenelor 
de montaj, conducerea întreprinderii 
a luat măsura ca o serie de lucrări 
de montaj să fie transferate la sec
torul producției industriale. S-au 
făcut preasamblări la sol pentru 

nu pot intra utilajele de înalt ran
dament. se folosesc combinele tip 
CSU. O echipă de cosași stringe 
ierburile si buruienile de ne margi
nea șanțurilor, de pe porțiunile de 
teren din incinta complexului. Proce- 
dîndu-se astfel, în această unitate, ca

în unități agricole 
din județul Sibiu

și în cooperativele agricole Miercurea, 
Loamnes. Apoldul de Jos si Apoldul 
de Sus, unde plantele de nutret cul
tivate și fînetele naturale se recol
tează la timpul optim, există certi
tudinea că animalele vor avea furaje 
îndestulătoare. Demnă de relevat 
este si inițiativa biroului executiv al 
consiliului agroindustrial Loamnes. 
care a organizat formații de meca
nizatori pe localități.

Esențial în momentul de fată este 
ca specialiștii, conducerile unităților 
Si consiliilor agroindustriale să deli
miteze toate suprafețele de finețe 
naturale ce pot fi recoltate cu mij
loace mecanice si. totodată, să orga
nizeze mai multe echipe de cosasi. 
Spunem aceasta întrucît. pe alocuri, 
există pericolul de a se repeta neajun

utilajele de la epurarea tină, rezer
voare, platforme pentru conductele 
termoenergetice. în același timp, 
anumite lucrări au fOst redistribuite 
intre șantierele de construcții, ceea 
ce a asigurat execuția in mai bune 
condiții a tuturor lucrărilor de con
strucții și montaj.

însoțiți de șublnglnerul Victor 
Cucu, de la Iotul II, trecem pe la 
cele mai „fierbinți" locuri de mun
că. Peste tot se remarcă un ritm viu 
de lucru. La gospodăria de materii 
prime s-a lucrat cu multă intensi
tate, în schimburi prelungite. Ca 
urmare, zilele trecute au început 
probele „Ia cald" la primul flux al 
pornirii furnalului, la gospodăria de 
materii prime, ceea ce înseamnă, de 
fapt, introducerea materialelor pen
tru formarea stocurilor. Lucrările de 
aici pentru finalizarea montării ben
zilor de transportare a materiilor 
prime erau coordonate de inginerul 
Ludvic Mudrețchi. Subinginerul Mir
cea Maloc, meșterii Nicolae Avram, 
Lucian Kelemen împreună cu for
mațiile lor de montori, electricieni, 
lăcătuși, constructori — sprijiniți, cu 
forțe ale beneficiarului — lucrau de 
zor la finalizarea lucrărilor de la 
gospodăria de materii prime care 
va aproviziona șl furnalul nr. 4, 
aflat și el spre cotele finale.

Sus, pe înălțimea estacadei, întil- 
nim echipa lui Ion Petrache, care 
efectua montajul benzilor. Șeful de 
echipă, care muncea cot la cot cu 
ceilalți, ne-a spus : „Sintem în 
întrecere cu zidarii, montorii, insta
latorii, cu ceilalți constructori. Dar 
cel mai mult ne întrecem cu timpul, 
cu orele, chiar' cu minutele !“.

Pe platforma furnalului observăm 
aceeași atmosferă de lucru, aceeași 
activitate plină de răspundere. Mais
trul Arpad Kaloș, formațiile de lu
cru conduse de Gheorghe Anatolie 
Si Vasile Murin finalizau lucrările 
de montaj la furnal, la instalațiile 
de insuflare de la aparatul de în
cărcare. Stăm de vorbă cu maimulți 

surile din anii trecut!. dnd cositul 
finetelor a fost tergiversat nină la 
sfirșitul verii. La cooperativa agricolă 
Ocna Sibiului s-a încheiat cositul 
mecanic pe 170 hectare trifoi si lu
cerna. Președintele cooperativei. Si- 
mion Baltes, ne spun^ că echipele de 
cosași urmează să' recolteze 500 de 
hectare de finețe. Este bine că în 
iarba înaltă oină la brîu au intrat 
cosașii, dar de ce au fost repartizate 
numai 50 hectare de finețe pentru a 
fi recoltate mecanic 1

în județul Sibiu s-a organizat 
recoltarea în două faze la trifoi, lu- 
cernă. lolium multiflorum si ierburi 
perene. în acest mod se reduce ex
cesul de umiditate din masa verde 
prin usearea parțială la soare. Aba
terile de la aceste norme, chiar dacă 
este vorba de cazuri izolate, nu pot 
fi admise sub nici un motiv. încer
căm să aflăm de ce la cooperativa 
agricolă Bratei, pe 8 hectare, au ră
mas în brazde ierburile cosite cu 
două săptămîni In urmă, acum înne
grite și degradate de plot Președin
tele cooperativei. Olimpiu Gherdea, 
nu prididește cu justificările. Motiva
ții. greu de înțeles, nu linsese nici în 
cooperativele agricole Bazna. Blăjel 
si Altîna. unde cantitățile de furaje 
însilozate sint mult mai mici decît 
cele prevăzute.

Acum este timpul recoltării furaje
lor si stările de lucruri negative la 
care ne-am referit impun interven
ția promptă a organelor județene de 
partid si agricole, a consiliilor agro
industriale pentru grăbirea cositului 
si asigurarea hranei întregului efec
tiv de animale. Si aceasta cit mai 
repede I

C. BORDEIANU

muncitori Șeful de echipă Va- 
sile Murin a tinut să precizeze: 
„Am studiat temeinic cuvîntărila 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 29—30 mal și la ședința 
plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și am în
țeles că trebuie să ne mobilizăm 
mai mult eforturile pentru punerea 
în funcțiune a obiectivelor de inves
tiții prevăzute în acest an. Si vom 
face aceasta, dar nu oricum ; avem 
ambiția ca, muncind în schimburi 
prelungite, furnalul nr. 3 să producă 
în luna iulie, iar toate lucrările să 
primească calificativ maxim".

La înzidirea celor trei caupere lu
crează efective sporite de zidari »a- 
motori, majoritatea dintre ei oameni 
cu o bogată experiență profesională. 
Maistrul Dionisie Kiss ne spunea că 
aici este poate cel mai fierbinte 
punct de lucru de la platformă. In
tr-adevăr, așa este. Activitatea nu 
încetează aici nici o clipă ; se mun
cește în trei schimburi, neîntrerupt* 
zi de zi, inclusiv duminica. „La noi 
munca se desfășoară «în foc conti
nuu», ca în siderurgie, sublinia șeful 
de echipă de zidari șamotori Iosif 
Ribu, care executa lucrările de în- 
zidire a cauperului nr. 3. Totul merge 
strună acum ! Avem cărămidă de 
bună calitate, fn sortimentele nece
sare. Pentru a incheia grabnic lu
crarea, sintem hotărîți să apelăm la 
întreaga noastră competentă profe
sională".

La cauperul nr. 2 se află tn plină 
activitate echipa condusă de Karol 
Mathe. Fiecare din cei 15 zidari șa
motori execută cu multă îndeminare 
zidirea la arzătorul ceramic, o lu
crare foarte pretențioasă. Aflăm că 
această harnică echipă, în care lu
crează șapte femei, a executat într-o 
singură lună 240 mc zidărie la gră
tarul cauperului și 85 mc zidărie 
înaltă, radială, pe pereții preincăl- 
zi torului.

Tovarășul Viorel Doda, directorul 
întreprinderii de construcții side
rurgice Hunedoara, prezent aproape 
tot timpul în mijlocul constructorilor 
de pe platformă, a dorit în mod deo
sebit să ne spună înainte de plecarea 
noastră de pe șantier :

— Critica ce ne-a fost făcută în 
ziar pentru neajunsurile manifestate 
pe șantier ne-a mobilizat, ne-a aju
tat să ne îmbunătățim activitatea. 
Acum dispunem de frontul de lucru 
necesar, am organizat judicios lu
crările de montaj pentru a respecta 
termenul de intrare in funcțiune a 
furnalului.

Silueta zveltă a furnalului nr. 3 
domină noile construcții siderurgice 
de pe platforma din Călan. în ju
rul lui, pe platformă, la caupere, pe 
estacadă, munca se desfășoară sus
ținut, neîntrerupt, ca o flacără vie. 
Sint zile de muncă încordată, plină 
de avint a constructorilor și monto- 
rilor, hotărîți să facă totul pentru ca 
furnalul să producă fontă la terme
nul stabilit.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*

Un om 
care culege... 
70000 plini 

pe zi
Vă reamintiți? Au trecut cind 

ani de cind am mai scris despre 
mecanizatorul Ion Adam. Mai 
precis in „Scinteia" din 8 iulie 
1975. La rubrica „Instantanee 
printre eroii acestor zile" a 
apărut o informație cu titlul 
„Record pe... frontul plinii". 
Scriam atunci, printre altele: 
„...mecanizatorii au înscris in 
aceste zile si in aceste nopți a- 
devărate recorduri. Un e- 
xemplu: mecanizatorul Ion
Adam de la Obirșia de Cimp 
Si-a bătut propriul record de 
care am mai scris in ziarul 
nostru. Intr-o singură zi el a 
reușit să recolteze cu combina 
„Gloria" în condiții extrem de 
grele 65 tone griu".

De citeva zile secerișul griu
lui este in toi pe meleagurile 
mehedintene. Si de această dată 
Ion Adam este sufletul întrece
rii. Chiar din prima zi el a 
reușit să recolteze cu combina 
„Gloria" 55 tone griu, si este ho- 
tărit să-si doboare propriul 
record.

înainte de a transmite aceste 
rinduri am primit vestea că 
deja Ion Adam si-a egalat pro
priul record: 65 tone griu re
coltate pe zi. cantitate suficientă 
pentru producerea a 70 000 de 
plini. Ambiția lui este — după 
cum ne spunea cu puțin timp 
in urmă — să ajunoă la 70 
tone pe zi. Cine îl întrece ne 
mecanizatorul Ion Adam?

Vlrqillu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"
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Edificiul mereu mai înalt
culturii pentru popor

Dacă despre nevoia de 
cultură a unei societăți și 
despre climatul cultural ca
pabil să stimuleze creația 
artistică se vorbește hi o- 
menire de îndelungă vreme, 
despre raporturile pe care 
le are această creație cu o 
cultură intr-adevăr de 
masă, atotcuprinzătoare so
cial. teritorial și spiritual, 
despre obligațiile pe care le 
are ea fată de o asemenea
cultură pentru popor si des
pre deschiderea deosebită 
pe care i-o poate da un ase
menea fenomen cultural, de 
esență democratică, cred că 
mai sînt destule de spus.

Pentru că viata culturală 
a tării noastre este un fe
nomen la fel de viu. la fel 
de divers ca și actul crea
ției artistice șl nu există 
satisfacție mai mare pentru 
artist decit aceea de a simți 
că opera lui, rodul creației 
lui se implică, devine par 
te integrantă din procesul 
de înflorire a culturii pa
triei sale.

în acest fel. toate subti
lele nuanțe ale unei spiri
tualități. convergind spre 
generosul ansamblu care 
formează o cultură naționa
lă. o cultură vie. ce rezidă 
în însuși modul de viată al 
membrilor societății, in po
sibilitățile și pretențiile lor. 
în gîndlrea și nivelul preo
cupărilor lor intelectuale, 
in aspirațiile și actul con
cret al desăvirșirii lor spi
rituale. ne conferă nouă, 
celor care scriem despre a- 
ceste realități, dreptul de a 
fi în operele noastre tot 
mai" profunzi și tot mai 
subtili, pe măsura spiritului 
societății pe care o repre
zentăm și o descriem. Ne 
conferă dreptul, dacă, nu 
cum,'a. chiar mai mult de
cit ătit : ne pune în fată o- 
bligatia. Ca romancier, par- 
ticioarea mea la cit mai
multe acțiuni de masă care 
caracterizează și ritmul 
dezvoltării și cadrai vieții 
culturale a tării noastre, nu 
este o modalitate de a-mi 
duce existenta Socială, ci o

nevoie organică a artei 
mele; o nevoie organică 
pentru că realizez in acest 
mod trei elemente adiacen
te actului creației : con
frunt ceea ce am scris cu 
părerile publicului, simt re- 
alizîndu-se ca act de cultu
ră acea osmoză a comuni
cării intelectuale, a împăr
tășirii experienței de viață 
între cititor și scriitor și, 
chiar mai presus de aces
tea, am șansa de a-mi îm
prospăta, în permanentă, 
cunoașterea despre ceea ce 
înseamnă evoluția spiritua
lă a celor formați de socie
tatea noastră, a progresului 
ca gîndire, ca filozofie de 
viață, ca nevoie de cultură, 
ca cizelare omenească și 
cetățenească a membrilor 
ei.

Democratizarea culturii 
prin atragerea fiecărui 
membru al societății la fă
urirea ei. prin ridicarea ne
contenită a nivelului tutu
ror activităților constituie 
climatul cel mai fertil pen
tru progres, pentru apariția 
*i răspindirea valorilor au
tentice, din ce în ce mal 
înalte.

Acesta este saltul calita
tiv al culturii noastre, care 
se face tot mai bine simțit 
tn acești ultimi cincispreze
ce ani prin categorica lui 
situare la cote înalte de 
gîndire și nu prin simplifi
care, prin vulgarizare. Tre
buie subliniat acest lucru, 
deoarece modalități și in
tenții generoase de răspîn- 
dire a culturii au existat 
mereu, dar însuși consacra
tul termen „cultură de 
masă", dacă ne gîndim 
bine, caracteriza cindva 
un mod — poate singu
rul posibil istoricește — 
de a răspîndi cultura : 
vulgarizînd-o. Adică fă- 
cind-o să-și piardă toc" 
mai nuanțele, tocmai atri
butele moderne pe care 
ea, ca organism viu și 
în evoluție, le cîștigă ne
contenit. în acele condi
ții, cum am spus — istorice 
— pentru care nu acuz pe

nimeni, intenției generoase 
de a răspmdi cultura i se 
conteapunea dialectic cea
laltă fată a medaliei : ne
voia de vulgarizare a ei, de 
simplificare prin pierderea 
a tot ceea ce avea mai nou 
ca strălucire. Exprimind 
în acele condiții ideea de 
răspîndire ■ mai largă a ei. 
termenul de „vulgarizare" 
a condus imediat spre peio
rativul respectiv, alungind 
să consacre tocmai sensul 
rupturii dintre progresul 
intelectual și rudimentul de 
cultură pe care îl pot asi
mila sau înțelege masele.

Corneliu LEU

Desigur, eu vorbesc aici de 
un fenomen negativ ce nu 
caracteriza nici atunci via
ta culturală în ansamblul 
ei.

Astăzi, cultura romfcneas- 
că este pe cale de a deveni 
un exemplu elocvent al 
faptului că. adresindu-te 
unor mase tot mai largi 
care o asimilează, ești o- 
bligat să o fad de la tot 
mai înalte exigențe. Mase
le de oameni ai muncii, 
oamenii de rind, cum se 
spunea cindva. au căpătat 
astăzi o personalitate dis
tinctă. superioară, iar im
pactul creatorului cu aceas
tă personalitate îl face 
să-si dea seama cit de 
mari, cît de înalte îi sînt 
obligațiile. Amfiteatrul hi
perbolic în care se pro
pagă si se configurea
ză cultura socialistă a 
căpătat dimensiunile În
tregii țări. Treptele Iul sînt 
tot mai sus așezate către 
înțelegerea filozofiei cultu
rii, obligînd ca și tribuna 
conferențiarului, respectiv 
a creatorului, să albă un 
tot mai ridicat postament 
de gîndire politică, de sim
țire artistică, de emoție și

finețe spirituală. Cît de de
parte sînt de realitate și a- 
devăr cei care, considerînd 
că oamenii de azi nu-i pot 
pricepe, declară sau simu
lează că ei scriu, pictează, 
compun, pentru viitor ! A 
ne adresa unui public de 
muncitori, țărani, intelec
tuali. soldați, elevi și alte 
categorii de cetățeni nu în
seamnă să ne autosimplifi- 
căm, copilărindu-ne, cobo- 
rînd literatura de la virtu
țile ei estetice la banali
tăți rimate sau nerimate, 
mai mult sau mai puțin li
teraturizate, ci să provo
căm, cu produsele conștiin
ței noastre artistice, afir
marea a tot ce are mai înalt 
ca nivel cultural conștiința 
cetățenească. Masele nu în
seamnă astăzi nici prolet
cultista, nici vulgarizare. Ci 
aspirația îndreptățită spre 
cultura înaltă a unui po
por pe care comuniștii, oa
menii de cultură formați și 
îndrumați de partid l-au 
pregătit pentru aceasta și 
l-au adu» în pragul aces
teia.

într-un asemenea con
text. un rol tot mai Impor
tant 11 capătă activistul cul
tural, cel care, în creuzetul 
muncii lui. realizează os
moza dintre viata maselor 
și rostul omului de cultu
ră. Aici, ca în orice socie
tate cu evoluție spectacu
loasă, noul și vechiul se 
ciocnesc evident, aspectele 
formale se împiedică prin
tre picioarele chior care duc 
munca de fond, cei care 
duc munca de fond se îm
piedică de obtuzitatea celor 
care văd formal lucrurile. 
Ca să mă exprim categoric, 
nelăsînd loc la dubii, pot să 
declar din propria-mi ex
periență că, atund tind ac
tivitatea culturală am gă
sit-o subsumată muncii po
litice, făclnd, in mintea or
ganizatorilor. parte inte
grantă din ea, aflindu-se in 
grija celor care dirijează 
viața politică a localităților, 
întreprinderilor, instituții
lor și bucurtadu-se de dă

ruirea lor. dăruire care știe 
să facă înfloritoare toate 
domeniile vieții sociale, a- 
tunci i-am simțit caracterul 
intr-adevăr de masă și am 
constatat cum înaltul nivel 
intelectual al activităților 
își punea amprenta asupra 
Întregii vieți sociale. Cînd 
lucrurile trec însă de la ini
ma activistului în mina us
cată a funcționarului, a- 
tunci munca aceasta delica
tă. nuanțată și pătimașă se 
transformă într-o ineficien
tă treabă de rutină. Am 
întîlnit în drumurile mele 
sute de oameni de partid 
dărurți pasionantei munci, 
aruncmdu-și cu succes în
tregul lor spirit activist în 
lupta de mobilizare a oa
menilor la cultură. Rezulta
tele sînt fascinante prin ca
racterul de masă al înaltu
lui lor nivel, iar tu. ca ar
tist care vii să susții munca 
activistului, ai sentimentul 
real al comunicării cu tara, 
cu gîndirea ei avansată și 
entuziastă. Și m-am trezit 
uneori cu niște program» 
btne făcute și frumos tipă
rite. ca să fie raportata 
„mai sus“, dar cu o sală 
în care erau strfnși cu ar
canul doar subordonații 
funcționarului cultural. Șl 
atunci, el, indiferent cit de 
Înaltă li era funcția. iml 
dovedea că nu reușise să 
depășească această condiție, 
nu avea credit la mase și 
rămînea funcționar, adică 
șef care dă dispoziții pen
tru o acțiune formală și nu 
activist ale cărui inițiative 
au răsunet și sînt crezute.

La o cultură ca a noastră. 
Ia condițiile ei, un aseme
nea tip de animator se ex
clude și trebuie refuzat. 
Sînt prea mari virtuțile po
litice ale unei activități a- 
devărate, prea elocvente 
satisfacțiile pe care le a- 
duce ea ca să ne permitem 
să ne jucăm. Cred, așadar, 
și tn acest domeniu. în dă
ruirea oamenilor de partid 
care îl vor lărgi și înălța 
necontenit.

Orchestra simfonică bă
căuană, un colectiv ti- 
năr, condus de un di
rijor tînăr — Ovidiu 
Bălan, este unul din
tre ansamblurile româ
nești. de gen. care a ur
cat vertiginos. în ultimii 
ani, spre treptele de 
frunte ale calității, unul 
dintre colectivele in care 
nota dominantă este en
tuziasmul. pasiunea pen
tru muzică. Numai astfel 
au reușit ca pentru cele 
o sută <ie concerte (din 
septembrie ’79 pină în iu
lie ’80) să mențină 300 <je 
abonamente, ca la . con
certele educative din sala 
casei de cultură să fie 
prezenti de fiecare data 
peste 1 000 de elevi, ca in 
orașele Buhuși. Gh. 
Gheorghiu-De.j, Moinești, 
Comănești — stagiunea 
permanentă să însemne 
un dialog cu peste 2 000 
de melomani. Si. la fel. 
in comunele Luizi Călu- 
găra și Măgura, Prăjești. 
Bălcescu, Oituz, unde s-au 
conturat microstagiuni 
permanente sau în mari
le întreprinderi ale mu
nicipiului — Fabrica de 
hirtie Letea. fabrica de 
confecții „Proletarul" etc.

— Ce considerați că 
merită îndeosebi subliniat 
din acesta 11 luni de ac
tivitate ?

— Neapărat trebuie 
vorbit despre primele 
audiții românești — ne 
spune Olga Chirștluc — 
secretar muzical ; 27 de 
lucrări semnate de Liana 
Alexandra — Simfonia a 
II-a „Imnuri". Valentin 
Gheorghiu — Simfonia a 
Il-a, Anton Zeman — 
„Pe valea Șomuzului" 
(special scrisă pentru 
noi), Grigora Nica. Dan 
Voiculescu... Apoi cicluri
le de mare succes : Inte
grala simfoniilor Iul 
Bruckner, Schumann, 
Brahms, Ceaikovski, sub 
bagheta lui Ovidiu Bălan 
»i a lui Igor Ciornei.

— Cred că la fel de 
importantă ca prezenta
rea unor prime audiții 
românești, adaugă dirijo
rul Ovidiu Bălan, a fost 
preocuparea noastră de 
a colabora, de a face cu
noscut! publicului tineri 
soliști, tineri dirijori de 
talent, precum Mihaela 
Martin, Liliana Ciulei, 
Dan Atanasiu. Cristian 

\ Beidi, Petru Andriesei,

Didu Marian. Teodor Ro- 
mașcanu, Mădălin Voicu.

Orchestra simfonică din 
Bacău este laureată a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", edi
ția a II-a, a avut succes 
în turneele peste hotare, 
a încheiat cu un califica
tiv excelent această sta
giune (amintim realizarea 
festivalului „Tineri diri
jori" de la Piatra Neamț). 
La ora cînd' instituțiile 
artistice incheiau stagiu
nea, orchestra simfonică

luna septembrie un fes
tival intitulat „Enescu — 
Ori'eul moldav", contu- 
rmd filiații, permanențe, 
arcul peste timp ; con
certe : „Enescu — Faure", 
„Enescu — Brahms", 
„Enescu — Vivaldi", 
„Enescu și discipolii săi", 
cu participarea ansam
blului simfonic băcăuan, 
dar șl a orchestrei de ca
meră „Tescana", în cola
borare cu personalități 
ale vieții muzicale româ
nești. într-un cuvint. îm-

Maturitatea 
artistică a unui 

tînăr colectiv 
simfonic

din Bacău teri făcea bilan
țul, își calcula în procen
te categoriile de specta
tori. (după profesie, după 
pregătire muzicală, după 
virstă), își definitiva pro
gramele pentru ’80—’81... 
In același timp : gong
pentru stagiunea estivală 
1980. Concerte pentru co
piii care-și petrec vacan
ta în taberele din județul 
Bacău (la Comănești, 
Dărmănești, Valea Uzu
lui. Slănie Moldova), con
certe însoțite de expu
neri, de explicații, con
certe în stațiunile turis
tice, deplasări la Roman, 
la Tg. Ocna... înainte de 
toate Insă — concerte 
la Tescani, acolo unde 
George Enescu isl avea 
lăcașul de creație, unde 
la 27 aprilie 1931 a Înche
iat opera „Oedip". unde 
ipspirat de apa Tazlău- 
lui, de nesfîrșitele alei 
cu plopi a compus acel 
final maiestuos : plecarea 
lui Oedip spre infinit. 
Concerte la Tescanii lui 
Enescu. O stagiune esti
vală care marchează în

plinirea unei datorii fată 
de viat» artistică româ
nească — valorificarea 
așezămîntulul de cultură 
și creație de la Tescani, 
în sensul lansării și sta
bilirii unul viu si eficient 
dialog cu marele public, 
prin concerte, recitaluri, 
seri de muzică și poe
zie, spectacole de su
net și lumină, mari 
evenimente muzicale pe 
care trebuie să le găz
duiască, să le împlineas
că Tescanii lui Enescu. 
Pentru că în momentul 
de fată acest așezămint 
de cultură este astfel pre
gătit incit poate să-si 
deschidă larg porțile, 
după cum spuneam, ce
lor ce iubesc muzica. Este 
la capătul unui „drum" 
ce a durat — prin efor
tul forurilor locale de 
partid Și de stat — mal 
bine "de un deceniu, la 
capătul unei munci pa
sionante, in care s-au a- 
lăturat cercetători, melo
mani, oameni de cultură 
— amintesc în primul 
rînd de Aurel Iile Cali-

mandric, prof. Alexan
dru Popoviti, de Eugen 
Pricope și muzicologii 
bucureșteni — și care 
s-a concretizat printr-o 
expoziție permanentă 
„George Enescu" și o ga
lerie de artă contempora
na. O expoziție care cu
prinde peste 400 de foto
grafii, afișe, pagini d» 
corespondentă, partituri, 
manuscrise, șpalturi —*• 
cu eleganță, cu un elevoit 
gust etalate, din care nu 
lipsesc : vioara „Bernar- 
del" — premiul I obținut 
în 1891 de George Enescu 
la Conservatorul din Pa
ris și bagheta dirijoralul 
Enescu și nici pagina în 
care „Figaro" din 12 fe
bruarie 1898 pulilica 
„Poema română" ; triate 
acestea alături de tiiteva 
sculpturi, acuarele, grafi
că, rodul taberelor de 
creație organizate pe . pla
iurile Moldovei. a'lăturl 
de sălile de lucru „’Enes
cu", „Jora", de o sală da 
concerte. într-un cuvint, 
un admirabil așez^mînt 
de cultură, mărturie a 
respectului nostru față 
de geniul enesdan. Fără 
îndoială. toate laudele 
pentru cei care au dat 
„lumină" acestui lăcaș de 
cultură, pentru orchestra 
simfonică băcăuană, care 
are In obiectiv deschide
rea unei stagiuni per
manente și realizarea 
Festivalului „Enescu — 
Orfeul moldav". RSmina 
să vedem in ce măsură 
uniunile de creație, ma
rile ansambluri muzica
le românești vor fi pre
zente In continuare, vor 
contura aici acte da cul
tură, evenimente artis
tice de care să se bucure 
marele public. Pentru că 
aceasta este menirea unui 
lăcaș de cultură, care este 
și legat de momentul 
Unirii și de mișcarea so
cialistă, cum este cel da 
la Tescani — Bacău, a 
unui așezămînt de artă : 
să dialogheze cu miile de 
iubitori ai muzidi, să 
facă, prin calitatea ac
tului artistic, neîncăpă
toare sălile de audi
ție, iar pentru concertele 
în aer liber, neincăpătoa- 
re aleile parcului, aleile 
în care simți cum natura 
dă naștere cîntecului, cum 
cîntecul inspiră natura.

Smaranda OȚEANU

Minerii aplaudă„România în anii socialismului.
Primele trei decenii 

din istoria socialistă a 
patriei fac obiectul lu- 

„crării cu titlul de mai 
isus. apărută recent in 
Editura politică, sub 
egida Institutului de 
studii istorice si so- 
«ial-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. 
Lupă cum arată in
tr-un amplu „Cuvint 
înainte" Ion Popescu- 
Puturi. directorul in
stitutului. colectivul 
de autori*) și-a propus 
să realizeze ..prima 
lucrare de dimensiuni 
mai cuprinzătoare care 
reconstituie, cu mij
loacele investigației 
istorice, imaginea epo
cii socialiste româ
nești".

Un asemenea obiec
tiv ridica problema 
unei judicioase struc
turări a lucrării, pre
cum și a bazei docu
mentare. Se poate a- 
firma. fără reticente, 
ca autorii au adoptat 
soluții valabile pentru 
ambele aspecte. Lu
crarea a fost structu
rată pe două secțiuni, 
corespunzătoare, pri
ma, epocii de con
struire a bazelor so
cialismului în Româ
nia (1948—1965). iar a 
doua, consolidării noii 
orinduiri sociale (1966 
—1970) și trecerii la 
făurirea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate (din 1971). 
etapă aflată in curs 
de desfășurare. Sub 
raportul bazei docu
mentare. autorii au 
utilizat, cum era fi
resc. Întreaga gamă de 
surse, pornind de la 
documentele de partid 
si de stat, de la fun
damentul larg si cu
prinzător oferit de 
opera secretarului ge
neral al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei au reu
șit să asimileze, la ni
velul sintezei istorice 
pe care o întreprind, 
și rezultatele unor 
cercetări anterioare. 
Este demn de remar
cat si faptul că. sub 
acest raport sarcina 
diverșilor autori a 
prezentat grade de di
ficultate oarecum di
ferite. Astfel, dacă 
problematica dezvoltă
rii economice a dis-

„Rapsodia română'11948-1978“
pus. in genere, de o 
bibliografie mai boga
tă. inlesnind viziunea 
de sinteză, alte dome
nii au necesitat un 
efort de investigație si 
de sintetizare mai di
ficil. dar realizat, de 
asemenea, cu succes. 
Se remarcă, in raport 
si cu spațiul mai re- 
strins acordat, densi
tatea unor contribuții 
cum sînt cele privind 
„Viața de stat". ..Re
lațiile economice ex
terne". ..Afirmarea in
ternațională a Româ
niei". ..Cultura în anii 
socialismului". Pe tot 
parcursul lucrării. îm
pletite intim în sub
stanța ei. ca si in pa
ragrafe speciale, sînt 
tratate la un nivel 
științific înalt proble
mele principiale si 
practice ale rolului 
conducător, organiza
tor si transformator al 
Partidului Comunist 
Român.

de bază al 
constituie 
abordind 
socialistă 

ca proces.

Un merit 
lucrării il 
faptul că. 
dezvoltarea 
a României
ca desfășurare ascen
dentă, mereu mai 
complexă si mai cu
prinzătoare. ea evi
dențiază Si dificultăți
le. neajunsurile, lipsu
rile din concepție si 
înfăptuire. inerente 
unei opere istorice de 
asemenea amploare. 
Totodată, este mereu 
avut în vedere, expli
cit si implicit, contex
tul international — cu 
plusurile si minusurile 
lui — in care s-a des
fășurat istoria Româ
niei din cele trei de
cenii. Ca urmare, ci
titorul are în fată o 
istorie vie. autentică, 
o istorie cape — după 
cum întemeiat se sub
liniază in ..Cuvîntul 
introductiv" — ..nu a 
constituit titusi de pu
țin un marș triumfal, 
ci o operă 
altitudine 
celorlalte 
existentei 
nostru",
contradicțiilor ce 
trebuit învinse, apar si 
mai pregnante însem
nătatea. amplitudinea, 
măreția transformări
lor si Înfăptuirilor din 
anii socialismului, 
apar limpede — atît

eroică, la o 
superioară 
epoci ale 

poporului 
în lumina 

au

în ansamblu, cit si la 
nivelul concret al di
verselor probleme sau 
domenii — rolul isto
ric călăuzitor al 
P.C.R.. strategia și 
tactica sa mereu a- 
daiptate creator la 
..orizonturile" conse
cutive ale construcției 
socialiste, capacitatea 
sa de a tine seama de 
adevărurile generale 
ale socialismului știin
țific și de a le dezvol
ta in forme particula
re corespunzătoare 
tradițiilor si nevoilor 
contemporane speci
fice ale națiunii ro
mâne. Cititorul obține 
•astfel — la interferen
ța dintre tratarea cro
nologică și problema
tică — o imagine ve
ridică a .creșterii" pe 
multiple planuri : eco
nomic. social, politic, 
cultural, ideologic.

Acestui mare si iz
butit efort de sinteză 
i se pot aduce și une
le observații. Ne vom 
opri la două: am fi 
dorit o tratare mai a- 
profundată (nu neapă
rat mai extinsă) și a 
celorlalte ramuri eco
nomice. altele decit 
industrie, agricultură, 
comerț exterior ; de 
asemenea, s-ar fi ce
rut un sistem de cita
re unitar (iar pe a- 
locuri. mai puțin ano
nim) al contribuțiilor 
din lucrări colective.

în ansamblu, lucra
rea constituie o reuși
tă certă, o contribuție 
Ia efortul general al 
frontului istoriografie 
românesc de abordare 
a problematicii com
plexe a celor mai noi 
..teritorii" (dar si mai 
„fertile" in rezultate) 
ale istoriei patriei. 
Totodată, ea este o 
etapă extrem de în
semnată spre sinteze 
si aprofundări viitoa
re. dintre care unele 
aflate in „șantier".

Conf. dr.
Vasiie BOZGA

„Laudă omului mun
cii si creației sale" — 
așa s-au intitulat spec
tacolele ansamblului 
„Rapsodia română", 
organizate în colabo
rare cu Comitetul mu
nicipal Petroșani ai 
P.C.R. si cu sindicate
le locale, spectacole de
dicate minerilor din 
Valea Jiului. Un bu
chet de dntece popu
lare. dansuri miniatu
rale. momente de sa
tiră si umor, tinteoe 
despre mineri realizate 
nu numai pe scenele de 
spectacole, dar si în 
sălile de apel ale mi
nelor Lonea. Dîlga. 
Aninoasa. Vulcan. Uri
narii. Lupeni : de fapt 
șapte concerte oferite, 
înainte sau după ieși
rea din schimb, la care

au fost prezenti peste 
5 000 .de muncitori si, 
tot în aceeași perioa
dă. ont spectacole în 
sălile cluburilor mun-

Turneul 
ansamblului 

pe Valea Jiului

titoresti din centrele 
amintite si Ia Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Petroșani, vizionate 
de peste 3 500 de oa
meni ai muncii : în 
plus. participarea Ia 
ampla manifestare cul- 
tural-sportivâ care a 
avut loc pe stadionul 
din Petroșani in pre

zenta a I 000 de spec
tatori !

Iată, așadar, ce au 
însemnat patru zile de 
deplasare De Valea 
Jiului pentru colecti
vul ansamblului „Rap
sodia română" : 16
spectacole si micro- 
concerte aplaudate de 
peste 15 000 de oameni 
ai muncii ! Turneul a 
prilejuit si un util 
schimb de experiență 
între artiștii amatori 
ai Văii Jiului si artiș
tii ansamblului. îndeo
sebi pe linia selecțio
nării si interpretării 
partiturilor muzicale, 
a prezentei antetului 
de viată nouă in re
pertoriul soliștilor vo
cali. a dansurilor mi
niaturale.

Maria SAVU

ARGEȘ

Vestigii geto-dacice
în ultimii ani muzeografi din 

județul Argeș și de la Institutul 
de arheologie din București au 
dat la iveală un șir de mărturii 
de civilizație geto-dacică. care 
atestă continuitatea de locuirea 
acestor meleaguri din cele mai 
vechi timpuri. Prin cercetările 
efectuate anul trecut la necro
polele tumulare de la Merișani, 
Beleți-Negrești și Rincăciov au 
fost scoase la iveală numeroase 
unelte apartinînd epocii fierului, 
în comuna Cetățeni s-a desco
perit o mare așezare geto-daci
că, locuită fără întrerupere din 
secolul III î.e.n. și unde se prac
ticau schimburi comerciale cu 
dacii din toate zonele tării. Tot 
aici, pe o stîncă din vecinătatea 
așezării a fost descoperită o ce
tate întărită, reprezentînd punc
tul fortificat al comunității da
cice. Ambele așezări aparțin 
unei formațiuni politice puterni
ce, care a fost inclusă de mare
le rege Burebista in statul creat 
in secolul I Le.n. în momentul 
de față se continuă săpăturile la 
castrul roman de la Jidava, de 
lingă Cimpulung. Primele in
vestigații arheologice din satul 
Voinești s-au soldat aici cu des
coperirea unei fortificații roma
ne și a unor inscripții rămase 
de pe uirma legiunii a Xl-a 
Claudia Pia Fidelis. Se continuă 
investigații in comuna Tigveni, 
urmînd ca altele să Înceapă și 
în comuna Căteasca. (Gh. Cir- 
■tea).

CINECLUBURILE
au trecut cu bine un examen exigent
în cadrul „Primăve

rii arădene" s-a des
fășurat la Arad pri
mul simpozion inter- 
județean al filmului 
experimental al cine- 
cluburilor. Onorată de 
o participare nume
roasă, această mani
festare a etalat în fata 
publicului și a partici- 
pantilor zeci de filme 
create de amatori, vă
dind. pe lingă o foarte 
variată arie de expri
mare tehnică și tema
tică, un nivel profe
sional care de multe 
ori a depășit toate aș
teptările.

Numeroasele inter
venții după prezenta
rea selecției fiecărui 
autor și apoi amplele 
discuții finale la care 
au participat atît rea
lizatorii, cit și critici 
de artă, cineaști pro
fesioniști, scriitori, 
spectatori aparținînd 
celor mai diferite ca
tegorii sociale au scos 
în evidentă complexi
tatea fenomenului fil
mului de amatori și 
perspectivele sale de 
dezvoltare.

Luîndu-se în discu
ție termenul de „ex
periment", s-a arătat

pe bună dreptate că 
experiment nu este în 
nici un caz echivalent 
cu bizar, insolit sau 
ermetic. Receptorul 
bazîndu-și percepția 
pe elementele cunos
cute trebuie să i se 
înlesnească asociații 
de idei pe care să le 
poată urmări, care 
să-i spună ceva, care 
să-i areeze satisfacții, 
care să-l conducă un
deva. Orice artă are 
un mesaj, iar experi
mentul se justifică 
doar atunci tind artis
tul este capabil să-l 
transmită cu forță de 
convingere.

Discutîndu-se filme
le realizate s-a evi
dențiat în primul rînd 
aria geografică largă 
a cinecluburilor, lucru 
care se explică prin 
pasiunea cu care oa
menii reușesc cu mij
loace tehnice simple 
să realizeze opere re
marcabile. Peliculele 
semnate de Corneliu 
Dimitriu, Iosif Costi- 
naș, unele dintre cele 
prezentate de grupul 
masiv de arădeni con
dus de Gheorghe Să- 
bău, ca să rămînem la 
cele mai reprezentati

ve producții prezen
tate în cadrul simpo
zionului,' dovedesc că 
la nivelul înzestrării 
tehnice a cinecluburi
lor se pot realiza fil
me de înaltă tmută 
profesională și artisti
că. Marea diversitate 
de teme : de la filmul 
cu narațiune clasică la 
colajul cinematografic, 
de la poemul cinema
tografic la filmul de 
cîteva minute, dove
dește că posibilitățile 
cinecluburilor sînt în 
această privință prac
tic nelimitate. Peli
culele descriind lupta 
ilegaliștilor comuniști 
sau cele care se În
scriu ca veritabile 
pledoarii pentru pace, 
filmele împotriva vio
lenței și cele satixi- 
zind stereotipii de 
comportament, imnu
rile înălțate dragostei 
și luminii, toate fil
mele prezentate în 
cele două zile de pro
iecții și discuții ates
tă în fond o bună 
rientare tematică 
ideologică a creatori
lor.

Gheorghe 
SCHWÂRTZ 

y

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă:

„POVESTE DIN TAIGA

t V

*) Gheorghe Surpat, 
coordonator. Ion Ale- 
xandrescu. Ion Bulei, 
Gheorghe Ionită. Con
stantin Mocanu.’ Pa- 
rasehiva Nichita. Pam- 
fil Nichitelea. Elisabe- 
ta Petreanu. Valeria 
Potop. Aurică Simion.

PROGRAMUL 1

l«,00 Teleșeoală. Admiterea in invăță- 
mîntul superior. (Consultații)

11,00 Boman foileton: Bastardul (seria 
a Il-a). Reluarea episodului 4

11.50 Educația, sanitară
10.00 Telex
16,05 Caleidoscop muzical-distractiv
17.00 Reportaj pe glob. R. P. Mongolă 

— ritmuri socialiste
17,20 Viata culturală
18,10 Copilărie, ani de aur. „Peripe

țiile vaporașului «Vacanta mare»"
18,SS Desene animate; Kum-Kum, E- 

pisodul 2
19.00 Telejurnal
19.25 La zi In agricultură: secerișul
19,35 Ora tineretului
20.05 Jurnalul științelor ei al călă

toriilor. Expediția Tigris — Thorr 
Heyerdal (I). O ambarcațiune de 
plute pe oceanele lumii

20,35 15 ani lumină o Știința — do- 
cumentar-anchetă a cîntecul șl 
poezia acestor ani

21,15 Melodii populare
21.30 Teatru scurt: „Brevetul” — co

medie Intr-un act de Luigi Pi
randello

22.10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.00 Album coral
17.10 Film serial: Potopul. Reluarea e- 

pisoadelor 3 și 4
18,40 Omul și sănătatea
19.00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier al Capitalei
19,4(5 Estivala '80. Festival Ceaiko-.'skl 

In pauza concertului: emisiunea 
„Viața muzicală in colocviul cri
ticilor”

21,45 Pămînt etern — Istorie măreață. 
Montaj de cîntece și versuri

22.10 Telejurnal

producție a studiourilor sovietice 
regia : Vladimir Fetin 

cu : Mihail Kononov, Svetlana Smehnova-Blagoevici, Evgheni Kindinov

BACĂU • La Berzunti, pe 
Valea Taslăului, localitate cunos
cută prin vestitii cioplitori în 
lemn, și-au dat intîlnire în ca
drul unei tabere de creație un 
mare număr de artiști plastici 
amatori din județele Bacău și 
Botoșani. Picturile și sculpturile 
create de ei reflectă viata nouă 
a satului românesc, munca oa
menilor de pe aceste meleaguri. 
Lucrările realizate aici vor fi 
prezentate publicului larg in ca

drul unei expoziții ce va fi des
chisă la Galeriile Muzeului de 
istorie șl artă din Bacău. (Gheor
ghe Baltă).

TIMIȘ O La Teatrul Național 
din Timișoara a văzut lumina 
rampei ultima premieră din ac
tuala stagiune, piesa „Mobilă si 
durere" de Teodor Mazilu ; regia, 
Ieremia Ion. scenografia Emilia 
Jivanov. La Opera Română fina
lul stagiunii a consemnat pre
miera „Legenda dragostei", un

balet de compozitorul sovietic 
Arif Melikov. pus in scenă de 
regizorul și coregraful Ștefan 
Gheorghe, (Cezar Ioana).

VlLCEA • La casele de cul
tură din stațiunile balneare Că- 
limănesti. Govora. Olănesti si 
Ocnele Mari a fost inaugurată 
stagiunea estivală de teatru. 
Participă colective teatrale din 
București, Craiova. Pitești. Si
biu. Petroșani si altele, precum 
si formații artistice vîlcene lau

reate ale Festivalului national 
„Cintarea României". (Ion Stan- 
ciu).

VRANCEA • Colecția de teh
nică populară a Muzeului din 
Focșani, aflată în permanentă 
înnoire datorită noilor achiziții, 
numără printre obiectele de 
mare valoare și un teasc cu

pîrghie și șurub. Teascul a a- 
parținut, pină nu de mult, u- 
nui cetățean din comuna Co- 
tești-Vrancea. care l-a folosit 
mult timp la prelucrarea stru
gurilor. Specialiștii au stabilit 
data fabricației: sfîrșitul seco
lului al XVIII-Iea. Se admite 
ipoteza că asemenea teascuri au

fost folosite de daci și de ro
mani. (Dan Drăgulescu).

VASLUI • La Vaslui au avut 
loc simpozionul județean „Con
tribuția organizației U.T.C., 
școlii, familiei și colectivelor de 
oameni ai muncii în educarea 
moral-cetătenească a tineretului", 
precuta și faza județeană a 
concursului pentru tineret, gen 
„Cine știe, cîștigă". pe tema 
„Cine cunoaște legea, nu gre
șește". Și-au dat concursul cer

cetători științifici din . Bucu
rești, cadre didactice, juriști, 
activiști ai organizațiilor de 
masă și obștești. O „Note de 
călătorie în Grecia", sub acest 
generic, cunoscutul pictor ie
șean Dan Hatmanu și-a reunit 
reprezentative lucrări în expo
ziția deschisă la sala „Arta", de 
la Muzeul județean Vaslui. 
(Crăciun Lăluci).

MARAMUREȘ • Ziua edi
turii „Dacia" din Cluj-Napoca

organizată la Baia Mare a pri
lejuit lansarea volumului „Vida 
— artist militant", de Gheorghe 
I. Bodea, lucrare apărută la a- 
ceastă editură. De asemenea, au 
mai fost prezentate cititorilor 
cărțile : „Primăvara scandina
vă" de Al. Căprariu. „Semnul 
luminii" de Emilia Căldăraru 
Si „Tinerețe fără bătrînete" de 
Victor Ilieșu. în hoitul Casei de 
cultură a fost organizată o ex
poziție de carte. (Gh. Susa),
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Cronica
Cu prilejul celei de-a 59-a ani

versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno- 
mongolă au organizat, miercuri 
< upă-amiază, o manifestare cultu- 

■ rlă.
Au participat reprezentanți al con- 

ucerii I.R.R.C.S., Asociației de prie
tenie româno-mongolă. Ligii româna 

e prietenie cu popoarele din Asia 
,-i Africa. Ministerului Afacerilor Ex
terne un numeros public.

Au fost prezent!. Tagaanlamyn Du-

zilei
ghersuren. ambasadorul R.P. Mongole 
la București, membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Republicii Senegal, 

Ibrahima Dieng, a oferit, miercuri, 
un cocteil, cu prilejul încheierii mi
siunii sale In țara noastră.

Au Participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor Instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

Produse noi din materii prime 
recuperabile

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iulie. In țară: Vremea va fi 
călduroasă și ta general frumoasă mai 
ales la începutul intervalului. în
deosebi în sudul și estul tării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorărl mai accen
tuate ta Banat, Crișana, Maramureș. 
Transilvania. nordul Moldovei si ta 
zonele de munte, unde vor cădea averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. în rest, averse și descărcări 
izolate. Vîntul va sufla slab ptaă la

moderat, prezentînd Intensificări locale 
de scurtă durată îndeosebi in zonele 
de munte. Temperatura ta scădere 
ușoară în ultimele zile. Minimele vor 
fi cuprinse între 12 și 22 de grade, iar 
maximele între 24 și 34 de grade, izo
lat mai ridicate la început în sud-est. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești: Vreme călduroasă șl in general 
frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin noaptea și dimineața. La sfîrși- 
tul intervalului, tendință de averse și 
descărcări electrice. Vtat slab ptaă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
îi cuprinse intre 16 și 13 grade,' iar 
cele maxime între 31 șî 34 de grade. 
(Ileana Mihăllă. meteorolog de ser
viciu).

Magazinele Capitalei vă invită...
Pentru a veni în sprijinul persoa

nelor care poartă îmbrăcăminte sl 
încălțăminte cu dimensiuni mai 
mari sau mai mici decît cele obiș
nuite. comerțul bucurestean oferă 
Intr-un număr de magazine mărfu
rile solicitate. Acestor categorii de 
cumpărători li se recomandă, astfel, 
magazinul „Familia" din str. Lip
scani nr. 55, unde găsesc confecții 
pentru femei și bărbați. Tot pe 
strada Lipscani, la nr. 56. se află un 
magazin pentru încălțăminte femei, 
bogat asortat cu măsuri exceptio- 

e. Pe bulevardul Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 8, magazinul „Modern* 
oferă confecții pentru femei si băr
bați într-un sortiment bogat. în 
strada Doamnei nr. 1—S se află 
magazinul de prezentare al Centra
lei confecțiilor, iar în Plata Unirii 
nr. 1 se află magazinul „UNIREA",

unde, la etajul IV, se găsesc arti
cole de confecții si încălțăminte 
pentru femei si bărbați. Altă uni
tate mare, bogat aprovizionată, este 
magazinul „BUCUR-OBOR" din 
piața Obor, care desface articole de 
confecții si încălțăminte pentru 
femei si bărbați, la raioanele de 
specialitate. în Calea Grivitei nr. 
163 magazinul „Cerbul" desface 
toate măsurile de încălțăminte pen
tru femei si bărbați. Pe bd. Duca 
nr. 3—5, peste drum de magazinul 
SORA, de asemenea se află un 
magazin de confecții bogat asortat.

în magazinele comerțului de stat 
din București, de la adresele men
ționate. cumpărătorii găsesc o bo
gată și diversificată gamă de arti
cole vestimentare, destinate per
soanelor care poartă măsuri excep
ționale la confecții sau încălțăminte.

TextiUștii de la întreprinderea de 
postav „Proletarul" din Bacău au 
economisit în ultima vreme circa 
50 milioane lei numai prin valo
rificarea materiilor prime recupe
rabile. Folosindu-le în amestec cu 
lină si fibre sintetice, ei au reali
zat aproape 2 milioane metri pă- 
trati de stofe pentru paltoane, nar- 
desie. sacouri. rochițe etc. Am vă
zut în depozitele de produse finite 
ale întreprinderii valuri întregi de 
stofe, unele mai frumoase decît 
altele. Toate sint de calitate supe
rioară. cu un tuseu plăcut, durabile 
și ușoare la purtat Sint stofe care 
au în componenta lor un procent 
Însemnat de materii prime recupe
rabile. De fapt, ce reprezintă aces
te materii prime recuperabile aici, 
la ..Proletarul" ? Inginerul Vasile 
Blejuscă. directorul unității, ne 
spunea că ele nu sînt altceva decît 
resturi de fire, fibre si capete de 
țesături, rezultate din diferite faae 
de fabricație. Cu alte cuvinte, 
aceeași materie primă, de calitate, 
aceeași lină bună, dar care în pro
cesul de producție nu poate fi folo
sită în întregime. Pînă nu de mult, 
toate acestea erau aruncate sau 
luau drumul crematoarelor. în ul
timul timp s-au luat măsuri ener
gice pentru colectarea si reintro
ducerea acestor materii recuperabi
le în circuitul economic. Tovarășa 
Olga Munteanu. secretara comitetu
lui de partid, ne spunea că acțiu
nea a Început mai întii printr-o 
intensă muncă politică pentru 
reducerea la maximum a acestor 
materii prime recuperabile si refo- 
losibile din procesul de fabricație, 
în același timp, la rampele de în
cărcare si descărcare. în depozi
tele de materii prime. în secțiile 
de producție au fost luate măsuri 
pentru evitarea oricărei risipe si 
formarea unei opinii de masă cane 
să susțină acest deziderat. Totoda
tă. au fost initiate acțiuni concrete 
pentru colectarea materiilor prime 
recuperabile si refolosibile. Astăzi 
a devenit o obisnuiniă pentru fie
care muncitor ca la sfîrsitul

schimbului să se prezinte la ma
gazie si să predea, r>e bază de cîn- 
tar, resturile rezultate din proce
sul de producție. Și pentru a pu
tea fi valorificate superior, acestea 
smt colectate si depozitate pe „fa
milii" de amestecuri si culori. La 
compartimentul tehnic al întreprin
derii există o evidentă strictă a 
tuturor acestor materii prime pe 
structuri, proveniențe. sortimen
te etc. De la începutul anului si 
pînă acum au fost colectate si va
lorificate mai mult de 500 de tone

0 valoroasă experiență 
a textiliștilor băcăuani
de asemenea produse. Acestora li 
s-au adăugat alte aproape 1 000 de 
tone aduse de la diferite întreprin
deri din tară. Din carnețelul direc
torului. am retinut cîteva cifre 
semnificative care nu reprezintă 
altceva decît economiile obținute 
numai prin folosirea cantltătii res
pective de materii prime recupe
rabile, coloranți și alte chimicale în 
valoare de 500 000 lei. 100 000 kilo
wați oră energie electrică, 540 tone 
combustibil convențional.

Toate aceste măsuri organizato
rice au fost însoțite de o seamă de 
măsuri tehnice de prelucrare a ma
teriilor prime recuperabile. Atît la 
filatură, cît si la tesătorie au fost 
concepute si realizate. în cadrul 
acțiunii de autodotate, mașini pen
tru tăiat, destrămat si efilosat. 
Inginerul Florin Codreanu. împreu
nă cu maiștrii Constantin Iftimie sl 
Mihai Tutunaru s-au ocupat de 
modernizarea unor utilaje, adaptîn- 
du-le în scopul prelucrării mate
riilor prime recuperabile.

Dar valorificarea deplină sl In 
mod superior a acestor materii 
prime recuperabile începe — după 
cum ne-am dat seama — chiar de

la colectivul de creație. Inginera 
Silvia Silvestru, responsabila co
lectivului de proiectare a produse
lor noi. ne spunea că în ultima vre
me au fost create circa 50 de noi 
sortimente de stofe pentru paltoa
ne. pardesie. rochițe. într-un mare 
număr de desene si poziții coloris- 
tiee. cu un consum mărit de fibre 
de lină si sintetice recuperabile, 
dar cu aceleași calități funcționale. 
La ora actuală, peste o treime din 
materiile prime folosite în între
prindere o reprezintă cele recupe
rabile si înlocuitorii. Pentru a ob
ține parametrii calitativi doriți, au 
fost introduse noi tehnologii de fa
bricație. au fost aduse îmbunătă
țiri substanțiale celor existente. în 
prezent, specialiștii si muncitorii 
de la creație lucrează la o nouă 
colecție de stofe pentru sacouri, 
jachete, pardesie si paltoane pen
tru copii si bărbat! realizate dm 
linuri fine si fibre sintetice în 
amestec cu diferite materii prime 
recuperabile.

Din discuțiile purtate cu specia
liști si muncitori, din cele văzute 
la fata locului se poate spune că 
în întreprinderea băcăuană nu se 
mai aruncă nici un capăt de ată. 
Ba. mai mult se construiește o uni
tate specială de valorificare a aces
tor materii prime recuperabile, care 
va intra în funcțiune pînă la finele 
anului. înzestrată cu utilaje moder
ne, de mare productivitate, ea va 
prelucra anual circa 5 000 tone de 
materii prime recuperabile si refo
losibile. Se studiază, de asemenea, 
posibilitatea de a se introduce noi 
tehnologii de fabricație pentru ob
ținerea unor țesături cu un grad 
sporit de prelucrare, cu finisaje 
superioare celor realizate pînă 
acum. în felul acesta, se va crea 
posibilitatea ca In viitor, la „Pro
letarul". mal mult de jumătate din 
materia primă folosită s-o repre
zinte materiile prime recuperabile 
si înlocuitorii.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scîntell'

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești
PARTIDUL COMUNIST SPANIOL

Pentru un nou impuls 
procesului democratic

La o recentă plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Spaniol, tovarășul Santiago Carrillo, seoretarul general al P.C.S., a pre
zentat un raport în care este afirmată poziția comuniștilor spanioli față 
de probleme ale situației interne, precum și ale vieții internaționale 
actuale. Redăm în rezumat conținutul raportului.
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Noi unități 
comerciale

Pregătiri pentru
• Primii sportivi români -care vor 

participa la cea de-a XXII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară au ple
cat ieri la Tallin, locul de desfășu
rare a concursului de yachting. Din 
lotul veliștilor români fac parte Mir
cea Carp, Adrian Arendt, Mihai Bu- 
tucaru. Andrei Chiliman și Cătălin 
Luchian. Antrenorul echipei este 
Matei Carapancea.

La regatele olimpice de la Tallin, 
sportivii români vor lua startul la 
întrecerile claselor „Olandezul zbu
rător", „Finn" și „Tornado".
• La Palatul sporturilor și cul

turii din Capitală s-a disputat, 
miercuri, meciul international amical 
de handbal dintre selecționatele 
masculine ale României și Ungariei. 
Handbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 17—13 (7—8). 
Principalii realizatori ai formației 
noastre au fost Vasile Stingă și 
Stefan Birtalan, care au înscris cite 
4 goluri.

Din echipa oaspete s-au evidențiat 
Pali și Lelo, autorii a cite trei go
luri.

Cele două echipe se vor întîlni din 
nou, astăzi, in sala „Victoria", din 
Ploiești, cu începere de la ora 18,00.
• în cadrul concursului interna

tional atletic „Memorialul Rosicki" 
de la Praga. sportivii români au ob
ținut cîteva victorii. Proba de sări
tură în înălțime au fost dominată de 
reprezentanții României. La mascu
lin a cîstigat Adrian Proteasa cu 
2.21 m. iar la feminin a terminat în
vingătoare Cornelia Popa, cu 1,86 m. 
Cursa de 3 000 m 
cheiat cu victoria lui N. Voicu (timp 
8’49”7/10). ____ '
Moravcik (8’50”6/10) și de Dan Be- 
tini (România) (8’51’9/10). După cum 
s-a mai anuntat, în prima parte a 
concursului au repurtat trei victorii 
Florența Tăcu (66.86 m la aruncarea 
discului), Horia Toboc (50” 44/100) la 
400 m garduri) si Ileana Silai (4T9” 
07/100 la 1 500 m).

® Turneul olimpic de handbal 
masculin.se va desfășura intre 20 si 
30 iulie in sălile Sokolniki (7 000 
locuri»p. ,i Dinamo (5 000 locuri). 
Echipa României face parte din grupă 
cu formațiile U.R.S.S.. Iugoslaviei, 
Elveției. Algeriei și Kuweitului. în 
cealaltă grupă vor evolua echipele 
R.D. Germane. Ungariei. Danemar
cei. Poloniei. Cubei și Spaniei. Hand- 
balistii români vor întîlni în ordine 
formațiile Kuweitului (20 iulie). Al
geriei (22 iulie). Iugoslaviei (24

obstacole s-a în-

urmat de cehoslovacul

Jocurile Olimpice
iulie). U.R.S.S. (26 iulie) șl Elve
ției (28 iulie).

Cîștigătoarele celor două grupe îs! 
vor disputa finala la 30 iulie, zi in 
care sînt programate șl meciurile 
pentru clasament.

Competiția feminină se va disputa 
(21—29 iulie) sistem turneu, cu sase 
echipe, prima clasată devenind cam
pioană olimpică. Participă formațiile 
U.R.S.S.. R.D. Germane. Cehoslova
ciei. Ungariei. Iugoslaviei și R.P. 
Congo.
• La Centrul olimpic de sporturi 

nautice de la Tallin a avut loc tra
gerea la sorti a ambarcațiunilor pen
tru concurentii de Ia clasa ..Finn", 
probă la care vor participa sportivi 
din 17 țări. Ambarcațiunea eu nr. 1 
a fost atribuită unuia dintre favoritii 
întrecerii, spaniolul Luiș Jose Do
rește Conform regulamentului con
cursului, la această clasă yachturile 
sint puse la dispoziția tuturor concu- 
rentilor de către tara organizatoare.
• Concursul olimpic de tir cu ar

cul va dura patru zile. între 30 iulie 
și 2 august, si se va desfășura pe te
renul noului complex olimpic de la 
Krilatskoie. situat în imediata apro
piere a velodromului si a pistei nau
tice. Regulamentul acestui sport, re
introdus în 1972 în programul Jocu
rilor Olimpice de vară după o între
rupere de 52 de ani. prevede atribui
rea a două titluri olimpice: unul 
pentru femei si unul pentru bărbați. 
Sportivii vor trage la tintă de la dis
tantele de 90 m. 70 m. 50 m si 30 m, 
iar sportivele de la 70 m. 60 m. 50 m 
și 30 m. Câștigătorii vor fi stabiliți în 
urma punctajului general obtinut la 
toate distantele.

La întreceri și-au anuntat partici
parea 90 de concurenti din 26 de țări, 
printre care Australia, Anglia, Bul
garia. Olanda. Zimbabwe. Polonia, 
R.P. Mongolă. România. Cehoslova
cia. Suedia, Ungaria. Iugoslavia, 
U.R.S.S.
• La Burgas a luat sflrșit turneul 

international feminin de handbal. în 
finală, echipa U.R.S.S. a învins cu 
15—10 (11—4) selecționata Bulgariei. 
Locul 3 a fost ocupat de echipa 
României, care în ultimul joc a ter
minat la egalitate : 11—11 (5—6) cu 
formația R.F .Germania.
• La Olsztyn, într-un meci inter

național masculin de handbal, echipa 
Poloniei a învins cu scorul de 28—19 
(13—10) selecționata Isiandei. Cele 
două echipe susțin astăzi meciul re
vanșă.

FOTBAL

Echipele românești
ZURICH 9 (Agerpres). — Miercuri 

B-a efectuat la Ziirich tragerea la 
sorti a meciurilor din primul tur al 
competițiilor europene de fotbal in* 
tercluburi ediția 1980—1981. în „Cupa 
campionilor europeni", campioana 
tării noastre, Universitatea Craiova, 
va avea un adversar foarte puternic, 
respectiv cunoscuta formație italiană 
Internazionale Milano, primul meci 
fiind programat pe terenul echipei 
italiene. în „Cupa Cupelor", Politeh-, 
nica Timisoara va disputa, 
menea, primul joc în 
compania cîstigătoarei

de ase- 
deplasare. în 
meciului pre-

în cupele europene
liminar dintre Celtic Glasgow și V.T. 
K. Diosgyor. Partenere puternice au 
desemnat sortii si echipelor româ
nești angajate . în „Cupa U.E.F.A.”. 
Astfel. Steaua va întîlni echipa 
belgiană Standard Liege, iar F. C. 
Argeș Pitești va juca în compania 
formației olandeze F.C. Utrecht. Am
bele formații românești vor fi gazde 
la primul joc.

In toate cele 
ciurile tur se 
septembrie, iar 
octombrie.

ÎN CÎTEVA
• La recentul congres al Fede

rației internaționale de fotbal au fost 
primite ca noi membre federațiile din 
Angola. Mozambic și Oman, precum 
și cea din noul ștat african indepen
dent Zimbabwe. La sugestia pre
ședintelui J. Havelange, s-a alcătuit 
o comisie care va reexamina într-un 
mod mai amănunțit statutul fotba
listului amator.

© Tradiționala competiție inter
națională automobilistică de la Wat
kins Glen (New York) a fost cîști- 
gată. la această ediție, de pilotul 
francez Patrick Tombay pe o mași-

De la
Pentru a Înlesni Înlăturarea ur

mărilor financiare ale unor eveni
mente neprevăzute ce se pot întîm- 
pla într-o gospodărie și care pot 
provoca pagube 'materiale, acciden
tarea unor persoane etc., ADAS a 
pus la dispoziția cetățenilor „ASI
GURAREA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIILOR".

De la I.D.M.S.
București

Prin magazinele de speciali
tate se pot cumpăra 
MOBRA ---------

trei competiții, me- 
vor disputa la 17 

partidele retur la 1

RÎNDURI
nă „Lola T 530". învingătorul, care 
a fost urmat în clasament de ame
ricanul Danny Sullivan, a realizat o 
viteză medie orară de 174,150 km.
• Disputată pe traseul Agen — 

Pau (194.100 km), etapa a 12-a a tu
rului ciclist al Franței a fost cîști- 
gată de olandezul Gerrie Knetemann 
în 5h45’24” (medie orară 33,717 km), 
în clasamentul general se menține 
lider Bernard Hinault (Franța), ur
mat de Zoetemelk (Olanda) la 21”, 
Pevenage (Belgia) la 1’29”, Kuiper 
(Olanda) la 1’31”, Bazzo (Franța) la 
2’40”, Lubberding (Olanda) la 5’03”.

ADAS
Aceasta este o asigurare combi

nată, în același contract fiind cu
prinse trei feluri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente produ
se la domiciliul asiguratului ;

— asigurarea da răspundere civi
lă legală.

la dispoziția 
vîlcenilor

Odată cu dezvoltarea urba
nistică a municipiului 
Vîlcea. cu construirea 
cartiere de locuințe, 
profunde a cunoscut si 
comercială. Zestrea întreprinde
rii comerciale de stat alimenta
ra Rîmnicu Vîlcea a sporit în 
actualul cincinal in mod 
derabiL

— în acești ani — ne 
tovarășa Aretina Baciu, 
toarea întreprinderii — au fost 
înființate magazine specializate 
repartizate echitabil în toate 
cartierele municipiului. La ora, 
actuală, de exemplu, noi dis
punem în cartierul nord 'de 
unități cu profil alimentar An- 
sumînd 
pătrati.
2100 metri pătrati, iar în. zona 
Traian — 950 metri pătrati. în 
acest an. acordăm toată atenția 
perimetrului celui mai' tînăr 
cartier al municipiului ‘— „Ana 
Ipătescu" — unde am' deschis 
o autoservire, ca si alte unităti 
specializate. In aceste zile vom 
mai inaugura aid un centru 
pentru desfacerea produselor 
de panificație, o unitate pentru 
dulciuri, precum și o pescărie 
modernă. Evident, n-am negli
jat nid stațiunile de pe Valea 
Oltului. La Govora, bunăoară, 
după ce a fost dat în folosință 
un complex comercial, urmează 
să se pună la dispoziția popu
lației o piață. în cadrul căreia 
vor funcționa mai multe unităti 
cu profil alimentar. (Ion Stan
dul,

Rîmnicu 
de noi 
mutatii 
rețeaua

oonsi-

spune 
direc-

aproape 2 300 rțietri 
în cartierul Ostrovăni—■

După ce se referă la dificultățile 
economice și sociale din țară, rapor
tul relevă necesitatea de a da un nou 
impuls procesului democratic. Pen
tru a obține acest lucru — se arată 
în raport — este necesar să ifienți- 
nem contactul permanent cu munci
torii, cu masele populare ; să fim 
în fruntea lor în luptă, să menținem 
Și să dezvoltăm combativitatea lor 
prin acțiuni hotărîte, dar măsurate, 
care să nu o uzeze și nici să n-o pre
judicieze în mod inutil. Să combi
năm acțiunea parlamentară cu acțiu
nea maselor în municipii și in insti
tuțiile autonome.

Referindu-se la relațiile cu Parti
dul Socialist Muncitoresc, raportul 
exprimă unele rezerve, dar insistă 
asupra acțiunilor pozitive desfășura
te de socialiști și comuniști, amin
tind : acordurile municipale cu aju
torul cărora stingă conduce primării 
din zone unde locuiesc 70 la sută din 
spanioli ; colaborarea in diferite gu
verne preautonome ; un front anti- 
terorist în Tara Bascilor ; un acord 
de cooperare în Andaluzia; desfă
șurarea unei lupte comune în pro
blema învătămintului ; numeroase 
acorduri-cadru în care Comisiile 
Muncitorești (Federație sindicală a- 
propiată de P.C.S.) și Uniunea Ge
nerală a Oamenilor Muncii (apropia
tă de P.S.M.S.) acționează unite pen
tru a apăra platforme comune.

Atunci cînd abordăm cu realism 
greutățile situației, a spus in conti
nuare S. Carrillo, o facem convinși 
fiind că popoarele Spanie^ clasa el 
muncitoare, lucrătorii de pe ogoare, 
studenții, femeile și tineretul sînt 
forțe puternice și că, fără a sub
estima fenomenele ryjgative pe care 
le constatăm într-u^d sector sau altuL 
fără a subestima, insuficientele pe 
care încă le mai prezintă activitatea 
noastră, putem depăși aceste greutăți. 
Greve cum ar SH cele de la Renfe, 
Seat, din const/ucții, metalurgie, mo
bilizări cum ar fi acelea ale tinere
tului din cjmtrele de învătămînt, ale 
agricultorilor din diferite zone ale 
tării, arrftă puterea mișcării de masă.

Credem că una din deciziile care ar 
trebui luate este relansarea unui pro- 
grarp, economic care să abordeze pro
bleme cum ar fi șomajul, structurarea 
întreprinderii publice, energia, situa
ția agriculturii, în fine, un ansamblu 
de propuneri care să ne permită să 
dăm un răspuns nu numai muncito
rilor, ci și celorlalte forțe sociala 
împovărate de criză.

Apelul nostru la unitate adresat 
P.S.M.S. este, de asemenea, un apel 
la responsabilitate adresat tuturor 
forțelor democratice pentru a evita 
înfruntări exacerbate, ceea ce ar pu
tea cauza Spaniei un grav prejudiciu. 
Este un apel la dialog adresat tutu
ror. în interesul Spaniei. Sîntem 
pentru o politică de cooperare cu 
toate forțele progresului, a cărei ve
rigă principală este unitatea stîngii, 
unitatea între socialiști și comuniști, 
în nici un fel nu reprezentăm o alter
nativă radicală, extremistă.

Trecînd la analiza problemelor vie
ții internaționale, secretarul general 
al P.C.S. a arătat: Cred că atunci 
cînd judecăm gravitatea potențială a 
actualei situații trebuie să plecăm de 
la faptul că actuala criză economică 
mondială ascute toate contradicțiile 
existente în lume. Problema petrolu
lui vine să adauge situației un ele

ment foarte exploziv. Imperialismul 
a tins întotdeauna să reducă urmările 
crizelor economice, accelerînd produc
ția de armament, orientîndu-se (cu 
ajutorul războiului) spre o nouă reîm
părțire a surselor de materii prima 
și a piețelor. Tentația de a face din 
nou, azi, același lucru este mare. 
Criza economică mondială pe care o 
trăim este nocivă nu numai prin 
aceea că se răsfringe asupra condiții
lor de viață ale maselor populare (șo
maj, prețuri ridicate, falimente), ci 
și prin riscurile de război pe care le 
creează. Avînd în vedere dezvoltarea 
armelor moderne și existenta marilor 
depozite nucleare, un război mondial 
ar însemna reîntoarcerea speciei 
umane la epoci revolute.

Astăzi nu există altă cale posibilă 
de progres pentru forțele revoluțio
nare decit destinderea, pacea și lupta 
pentru a împiedica cu price preț al 
treilea război mondial. Aceasta este 
premisa pe care trebuie s-o avem in 
vedere atunci cînd abordăm proble
mele internaționale ale prezentului. 
Marea sarcină, din punct de vedere 
international, este să împiedicăm re
întoarcerea la „războiul rece", să Îm
piedicăm dezvoltarea tendințelor de 
confruntare armată Intre un bloc și 
altul, să asigurăm destinderea care 
a permis si a facilitat în acești ani 
progresul forțelor de eliberare na
țională și socială.

în această sarcină este interesată 
întreaga omenire. De aceea, atunci 
cînd ne-o asumăm nu apărăm doar 
ideile forțelor promotoare ale elibe
rării sociale și naționale, ci apărăm 
deopotrivă dreptul la viată pentru În
treaga specie umană.

Asigurarea destinderii este ceea ce 
ne face în primul rînd să combatem 
politica imperialismului. Aceasta a 
fost principala noastră dorință și, in 
ciuda împrejurărilor dificile în care 
am acționat timp de 40 de ani, noi, 
comuniștii spanioli, am ajutat, am 
susținut și ne-am arătat întotdeauna 
solidaritatea noastră activă cu po
poarele care luptau împotriva impe
rialismului. La fel luptăm azi In fața 
Încercărilor de a face Spania să intre 
în N.A.T.O. ; sau in fața hotăririi de 
a instala noi rachete nucleare în Eu
ropa. Dar, iuptînd împotriva imperia
lismului, plecăm de la principiul că 
nu considerăm aceasta ca o luptă îm
potriva vreunui popor sau vreunei 
țări ; nu considerăm că înfrîngerea 
imperialismului trebuie să fie înfrîn
gerea națională a vreunei țări. Cine 
concepe trecerea de la capitalism la 
socialism ca fiind înfrîngerea națio
nală a unuia sau mai multor state și 
în consecință ca o înfruntare mili
tară, in afară de faptul că merge spre 
distrugerea speciei umane, oferă unui 
sistem social perimat, cum este im
perialismul, steagul puternic al inde
pendentei și suveranității naționale 
al popoarelor, dezarmînd, in același 
timp, din punct de vedere ideologic 
și politic clasa muncitoare și forțele 
progresiste ale acestor popoare.

în ceea ce privește politica inter
națională a Spaniei, să acționăm ca 
țara noastră să-și păstreze indepen
dența sa de acțiune și nu să se trans
forme într-un pion al politicii nord- 
atlantice. Posibilitățile pe care Ie aro 
Spania trebuie puse în serviciul des-, 
tinderii, începînd prin a face tot ceea 
ce este posibil pentru succesul reuni
unii de la Madrid a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa.

In orașul
An al Olimpiadei, 1980 a fost de

numit, în U.R.S.S., 
lui", 
fost 
diții 
veni 
pice. ____
luri date în folosință în 1979 în ora
șele Moscova. Leningrad, Kiev, Ujgo- 
rod și altele, cu o capacitate de peste 
10 000 de locuri li se adaugă în acest 
an alte așezăminte turistice — hote
luri, moteluri, campinguri. în capi
tala U.R.S.S., principalul oraș olim
pic, fondul hotelier existent, de 50 000 
de locuri, s-a îmbogățit cu alte circa 
25 000 în hotelurile și complexele ho
teliere — „Kosmos", „Sputnik", 
„Sport", „Mihailovskoe", „Izmailo- 
vo“ șa.

„an al turismu- 
Eforturile din ultimii doi ani au 
îndreptate spre, a crea con- 
cît mai bune celor care vor 
aici cu ocazia jocurilor olim- 
Noilor și modemelor hote-

Olimpiadei
— Baza materială, cuprinzînd in

stalații ultramoderne de înregistrare 
a performanțelor sportive si rețele 
extinse de telecomunicații pentru a 
asigura transmisii radio si TV spre 
toate punctele globului, este pusă la 
punct. Circa 10 000 de studenti — cu
noscători de limbi străine sau care 
au urmat cursuri speciale în acest 
scop — sînt gata să acorde asistentă 
sportivilor și turiștilor.

A fost întocmit și un bogat pro
gram cultural al Olimpiadei-80. în ca
drul căruia prestigioase formații ar
tistice vor prezenta concerte, recita
luri ș.a. în cele mai renumite săli 
ale capitalei sovietice. Sînt pregătite 
și programe turistice menite să facă 
cit mai plăcută șederea în L.R.S.S.

Constantin PRIESCU

motoreta 
SUPER și motoreta 

MINI MOBRA, într-o gamă va
riată de culori. MOBRA SU
PER transportă două persoane, 
este un mijloc rapid, atinge vi
teza maximă de 60 km/oră șî 
are un consum de benzină de 
2.5 litri la suta de km. MINI 
MOBRA atinge o viteză de 
40 km/oră, consumă 1,8 litri 
benzină la suta de km și poate 
fi folosită și ca bicicletă. Pe 
distanța de 160 km, transportul 
cu MOBRA SUPER costă numai 
17 lei, iar 
12 lei.

MOBRA 
BRA pot 
plata integrală de 7 800 lei și 
respectiv — 4 900 lei. cît și în 
rate lunare, cu un avans de 30%.

eu MINI MOBRA —

SUPER șl MINI Mo
ți cumpărate atît cu

Noutăți la Stanic Moldova
Cei care vin în acest sezon esti

val la odihnă sau tratament in cu
noscuta stațiune balneo-climaterică 
Slănic Moldova vor găsi destule 
noutăți. O parte din cele 20 de iz
voare cu ape minerale indicate în 
tratarea unor afecțiuni digestive si 
boli de nutriție, precum și a unor 
afecțiuni ale aparatului respirator, 
au fost amenajate și modernizate. 
Pentru . efectuarea tratamentelor, 
stațiunea dispune acum de buvete 
cu apă minerală pentru cura in
ternă. instalații pentru pneumote- 
rapie și fizioterapie, saună, bazine 
cu apă minerală încălzită pentru 
kinetoterapie, sală de gimnastică și 
un sanatoriu subteran in mina de 
la Tg. Ocna pentru tratamentul 
astmului bronșic și bronșitei croni
ce. Zilnic, la noua bază de trata
ment se fac circa 19 000 de proce
duri. La acestea se adaugă și cele 
efectuate la bazele de tratament 
amenajate .la hotelul „Perla" și pa
vilionul sindicatelor. Au fost, de

asemenea, Îmbunătățite condițiile 
de confort pentru cazare, masă și 
agrement. Pe lîngă noile vile și ho
teluri, a fost construit un camping 
cu 300 locuri și o unitate de alimen
tație publică. Celelalte vile au fost 
reparate și dotate cu mobilier nou. 
în curînd vor fi date în folosință 
o nouă cantină, cu o capacitate de 
800 locuri, o policlinică cu dispen
sar și cabinete medicale de specia-. 
litate, precum și alte obiective de 
Interes social. Pentru petrecerea cît 
mai plăcută a timpului, gospodarii 
stațiunii au deschis un club cu săli 
de spectacole, biblioteci, săli de 
jocuri mecanice, popicărie etc. Aid 
își desfășoară activitatea un teatru 
popular cu stagiune permanentă si 
un cinematograf Terenurile de 
sport și plajă din Poiana Chescheș, 
ca și cabanele de pe masivele Cerbu 
și Pufu sînt alte obiective care 
atrag pe multi din cei care vin șă 
viziteze sau să se odihnească la 
„perla" Moldovei. (Gheorghe Baltă).

• INSTALAȚIE CHI
RURGICALĂ CU ULTRA
SUNETE. Specialiștii sovietici 
au creat o instalație chirurgica
lă cu ultrasunete în care bistu
riul este înlocuit cu un ac spe
cial. care, în funcție de natura 
intervenției chirurgicale, poate 
fi mai subțire ca un fir de păr. 
în instrument, impulsurile elec
trice se transformă in ultrasu
nete. Sub influenta ultrasu
netului toate țesuturile biolo
gice se desfac, iar vasele san
guine se obturează. Primii au 
folosit cu succes instalația of
talmologii. Acum ultrasunetele 
se folosesc si în operații orto
pedice. Specialiștii speră ca noul 
Instrument șă poată fi folosit si 
in alte domenii ale chirurgiei.

© CONCURS DE 
FOTOGRAFII PE TEMA 
„ENERGIEI SOLARE-. In 
scopul sensibilizării opiniei pu
blice asupra necesității utiliză
rii surselor neconventionale de 
energie. în Franța a fost lansat, 
de curînd. un concurs fotogra
fic pe tema energiei solare, 
destinat în exclusivitate foto
grafilor amatori. Fotografiile si 
diapozitivele pot trata toate 
subiectele referitoare la utili
zările directe (încălzire cen
trală. asigurarea de ană caldă, 
baterii solare), cit si la cele 
indirecte (energie eoliană, bio- 
masă etc.), ale energiei pro
venite de la astrul zilei. 
Cîștigătorii concursului vor 
primi premii, iar creațiile pre

miate vor fi expuse la Forum 
des Halles din Paris.

• RECUPERAREA 
PLUMBULUI DIN ACU
MULATOARE. Consumul a- 
nual de plumb în R.P. Ungară 
este de 22,4 mii de tone, din 
care 40 la sută se obține prin 
revalorificarea acumulatoarelor 
— cel mai mare „consumator" 
al acestui metal. Tot pentru e- 
conomisirea plumbului. înce
pînd cu anul viitor, industria 
ungară va produce un nou tip 
de acumulator eu o durată de 
funcționare cu 50 la sută mai 
mare decît a celui actual. In 
acelasr scop, orice persoană va 
putea achiziționa un acumula
tor nou numai cînd va preda 
pe cel vechi.

• PANOURI SOLA
RE POLIVALENTE. u‘ 
niversitatea tehnologică din 
Compiegne (Franța), au fost 
puse la punct dbuă tipuri de 
panouri solare multifuncționale 
— unul pentru prepararea de 
apă caldă, celălalt pentru aer 
cald. în afară de captarea ener
giei solare, aceste panouri în
locuiesc acoperișul și. respectiv, 
fațada clădirii, asigurînd o bună 
etanșeitate și izolare termică a 
construcției. Ușor de montat, 
aceste panouri, care au si un 
aspect estetic, rezistă bine la 
șocuri, la intemperii, ca si Ia 
foc. în prezent sint în curs de 

realizare mai multe construcții 
cu astfel de panouri, atît în 
Franța, dt si in Belgia.
• MOTOCICLETĂ 

ACVATICĂ. In Anglia a fost 
conceput un vehicul de două 
persoane pentru sporturi nau
tice, asemănător unei motocicle
te; rezervorul de 23 de litri cu 
care este dotat ii conferă o 
autonomie de peste patru ore. 
Comenzile vehiculului sînt sim
ple. maneta de accelerare si 
schimbătorul de viteze fiind 
incorporate în ghidon. Carcasa 
vehiculului este fabricată din 
poliester expandat. Întărit cu 

fibră de sticlă, care asigură 
plutirea motocicletei în caz de 
accident Un cablu de cauciuc 
legat la încheietura mîinii pi
lotului asigură oprirea motoru
lui. atunci cînd se întimplă ca 
acesta să cadă.

• STRAT DE AER 
CALD LA MARE ALTITU
DINE. Cercetătorii sovietici de 
la bordul navei științifice „Acad. 
Șirșov", care lucrează în cadrul 
programului „Atmosfera medie", 
au consemnat, in zona ecuato
rială, la altitudinea de 50—60 de 
kilometri, un strat de aer avînd 
temperatura de plus 18 grade 
Celsius. Pînă în prezent se con
sideră că în luna iulie tempe
ratura atmosferei la o asemenea 

altitudine In regiunea respectivă 
ajunge la minus 70 de grade.

După opinia specialiștilor, e- 
xistenta unui asemenea strat de 
aer cald la mare altitudine a 
constituit cauza unor schimbări 
bruște ale presiunii atmosferice 
și producerii unor uragane pu
ternice.

• FOSILA UNEI IN
SECTE avînd o vechime de 
480 milioane de ani a fost des
coperită într-o zonă din centrul 
Japoniei. Este vorba de un pu
rice de aoă fosilizat, lung de 
numai un centimetru, despre 
care specialiștii afirmă că ar fi 
cu aproximativ 60 de milioane 
de ani mai „bătrîn" decît un co
ral. descoperit anterior si consi
derat pînă acum ca cea mai 
veche fosilă găsită în arhipela

gul nipon. Descoperirea aminti
tă permite paleontologilor să 
emită ipoteza că zonele centrale 
ale Japoniei de astăzi erau aco
perite de ape in urmă cu sute 
de milioane de ani.
• LACURI AMENIN

ȚATE. în mii de lacuri din ju
rul paralelei 49. atit in S.U.A. 
cît si în Canada, viata s-a stins. 
Cauza aeestui dezastru ecologic 
o constituie asa-numitele „ploi 
acide", urinare directă a poluă
rii atmosferice (in picăturile de 
ploaie se formează, ca produse 
secundare ale arderii cărbune
lui și petrolului, trei acizi — 
sulfuric, azotic si sulfuros). 
Doar în provincia canadiană 
Ontario sînt acut amenințate cu 
„sufocarea" 48 000 lacuri mai 
mari sau mal mid.

masculin.se


Deschiderea ia Paris a expoziției de carte 
„Actualități editoriale românești11

FARIS 9 (Agerpres). — în sălile 
Universității Sorbona din capitala 
Franței s-a deschis, sub înaltul 
tronaj al rectorului Academiei 
Paris, cancelar al universităților 
riziene. F. Tabatoni. expoziția 
carte „Actualități editoriale 
nești", cuprinzînd peste 
crări — cea mai mare 
acest fel organizată de 
in străinătate.

Expoziția înfățișează 
frunte operele tovarășului 
Ceausescu. Programul Partidului Co
munist Român și documentele celui 
de-al XII-lea Congres al partidului. 
Printre celelalte exponate figurează 
lucrări de filozofie, literatură, poezie, 
istorie, arheologie, artă, economie, 
dreot. biologie, geografie. Totodată, 
sînt bogat reprezentate lucrări de 
știintă si tehnică românească. în ca
drul cărora se disting volumele to
varășei academician Elena Ceausescu 
privind „Cercetări asupra sintezei și 
caracterizării compușilor macromole- 
culari" și „Polimerizarea stereospe- 
cifică a izoprenului".

La inaugurarea expoziției au parti
cipat președintele Universității Sor- 
bona-Parls III. secretarul general al 
Oficiului francez pentru promovarea

pa- 
din 
pa- 
de 

româ- 
1 500 de lu- 
exnozitie de 
tara noastră
la Ioc de 

Nicolae

cărții, președinții unor prestigioase 
edituri din Franța, funcționari supe
riori din M.A.E. și Ministerul Cultu
rii. membri ai corpului diplomatic, 
profesori si studenti. un numeros 
public.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej s-au subliniat prietenia tradițio
nală dintre poporul român si ponorul 
francez, legăturile culturale tradițio
nale dintre cele două țări, dezvol
tarea actuală ne multiple planuri a 
raporturilor bilaterale.

Gazdele au subliniat Interesul cu 
care este așteptată în Franța vizita 
oficială a președintelui Republicii 
Socialiste România, apreciată ca un 
eveniment deosebit de important în 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
româno-franceze.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Paris. Corneliu Mănescu.

★
Cu ocazia deschiderii la Paris a 

Expoziției de carte „Actualități edi
toriale românești", a fost prezentată 
publicului si cartea scriitorului fran
cez Leon Lavallee — „Croissance 
d’une economie socialiste — La 
Roumanie". apărută, recent în edi
tura franceză „Horvath".

ATENA 9 (Agerpres). — Primul 
ministru elen. Gheorghios Rallis. l-a 
primit ne tovarășul Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, care 
face o vizită în Grecia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un mesaj de prietenie si cele mai 
bune urări președintelui Republicii 
Elene. Constantin Caramanlis. De 
asemenea, au fost transmise felicitări 
premierului grec pentru alegerea sa 
în această funcție 
Si prosperitate 
prieten.

Primul ministru 
se transmită 
Ceausescu.
Constantin Caramanlis. sentimentele 
sale de prietenie și deosebită stimă.

și urări de succes 
poporului elen

Rallis a rugat să 
tovarășului Nicolae 

din partea președintelui

iar poporului român prieten urări de 
pace și prosperitate.

în cursul întrevederii, premierul 
Gheorghios Rallis a dat o înaltă apre
ciere activității vaste pe care o des
fășoară ■ președintele României pe 
plan international, pentru dezvol
tarea în continuare a bunelor relații 
româno-elene. pentru pace si colabo
rare în Balcani. în Europa si în 
întreaga lume. Gheorghios Rallis a 
exprimat, totodată, hotărîrea guver
nului elen de a extinde colaborarea 
cu România pe arena internațională, 
pentru depășirea dificultăților actua
le si revenirea Ia un climat de în
credere. colaborare între popoare, de 
destindere si pace.

La întrevedere au fost de fată Di
mitrios Beis. primarul Atenei, si Ion 
Brad, ambasadorul 
Atena.

tării noastre la

PARIS
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Președintele ad-interim al Turciei 
l-a primit pe ambasadorul român

ANKARA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele ad-interim al Republicii 
Turcia. Ihsan Sabri Caglayangil. a 
primit pe Vasile Patilinet. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in această țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui ad-interim Ihsan Sabri 
Caglayangil un cordial salut. îm
preună cu cele mai bune urări de 

• sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului turc.

Președintele ad-interim Ihsan Sa-

bri Caglayangil a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceausescu 
mulțumiri pentru mesajul adresat, 
împreună cu cele mai calde urări de 
Sănătate și fericire personală, de 
progres si prosperitate poporului 
român.

Președintele interimar al Turciei 
a evocat cu plăcere întîlnirile avute 
cu președintele Nicolae Ceausescu, în 
România si in Turcia. El s-a referit 
la relațiile tradiționale dintre Româ
nia si Turcia Si s-a pronunțat pentrn 
dezvoltarea pe mai departe a priete
niei si colaborării dintre cele două 
țări în domeniile politic, economic, 
cultural-stiintific.

1.GENTIILE DE PRESA
pe scurt

CONVORBIRI BULGARO- 
TURCE. Todor Jivkov. președinte
le Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. l-a primit pe ministrul afa
cerilor externe al Turciei. Hayrettin 
Erkmen. După cum precizează 
agenția B.T.A.. au fost examinate 
probleme ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor de bună vecină
tate dintre Bulgaria si Turcia, rela
ții care se dezvoltă pe o linie as
cendentă. Au fost examinate, 
asemenea, probleme actuale ale 
tuatiei internaționale.

de 
si-

ÎNTREVEDERE LA BELGRAD. 
— Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, a 
primit delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de Vasili Kuz- 
netov. prim-vioepresedinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în cursul convorbirilor 
desfășurate cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
colaborării bilaterale și, de aseme
nea, aspecte ale situației interna
ționale actuale.

I
PRIMIRE LA VARȘOVIA. 

Edward Gierek, 
C.C. al P.M.U.P., 
Varșovia, pe Frigyes Puja, minis
trul afacerilor externe al R. P. Un
gare, aflat intr-o vizită în Polonia. 
Au fost discutate — menționează 
agenția P.A.P. — probleme ale si
tuației internaționale actuale, pre
cum și ale colaborării R. P. Polone 
și R. P. Ungare pe arena mondială, 
în interesul cauzei păcii si destin
derii. în aceeași zi. ministrul de 
externe ungar a fost primit de 
Edward Babiuch, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.

prim-secretar
l-a primit,

al 
la

ZIARIST ASASINAT IN GUA
TEMALA. „Armata secretă anti
comunistă" din Guatemala a reven
dicat atentatul în urma căruia și-a 
pierdut viața ziaristul Marco Anto
nio Munoz, directorul postului de 
radio local si membru al Parti
dului Socialist Democratic din Gua
temala. Potrivit presei guatema
leze, Marco Antonio Munoz este 
cel de-al zecelea ziarist democrat 
asasinat in Guatemala de la începu
tul anului, de către elemente ale 
extremei drepte din țară.

NOI LANSĂRI DE SATELIȚI IN 
U.R.S.S. In Uniunea Sovietică au 
lost lansați, la 9 iulie, opt sateliți 
artificiali ai Pămintului cu ajutorul 
unei singure rachete purtătoare. La 
bordul sateliților se află, pe lingă 
aparatură științifică, sisteme radio 
pentru măsurarea, cu un înalt grad 
de precizie, a elementelor orbitei, 
sisteme radiotelemetrice pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor 
privind funcționarea instrumente
lor si aparaturii științifice. Aparata- 
jul instalat la bord funcționează 
normal.

A NINS IN SPANIA. în regiu
nea muntoasă a provinciei spanio
le Santander a' nins. Zăpada a a- 
coperit străzile mai multor locali
tăți ale acestei provincii, in spe
cial Brana Vieja. situată la o al
titudine de 1 000 metri. în restul 
Spaniei timpul este însorit si foarte 
cald.

PARIS 9 (Agerpres). — Tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. care efectuează o vizită în 
Franța la invitația C.C. al P.C. Fran
cez. a avut o întîlnire cu tovarășul 
Maxime Gremetz. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.F. 
Cu această ocazie, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. a tovarășei Elena Ceausescu, a 
fost transmis un cald salut de prie
tenie tovarășului Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F.. si tovară
șei Lillane Marchais. precum si urări 
de noi succese în lupta si activitatea 
P.C.F.

Mulțumind pentru urările adresa
te. tovarășul Maxime Gremetz a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu cele mai cordiale salutări, 
urări de sănătate si succese remar
cabile în activitatea P.C.R.. în înfăp
tuirea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Cu prilejul convorbirilor, s-a reali
zat o informare reciprocă privind 
preocupările actuale ale P.C.R. și, 
respectiv, P.C.F., au fost evidențiate 
posibilitățile si căile de dezvoltare a 
legăturilor de colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, de 
creștere a contribuției acestora la in-

tărirea și lărgirea relațiilor de pri
etenie și cooperare dintre România 
și Franța, «dintre popoarele român și 
francez, în .interesul cauzei păcii, in
dependenței și progresului social. 
S-au abordaft unele aspecte^ ale vie
ții internaționale, ale mișcării co
muniste si rrtmcitorești. Totodată. în 
cursul vizitei tovarășul Virgil Ca
zacu a avut convorbiri cu Pierre 
Juquin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.CX, în cadrul cărora 
s-a realizat un larg schimb de in
formații și opinii'» ^privind obiectivele 
celor două partide’ în domeniul ideo
logic, al activități? de propagandă, 
precum și în legătură cu unele pro
cese și fenomene ale dezvoltării so
cietății contemporane, ăle evoluției 
situației pe plan mondial.

în timpul vizitei au avut loc, de 
asemenea, întrevederi cu membri ai 
Biroului Federației P.C.F. din De
partamentul Val de Marne, precum 
și cu Michel Germa, președintele 
Consiliului general al departamen
tului respectiv.

întîlnirile și convorbirile cu re
prezentanții P.C.F. s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

-V

Pentru buna pregătire a reuniunii 
general-europene de la Madrid

lntîlnirea de la Praga a reprezentanților unor țări socialiste
PRAGA 9 (Agerpres). — în zilele 

de 8 si 9 iulie a avut loc. la Praga. 
o întîlnire a adjunctilor miniștrilor 
afacerilor externe din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă. R.D. Germană, 
R.P. Polonă. Republica Socialistă 
România. R.P. Ungară si U.R.S.S.. în 
cadrul căreia 
de păreri în 
reuniunii de

s-a efectuat un schimb 
legătură cu pregătirea 
la Madrid si cu unele

★
9 (Agerpres). LaBELGRAD

Belgrad au avut loc convorbiri între 
Iosip Vrhovet. secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia. și Carlos Robles Piquer. secre
tar de stat la Ministerul de Externe 
al Spaniei. Au fost abordate proble
me referitoare la viitoarea reuniune 
de la Madrid pentru securitate și 
cooperare în Europa.

STRASBOURG 9 (Agerpres). — 
Președintele în exerciții! al Consîliu-

Economisirea și raționalizarea energiei 
energeticla baza

I

utilizării 
energiei solare in India

DELHI 9 (Agerpres). — 
Indiei a elaborat un olan 
ani care cuprinde o serie de măsuri 
referitoare la extinderea 
resurselor energetice alternative, ia 
primul rind a energiei solare. Pre
zentând în parlament programul res
pectiv. premierul Indira Gandhi a 
arătat că accentul pus ne energia so
lară se datorează condițiilor favo
rabile pentru folosirea acestei resur
se. practic inepuizabile, existentă în 
majoritatea regiunilor tării.

Guvernul 
de cinci

Utilizării

BONN. Intr-un stu
diu consacrat politicii 
energetice vest-germa- 
ne, dat publicității in 
Buletinul oficial al gu
vernului de la Bonn, 
se subliniază accentul 
tot mai mare pus pe 
economisirea și ra
ționalizarea 
pe stimularea 
strucției de noi

Și 
energiei, 

con- 
___ r„._ ___ cen
trale termice pe bază 
de cărbune si pe ex
tinderea termoficăni. 
Întreprinderile de

p rog ramu lui 
vest-german 
construcții publice au 
trecut la un program 
sever de economisire a 
energiei. In domeniul 
transporturilor, guver
nul federal vest-ger
man va negocia cu fir
mele constructoare 
pentru a-si respecta 
angajamentele asuma
te privind crearea de 
automobile 
sum redus de carbu
ranți.

Paralel, în R.F.G. sa 
desfășoară o activitate

cu con-

intensă de cercetări 
pentru depistarea și 
punerea in valoare a 
resurselor energetice 
autohtone, acordindu- 
se prioritate exploată
rii masive a cărbune
lui. Se va trece la 
gazeificarea și liche
fierea cărbunelui, ca 
înlocuitor al petrolu
lui, la recuperarea s‘ 
utilizarea căldurii in
dustriale, la valorifi
carea surselor alterna
tive de energie.

probleme ale dezangajării militare 
și dezarmării în Europa.

Din partea Republicii Socialiste 
România a participat Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

lntîlnirea s-a desfășurat tatr-o 
atmosferă prietenească, de înțelegere 
reciprocă.

★
lui Ministerial al Pieței comune, Gas
ton Thorn (Luxemburg), a afirmat 
că. în noua sa calitate, printre prio
ritățile pe care le va urmări în ur
mătoarele sase luni vor fi și pregă
tirile consacrate bunei desfășurări a 
conferinței de la Madrid pentru secu
ritate si cooperare în Europa.

LA LONDRA au avut loc con
vorbiri între ministrul canadian 
de externe și omologul său brita
nic. Șeful diplomației canadiene a 
precizat că nu există nici o deose
bire de vederi între guvernul său 
si cel britanic in problema adoptă
rii unei Constituții canadiene care 
să înlocuiască „The British North 
America Act", document care ser
vește din 1867 drept Constituție a 
Canadei. Acest document prevede 
că nu pot fi operate modificări ale 
clauzelor sale fără consimțământul 
guvernului britanic.

INFLAȚIE RECORD. In ultimele 
12 luni, rata inflației a atins, in 
Brazilia, nivelul record de 99,2 la 
sută, indici raportul publicat de 
Institutul național statistică
„Getulio Vargas".

mișcări seismice in grecia. 
După cum relatează agenția ate
niană de știri A.N.A.. in dimineața 
zilei de 9 iulie. în zona centrală sl 
de est a Greciei s-a înregistrat un 
cutremur de 6,3 grade ne scara 
Richter, urmat de alte mișcări seis
mice. în urma cutremurelor 10 per
soane au fost rănite, iar 2 000 d 
clădiri au fost avariate.

I

R. P. UNGARA
f

I
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PENTRU REDRESAREA INDUS
TRIEI AMERICANE DE AUTOMO
BILE. Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a anunțat Ia sfîrșitul unei 
reuniuni avute cu reprezentanții 
patronatului și sindicatelor din in
dustria de automobile o primă se
rie de măsuri destinate redresării 
industriei americane de automobi
le. în această ramură, 246 000 mun
citori au fost concediat! pe termen 
nelimitat, iar alte eîteva sute de 
mii, din ramurile aferente, și-au 
pierdut locurile de muncă.

Transatlanticul italian „Leonardo da Vinci", cuprins de flăcări (fotografia 
de sus), în urma unui scurt-circuit la instalația electrică. Ca urmare, mo

derna navă de 35 000 tone a fost aproape complet distrusă
I

Evoluția economiei naționale 

pe perioada ianuarie-mai a.c.
BUDAPESTA 

gentia ungară 
tează că. potrivit 
Centrale de Statistică a R.P. Ungare, 
în perioada ianuarie-mai 1980 pro
ducția industriei maghiare a fost cu 
1.4 la sută mai mică decît anul tre
cut. în cadrul principalelor ramuri 
ale industriei. în industria electro- 
energetică producția a crescut cu 3,3 
la sută, în industria materialelor de 
construcții — cu 3,2 la sută. în in
dustria alimentară — cu 1,6 la sută, 
în celelalte ramuri, si îndeosebi în 
construcția de mașini, producția s-a 
redus.

Desfacerea produselor Industriei 
socialiste a fost cu 2,5 la sută mai 
mică decît anul trecut.

9 
de

(Agerpres). — A- 
presă M.T.I. rela- 

datelor Direcției
care lucrează în

46 300 de oa-
Numărul celor 

industrie a scăzut cu 
meni, adică cu 2,8 la sută, compara
tiv cu anul trecut. Producția ce re
vine pentru fiecare angajat a depă
șit cu 1.4 la sută nivelul din ianua
rie-mai anul trecut.

Desfacerea produselor agricole a 
fost cu 0,8 la sută sub nivelul anu
lui trecut. Această reducere s-a 
torat partial 
anul 
tîrzii a culturilor. în acest an. 
cauza timpului nefavorabil.

Din ianuarie pînă ta mai 1980, pen
tru investițiile organizațiilor socia
liste s-au alocat 48,2 miliarde forinti. 
ceea ce corespunde planului, dar re
prezintă cu 9.1 la sută mai puțin de
cît suma alocată anul trecut.

recoltelor proaste 
trecut si partial coacerii

da- 
din 

mal 
din

EFORTURI CONSECVENTE PENTRU TRANSFORMAREA 
BALCANILOR ÎNTR-O ZONĂ A PĂCII Șl ÎNȚELEGERII

Transformarea Balcanilor tatr-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți, a 
prieteniei si colaborării. într-o re
giune lipsită de arme nucleare se 
înscrie printre orientările principale 
ale politicii externe a României so
cialiste în perioada ultimilor 15 ani. 
perioada cea mai dinamică si bogată 
în realizări din întreaga istorie a 
tării. Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
»~a afirmat ea un militant strălucit 
pentru cauza prieteniei între po
poarele din Balcani, aducînd prin 
gindirea. inițiativele si activitatea 
desfășurată un aport inestimabil la 
promovarea acestei cauze.

însemnătatea pe care România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, o acordă 
instaurării în Balcani a unui climat 
de înțelegere si bună vecinătate este 
determinată atît de învățămintele is
toriei, cit si de cerințele stringente 
ale actualității. Experiența trecutului 
— a arătat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii — dovedește că di
sensiunile Intre țările balcanice, la 
originea cărora s-au aflat, în cea mai 
mare măsură, politica de dominație 
exercitată de puterile imperialiste ale 
vremii, au adus grave nreiudicii po
poarelor din țările balcanice, au frî- 
nat dezvoltarea lor economică, sub 
influenta acestei politici. Balcanii nu 
o dată constituind „butoiul cu pulbe
re" al Europei. în actualele împreju
rări postbelice, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sînt Întrunite toa
te condițiile ca statele balcanice să 
dezvolte o largă colaborare, cores
punzător aspirațiilor popoarelor lor. 
cît si intereselor generale ale păcii.

în numeroase cuvîntări. declarații, 
interviuri, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a demonstrat cu claritate strinsa

legătură între dezvoltarea colaborării 
în Balcani si edificarea securității 
europene.

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii si bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare, fără baze militare 
străine — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceausescu — ar constitui o impor
tantă contribuție la securitatea con* 
tinentului european, tot asa cum 
orice progres oe linia aplicării Inte
grale a Actnlui final de la Helsinki 
favorizează securitatea si pacea în 
Balcani. Totodată, denuclearizarea 
Balcanilor s-ar înscrie ca un impor
tant progres pe linia realizării dezi
deratului istoric al dezarmării gene
rale. în primul rind al dezarmării 
nucleare.

în concluziile desprinse din analiza 
situației din această regiune, pre
ședintele României a pornit de la 
realitatea că în Balcani se află state 
nu numai cu orinduiri sociale di
ferite, ci și de la faptul că ta 
această peninsulă se învecinează di
rect țări apartinînd celor două blocuri 
militare opuse din Europa. Or. toc
mai luîndu-se în considerație această 
realitate, cerința unor relații de bună 
vecinătate in Balcani depășește sim
pla coexistență pașnică, fiind meni
tă să demonstreze că o colaborare 
rodnică, reciproc avantajoasă este 
pe deplin posibilă chiar între aseme
nea state care fac parte din blocuri 
opuse. Acest- mod creator de abor
dare a problematicii din regiu
ne capătă, astfel, o deosebită im
portantă, principială și practică, 
întrucît tocmai prin extinderea 
conlucrării în cele mai diferi
te sectoare de activitate, ca și prin 
măsuri pe linia dezangajării militare 
și dezarmării. în primul rînd prin 
eliminarea armelor nucleare, se pot 
contura pași concreti spre realizarea 
obiectivului desființării blocurilor —

Balcanii fiind ta măsură să ofere un 
exemplu si pentru alte regiuni din. 
Europa si din lume.

Președintele României concepe dez
voltarea colaborării interbalcanice nu 
ca opusă vreunui stat sau grupări de 
state, ci ca expresie a unor relații 
interstatale noi. care să excludă 
folosirea sub orice formă a forței si 
amenințării cu forța, orice intervenție 
din afară în treburile statelor din 
Balcani, să situeze trainic la baza

acestor raporturi principiile egalită
ții si respectului reciproc. O aseme
nea colaborare bilaterală si multila
terală poate și trebuie să asigure 
condiții pentru dezvoltarea indepen
dentă a fiecărei națiuni, pentru 
progresul si bunăstarea fiecărui 
popor, constituind, totodată, o con
tribuție activă la cauza păcii si des
tinderii generale.

România s-a pronunțat ferm, prin 
glasul cel mai autorizat al președin

DIN CRONICA UNEI BOGATE COOPERĂRI
O Construirea in cooperare cu Iugoslavia a marii hidro

centrale de pe Dunăre, „Porțile de Fier I”, căreia i se va ală
tura complexul hidroenergetic „Porțile de Fier II".

• Construcția tot ca rod al cooperării româno-iugoslave a 
marelui complex petrochimic de pe teritoriul Iugoslaviei, de la 
Pancevo.

* • Construcția in cooperare cu Bulgaria a Uzinei de utilaje
și mașini grele Giurgîu-Ruse.

• Inaugurarea lucrărilor de construcție in comun de către 
România și Bulgaria a Complexului hidrotehnic de la Turnu 
Măgurele — Nicopole.

• Construirea, in colaborare cu Turcia, a rafinăriei din 
Anatolia Centrală, cu o capacitate de 5 milioane tone de 
țiței ; in ultimii cinci ani volumul schimburilor economice 
româno-turce a crescut de circa 6 ori.

• Lucrări de foraj cu instalații românești în delta fluviului 
Nestos, din nordul Greciei.

telui republicii, pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a oricăror pro
bleme litigioase dintre statele balca
nice. pentru reglementarea politică a 
problemei cipriote.

îmbinînd gindirea teoretică si ac
țiunea practică, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a desfășurat si desfășoară 
o vastă activitate pentru dezvoltarea 
raporturilor României cu toate țările 
din Balcani. în cronica atît de bogată 
în evenimente a celor 15 ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
s-au înscris ca momente remarcabile, 
drept contribuții de cea mai mare 
însemnătate la promovarea colaboră
rii cu statele din Balcani. multiplele 
întflniri și contacte la nivel înalt ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu cu șefi 
de state și guverne din aceste țări. 
Datorită acestei activități neobosite. 
România întreține ta prezent relații 
bune, de strînsă colaborare cu toate 
țările ' din Balcani si militează cu 
consecventă pentru extinderea conlu
crării atît bilaterale, cît si multilate
rale. in interesul tuturor națiunilor, 
al realizării marilor idealuri si dezi
derate ale omenirii.

Pentru a se asigura acestor relații 
un cadru de stabilitate cît mai 
adecvat, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a susținut ideea lărgirii reuniunilor 
interbalcanice și contactelor la dife
rite niveluri, instituționalizării unor 
structuri anume, respectiv crearea 
unor organisme de conlucrare ta di
verse domenii. Au Întrunit o largă 
recunoaștere internațională propune
rile făcute de țara noastră, sub îndru
marea nemijlocită a președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, la reuniunea de la 
Atena din 1976 privind cooperarea e- 
conomlcă și tehnică multilaterală în 
Balcani, precum si în cadrul sesiuni- 
nilor diferitelor organisme si organi
zații de colaborare interbalcanică.

Necesitatea unei 
soluționări pașnice 

a problemelor 
Libanului

BEIRUT 9 (Agerpres). — într-6 
declarație făcută în cadrul unei reu
niuni a guvernului. în care a fost a- 
nalizată situația din tară, președin
tele Libanului. Elias Sarkis, a sub
liniat că nu poate exista o soluție 
militară la problema libaneză. „Sin
gura soluție — a adăugat el — nu 
poate fi decît politică și conformă cu 
principiile înțelegerii naționale", 
amintind. în acest cadru, propune
rile pe care Ie-a făcut în cursul a- 
eestei primăveri. El a constatat însă 
că, din primăvară, situația s-a de
teriorat în tară. O părere similară 
a exprimat și primul ministru, Se
lim Al-Hoss, care a declarat că ul
timele incidente sînt de natură să 
amenințe unitatea statului libanez.

Funeraliile primului 
ministru al Japoniei
TOKIO 9 (Agerpres). — în sala 

„Nippon Budokan". din Tokio, au a- 
vut loc. miercuri, funeraliile oficia
le ale primului ministru al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, care a încetat din 
viată la 12 iunie. La funeraliile o- 
ficiale. organizate de guvernul japo
nez si Partidul Liberal-Democrat, de 
guvernămint, au participat aproxi
mativ 8 000 de persoane. Au fost pre- 
zenti prințul moștenitor Akihito și 
prințesa Michiko. alti membri ai fa
miliei imperiale, membrii guvernu
lui. reprezentant! ai partidelor poli
tice. cercurilor de afaceri si de cul
tură.

Au fost prezenti șefi de stat, de 
guvern, alti demnitari reprezentînd 
102 țări.

La ceremonie a participat, in ca
litate de reprezentant personal al 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ambasadorul tă
rii noastre la Tokio. Ion Radu Bog
dan.

Abordînd problemele de bază 
ale relațiilor cu țările din Balcani, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

sublinia:
IDEALURI Șl ASPIRAȚII COMUNE : Condițiile de dezvol

tare istorică au făcut ca popoarele balcanice să fie animate 
de aspirații și idealuri comune în lupta împotriva cotropitorilor, 
pentru eliberarea națională și socială, pentru unitate de stat 
și neatîrnare. Poporul român consideră că apărarea și întărirea 
păcii, dezvoltarea colaborării pe baza stimei și respectului re
ciproc constituie o cauză comună a tuturor țărilor din Balcani.

PARTE INSEPARABILA A SECURITĂȚII EUROPENE : Asigu
rarea unei atmosfere de colaborare pașnică în Balcani con
stituie o parte inseparabilă a luptei pentru securitate în 
Europa și în lume și, de aceea, este de datoria tuturor țărilor 
balcanice să întreprindă inițiative și acțiuni îndreptate spre 
însănătoșirea climatului din această zonă, spre dezvoltarea 
unor raporturi întemeiate pe încredere și respect mutual.

STABILIREA UNOR RELAȚII NOI : Una din problemele im
portante ale înfăptuirii securității europene este și făurirea 
unor relații noi în Balcani, instaurarea în această zonă a unei 
atmosfere care să permită popoarelor respective să-și consacre 
integral energiile propășirii lor economice și sociale pașnice, 
să conlucreze între ele în mod reciproc avantajos, în spiritul 
înțelegerii depline.

IMPORTANȚA COLABORĂRII : O atenție deosebită trebuie 
acordată intensificării colaborării economice, politice, știin
țifice și culturale - domenii în care țările balcanice pot realiza 
mult. In acest cadru cred că s-ar putea asigura realizarea 
unor importante obiective și lucrări de interes comun care să 
faciliteze progresul și dezvoltarea fiecărui stat și să contribuie 
la crearea unui climat de cooperare rodnică, reciproc 
avantajoasă.

ta domenii cum ar ti transporturile 
si telecomunicațiile, energia, agricul
tura. comerțul, apărarea mediului în
conjurător si altele, menite să creeze 
condiții favorabile procesului de 
transformare a acestei regiuni într-o 
zonă a păcii si colaborării priete
nești.

Eforturile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușeseu pentru sta

bilirea unor relații de nrietenie. bună 
vecinătate si colaborare în Balcani 
se bucură de o înaltă prețuire din 
partea popoarelor din țările regiunii, 
ca și ale tuturor popoarelor, fiind 
considerate ca o contribuție de sea
mă la cauza păcii ta Europa și ta 
lumea Întreagă.

Petre STANCESCU
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