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PERIOADA MARILOR REALIZĂRI
IN INDUSTRIALIZAREA TARII
Concepția Partidului Comunist Ro
mân cu privire la necesitatea, posi
bilitățile si direcțiile industrializării
României s-a format pe baza analizei
critice a punctelor de vedere, tezelor și
concluziilor formulate în literatura
economică progresistă, națională si
mondială, pe baza concluziei gene
rale a socialismului științific despre
progresul neîntrerupt si inevitabilita
tea dezvoltării forțelor de producție
avansate in orice tară, despre in
dustria modernă ca o premisă mate
rială a socialismului.
Vreme de aproape două decenii,
programul adoptat în această pri
vință la scurt timp după eliberare,
de Conferința Națională a partidului
din 1945. si-a arătat din plin roadele.
Desigur, afirmarea puternică a revo
luției tehnico-stiintifice in perioada
postbelică. creșterea complexității
dezvoltării economico-<sociale. odată
cu generalizarea relațiilor de produc
ție socialiste in întreaga economie
națională si trecerea la consolidarea
bazei tehnico-materiale a orinduirii
socialiste au ridicat numeroase pro
bleme noi în procesul industrializării
tării, probleme ce nu puteau fi anti
cipate in anul 1945.
Marele merit al tovarășului Nicolae
Ceaușescu constă în găsirea, in noile
condiții tehnice și științifice, sociale
și politice, a soluțiilor adecvate pen
tru toate aceste probleme, în reeva
luarea concepției și strategiei parti
dului cu privire la industrializarea
țării, in elaborarea unor concluzii noi,
care valorifică și ridică pe un plan
superior tezaurul gindirii socialiste.
■ConcepțiS* PartMului Comunist
Român despre industrializarea țării,
dezvoltată întiia oară ca o con
cepție unitară șl de lungă per
spectivă de secretarul general al
partidului la Congresul al IX-lea. se
fundamentează pe recunoașterea ro
lului decisiv al forțelor de producție
în progresul societății. Potrivit aces
tei teze, o tară nu poate fi apre
ciată numai din punctul de vedere al
orinduirii ei sociale : oricare tară, in
clusiv o tară socialistă, se poate afla
pe diferite trepte de dezvoltare a for
țelor de producție. în această viziu
ne. tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
cia că la mijlocul deceniului al șap
telea. România, tară în care socialis
mul triumfase deplin și definitiv.

Prof. univ. dr. Ion BLAGA
abia depășise din punct de vedere
economic stadiul subdezvoltării și
intrase în rindul țărilor în curs de
dezvoltare — veriga decisivă a înain
tării neabătute pe acest drum, a pro-

CREȘTEREA
PRODUCȚIEI
INDUSTRIALE
în miliarde lei

1970

greșului multilateral al tării fiind
tocmai continuarea industrializării.
Concepția
tovarășului
Nicolae
Ceausescu despre industrializarea
României privește procesul de in
dustrializare ca fiind necesar o pe
rioadă îndelungată de timp, pină
cind industria devine în toate privin-

Operele noastre

au culoarea adevărului
acestei epoci glorioase
C <J ivire retrospec
tiva de ansamblu asu
pra realizărilor obți
nute de arta plastică
in țara noastră in pe
rioada ultimilor 15
ani ne îndreptățește
să constatăm cu satis
facție că fermentul
creator al tuturor celor
de la care patria noas
tră așteaptă înfăptuiri
din ce in ce mai valo
roase a cunoscut ca
niciodată o apreciabilă
ascensiune în toate di
versele domenii
de
specialitate ale artelor
plastice.
Nouă, celor ce lu
crăm pe acest vast
șantier, ne revine sar
cina de onoare de a
ilustra cu resursele
cele mai inalte de care
dispune aria, ideile și
aspectele de semnifi
cație deosebită pentru
trecutul și prezentul
poporului nostru, con
tribuind astfel la edi
ficarea și cimentarea
vieții noastre noi. spre
care cu toții aspirăm.
Astăzi, in societatea
noastră socialistă, nu
poate fi vorba decit
despre o artă cores
punzătoare, multilate
ral dezvoltată, care
să ateste cu fermitate mul țiplele resurse de care dispunem pentru realizarea
vastului program al
artei de for public,
trasat de partidul nos
tru, și cu profundă în
țelegere asupra mesa
jului ei educativ, de
către președintele tării,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, pentru a
crea monumente și
ansambluri monumen
tale care să rămină
pentru viitor mărturie

tele prima ramură a economiei na
ționale și își epuizează posibilitățile
de creștere pe seama atragerii bra
țelor de muncă din agricultură, oină
cînd conferă economiei naționale un

vie a marii și eroicei rii la Focșani și Draepopei naționale,
în
goș Vodă și zimbrui
care s-a plămădit pre la Cimpulung Moldozentul nostru luminos. venesc.
Breasla noastră, cei
De asemenea, demne
ce traducem in imagini de amintit sint monu
sugestive
imaginea- • mentele ecvestre dedi
eroilor și a faptelor cate lui M.ihai Vitea
lor, ne putem mîndri zul de la Cluj-Napoca,
cu multe și remarca
de Marius Butunoiu, și
bile realizări menite cel de la Craiova, de
să poarte nestinsă fă Tudor Panait, precum
clia marilor virtuți ale și Avram Iancu din
poporului nostru pen Tîrgu Mureș, executat
tru a menține veșnic
de Florin Codre, și
trează conștiința na Monumentul Indepen
țională, respectul pen denței. ridicat in Lași,
tru trecut, precum in- lucrare executată de
Gabriela și Gheorghe
Adoc. Horea. Cloșca si
de Ion IRIMESCU
Crișan la Cluj-Napoca,
de Ion Vlasiu, Ecateripreședintele Uniunii
na Teodoroiu la Tg.
artiștilor plastici
Jiu, de Iulia Oniță,
Petru Mușat la Sucea
dubitabila certitudine va, de Paul Vasilescu,
că noi cei de astăzi și Monumentul Inde
sîntem cei ce făurim pendenței la Calafat
prezentul și pregătim
de Pavel Bucur.
perspectivele luminoa
Cu caracter comese ale viitorului.
morativ s-au realizat,
Această amplă efer de asemenea, ansamvescență creatoare iși blul de la Blaj pentru
găsește o vie expresie luptătorii de la 1848 și
in nenumăratele monu ansamblul de ia Giur
mente ce astăzi sint
giu pentru cei căzuți
împlintate pentru veș in războiul de inde
pendență 1877—1878.
nicie în brazda și sufle
tul pămintului româ
Tot țn decursul aces
nesc. Aș putea aminti tor 15 ani atit de fruc
astfel Monumentul ță
tuoși pentru arta plas
ranilor martiri din
tică s-au realizat și
Moisei, de Vida Gheza,
cele două fintini cu
cele două monumente
caracter decorativ-moecvestre ale lui Ștefan numentai, la Constanța
cel Mare, unul la Su și Drobeta-Turnu Se
ceava, de Eftimie Bir- verin, al căror autor
leanu și al doilea la este Constantin Lucaci.
Podul înalt, de Mircea
Pe lista monumen
Ștefănescu, precum și telor ce evocă figurile
suita de monumente,
unor personalități re
opere executate de prezentative din cultu
maestrul Ion Jalea :
ra românească, menDecebal la Deva, Mir
(Continuare
cea cel Bătrîn la Tul
în pag. a IV-a)
cea, Monumentul Uni-

caracter industrial, pînă cînd struc
turile ei ating performantele avan
sate ale timpului. Dacă locul indus
triei in economia națională ar fi ju
decat numai după ponderea indus
triei in produsul social sau in veni
tul national, atunci industrializarea
României ar fi trebuit să se fi în
cheiat încă la începutul deceniului al
șaselea, căci atunci deia industria
producea mai mult venit national si
produs social decit agricultura. în
realitate. procesul
industrializării
României se va încheia atunci cînd
industria nu va mai putea să absoarbă brațe de muncă intr-o asemenea măsură îneît ponderea el în
populația ocupată să se mărească :
aceasta va avea loc. probabil. la
mijlocul deceniului viitor, Așadar,
industrializarea României este un
proces Îndelungat. Ea a fost veriga
de bază a edificării societății socia
liste. a etapei consolidării bazei tehnico-materiale și a noii orinduiri și,

mai departe, rămîne veriga de bază
a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pină cind Româ
nia va deveni si se va consolida ca o
tară cu nivel avansat de dezvoltare,
ca o tară industrială.
Concepția secretarului general al
partidului despre industrializare are
în vedere mobilizarea si folosirea
unitară a principalelor eforturi ale
națiunii, industrializarea fiind privită
drept cauza intregului popor, a tu
turor claselor si păturilor sociale ale
tării : sursa ei principală o consti
tuie munca poporului român, resur
sele sale proprii, a căror eficientă
poate și trebuie să fie mărită priri
participarea la diviziunea internațio
nală a muncii, prin cooperarea cu
celelalte țări pe baza principiilor
noii ordini economice internaționale.
Pe această bază, politica noastră
economică și-a însușit, ca o premisă
fundamentală, teza formulată de to
varășul Nicolae Ceausescu despre
necesitatea unei rate înalte de acumulare. Politica de acumulări înalte
si de dezvoltare economică rapidă a
României este. în esența ei. optimalistă. căci rata acumulării este așe
zată de fiecare dată la acel nivel carte
asigură, paralel cu creșterea rapidă a
venitului national, maximizarea ridi
cării nivelului de trai. Tocmai în
acest fel tara noastră a obtinut o
substanțială creștere a bunăstării po
porului. Semnificativ este faptul că
după Congresul al IX-lea. ca rezul
tat al aplicării consecvent© a concep
ției tovarășului Nicolae Ceausescu
privind promovarea unei rate Înalte
a acumulării, ritmul de creștere a
veniturilor reale pe locuitor s-a acce
lerat — fapt rar întîlnit în țările care
ating cote superioare de Industriali
zare — ajungînd. între anii 1966—
1978, la 5,8 la sută.
O latură esențială a concepției șl a
strategiei unitare si de lungă perspec
tivă de industrializare a României,
promovate de tovarășul Nicolae
Ceausescu, o reprezintă creșterea cu
precădere a ramurilor producătoare
de mijloace de producție și a indus
triei grele. în această orientare s-a
pornit de la ideea că bogăția unui
popor constă nu in ceea ce consu
mă. ci în ceea ce produce. în canacitatea sa de a mări avuția națională. Dar. așa cum arăta secretarul
general al partidului, mărirea avuției
naționale si dezvoltarea cu precădere
a producției de mijloace de producție
nu pot fi un scop in sine al indus
trializării ; producția de mijloace de
producție interesează numai in mă
sura în care cu mijloacele de pro
ducție se creează bunuri de consum
necesare traiului, se utilează si se
reutilează economia națională cu teh
nica cea mai nouă. în ansamblul
producției mijloacelor de producție
și al industriei grele, cu precădere
trebuie să crească ramurile care con
diționează. în fiecare etapă, ritmurile
(Continuare în pag. a IlI-a)

Joi. 10 Iulie, tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, nresedintele
Republicii Socialiste România, a
primit, in stațiunea Neptun. pe Zia
Nurievici Nuriev. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
care efectuează o vizită in tara noas
tră.
La primire au participat tovarășii
Angelo Miculescu. vieeprim-ministru
al guvernului, ministrul agriculturii
Si industriei alimentare, si Marin
Constantin, adjunct al ministrului
agriculturii si industriei alimentare.
A fost prezent V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
Oaspetele sovietic a transmis to
varășului Nicolae Ceausescu un
cordial salut si cele mai bune urări

din partea tovarășului Leonid Ilici
Brejnev. secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. precum
Si urări de succes poporului român.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceausescu a rugat să se transmită
tovarășului Leonid Brejnev salutul
său și cele mai bune urări, iar po
poarelor sovietice, prosperitate și
bunăstare.
în cursul întrevederii a fost eviden
țiată dezvoltarea fructuoasă a rela
țiilor de prietenie și colaborare pe
multiple planuri dintre România și
Uniunea Sovietică, care Se adîncesc
continuu în spiritul convorbirilor si
Înțelegerilor româno-sovietice la cei
mai înalt nivel.
Au fost examinate unele aspecte

ale lărgirii și diversificării colaboră
rii economice dintre cele două tari,
apreciindu-se că există condiții fa
vorabile pentru intensificarea coope
rării româno-sovietice în domeniul
agriculturii în interesul statelor si
popoarelor noastre vecine și prie
tene. Sublinilndu-se importanta tot
mai mare pe care o are agricul
tura în dezvoltarea economiilor na
ționale ale țărilor noastre, a fost ex
primată de ambele părți dorința de a
extinde colaborarea și conlucrarea
româno-sovietică în diferite sectoare
și subramuri ale agriculturii si indus
triei alimentare, precum si ne linia
institutelor de cercetare științifică de
specialitate din cele două țări.
întrevederea s-a desfășurat !ntr-0
atmosferă caldă, tovărășească.

f

VIATA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ^
Ă LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

TULCEA

TIMIȘOARA

A început fabricația
unui excavator
de mare capacitate
La întreprinderea mecanică Ti
mișoara a început fabricația excavatorului-gigant ESRC-470 destinat
exploatării cărbunelui la suprafață.
Este cel mai mare utilaj de acest
fel realizat în țara noastră. Lungi
mea sa mășoară 58 metri, înălți
mea 22 metri, iar lățimea 15.5 me
tri, avînd o greutate totală de
650 tone. Este prevăzut cu 8 cupe
și 2 benzi transportoare și are o
capacitate de exploatare de 838
metri cubi pe oră. După cum aflăm
de la inginerul-șef al întreprinde
rii. Eugen Rădulescu, pină Ia sfîrșitul anului aici vor fi realizate trei
asemenea excavatoare, care ur
mează să intre in dotarea Combi
natului minier „Oltenia".
Concomitent. colectivul între
prinderii, hotărît să transpună
exemplar în viață indicațiile secre
tarului general al partidului pri
vind transformarea unității timișo
rene intr-o puternică uzină con
structoare de utilaj minier, a tre
cut și la fabricația primelor com
bine de înaintare tip AM 50, utilaje
de înalt randament destinate săpă
rii galeriilor în subteran, precum
și susținerilor mecanizate de aba
taj. (Cezar Ioana).

COLIBAȘI

Orașul
constructorilor
de autoturisme
în satul MiovenL comuna Collbași, capătă contururi viitorul oraș
al constructorilor de autoturisme,
în centrul său civic, harnicii con
structori au înălțat pină acum 19
blocuri cu parter șl 4 etaje. La par
ter au fost deschise magazine co
merciale și unități prestatoare de
servicii publice. -Pentru ca ritmul
construcțiilor să fie grăbit — ne
spune primarul Ion Frîncu — loca
tarii beneficiari au prestat. în
timpul lor liber, pe șantier. între
120 si 150 de ore de muncă pa
triotică. în construcție se află
și un alt lot de blocuri, insumînd 1 000 de apartamente. Se lu
crează și la finisarea unei școli cu
16 săli de clasă și laboratoare de
^fizică și chimie". (Gh. Cirstea).

A fost elaborată prima șarjă
la cea de-a doua uzină de feroaliaje

Foto: Ion Sburlea
îeri. 10 iulie, pe platforma Com
binatului metalurgic din Tulcea a
fost elaborată prima șarjă de feromangan la cuptorul nr. 1 din cadrul celei de-a doua uzine de feroaliaje. Prima uzină de acest fel a
început să producă feroaliaje, pen
tru întîia dată în țară, în urmă
cu patru ani. Noua uzină, construi
tă la nivelul tehnicii de vîrf, are o
capacitate de producție de două
ori mai mare. Operațiile de alimen
tare șl reglare a cuptorului eînt
complet automatizate. Deși di
mensiunila sale sint uriașe, neul
cuptor de feromangan are suban•ambl» care nu au penpis la mon-

taj abateri decît de ordinul microni
lor. Acest lucru i-a determinat pe
^specialiști să-l compare cu o bijute
rie tehnică. O astfel de uzină pen
tru Tulcea anilor ’63 părea greu de
imaginat. Drumul străbătut de
la bărcile pescărești, care se con
struiau pe malul Dunării, la mo
dernele cuptoare de feroaliaje de
astăzi este impresionant. In pre
zent, alte patru cuptoare similare
se află în diferite faze de execu
ție. în curînd, ,prin intrarea în
producție și a acestora, Tulcea va
asigura întregul necesar de fero
aliaje al tării. (Neeulai Amlhulesei),

URICANI ; Magistrală subterană
La întreprinderea minieră Urlcani,
în Valea Jiului, a fost terminată o
nouă magistrală subterană care
leagă cimpul minier Hobicenl de
UricanL Noua galerie, executată in
profil de rampă, cu o lungime de
3 km. va asigura anual, in cele mai

bune conditlL transportul a Dește
850 000 tone cărbune. Transportul
cărbunelui din cimotii minier Ho
biceni-Vest la suprafață se va face
în condiții de deplină siguranță (I
ritmic, prin montarea transportoa
relor cu benzi de cauciuc. (Sabin
Cerbul.

HUȘI : Autogară modernă
în orașul Huși a fost dată în fo
losință o frumoasă autogară am
plasată în apropierea stafiei C.F.R.
Noua unitate va contribui la
îmbunătățirea șervtrii cetățeni-

lor care folosesc mijloacele de
transport în comun din 52 de localități, precum și la raționalizarea
consumurilor de combustibil. (Vasile Văsii).

SECERIȘUL GRIULUI IN ZONELE DIN SUDUL ȚĂRII
• Ritmul recoltării trebuie să crească
Raid in unități agricole din Județul Ilfov
In pagina a 111-a
X

Î965] Din geografia marilor împliniri socialiste l^so

CHIMIA In 15 ani
Cele două imagini prezintă marile prefaceri petrecute în ultimii 15 ani in fizionomia
platformei petrochimiei de la Pitești. In 1965,
anpl în care a fost făcută fotografia din stin
gă, prindea contur ceea ce a devenit astăzi
puternicul combinat petrochimic, în cadrul că
ruia funcționează zeci de instalații tehnolo
gice moderne, de mare tehnicitate. Fotogra
fia din dreapta, făcută in acest an, prezin- ,
tă o imagine doar parțială a combinatului
de la Pitești. Dar asemenea fotografii, care
ilustrează dezvoltarea impetuoasă a chimiei
românești, pot fi făcute astăzi și ia Borzești,
Brazi, Craiova, Turnu Măgurele, Rimnicu Vilcea, Slobozia, lași, Tîrgu Mureș, Năvodari, Teleajen, în numeroase alte locuri unde, prin
grija partidului, a tovarășului Nicolae

o producție de peste 8 ori mai mare

Ceaușescu, «-au construit în ultimul deceniu
și jumătate puternice platforme. Această ra
mură, a cărei dezvoltare în ultimii 15 ani s-a
caracterizat prin ritmurile susținute de creș
tere și modernizarea continuă a structurii pro
ducției, situează astăzi România, potrivit sta
tisticilor internaționale, intre primele 10 țări
din lume in privința volumului de produse
chimice realizat.
Este semnificativ să arătăm că in acest an,
față de 1965, industria chimică realizează o
producție de peste 8 ori mai mare, sporuri
le cele mai Importante obținîndu-se in sec
toarele care asigură valorificarea cea mai ri
dicată a materiilor prime ; in ultimele trei
cincinale s-au Înregistrat creșteri spectaculoa
se la producția de îngrășăminte chimice -

de 14,5 ori ; fire și fibre sintetice - de 8,2
ori ; mase plastice și rășini sintetice - de 10
ori ; cauciuc sintetic - de 11 ori. Petrochimia, care în acești ani a cunoscut cel mai
înalt dinamism, realizează astăzi circa 60 la
sută din valoarea producției industriei chimice, față de 48,7 in anul 1975.
In cei 15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, perioadă în care
chimia românească a parcurs un drum as
cendent, tabloul acestei ramuri s-a schimbat
radical prin intrarea în funcțiune a 1 500 noi
capacități de producție, care asigură o bună
parte din necesarul de produse chimice al
economiei naționale șl creează Importante
disponibilități pentru export. Comparativ cu
anul 1965, volumul exporturilor de produse

chimice a fost anul trecut de 22 de ori mal
mare, România avînd in acest sector parte
neri comerciali in peste 100 de țâri.
Marile înfăptuiri în dezvoltarea industriei
chimice din ultimii 15 ani au fost posibile
și datorită sprijinului efectiv, eficient ai cer
cetării științifice și tehnologice. Bunăoară, in
actualul cincinal, 90 la sută din noile obiec
tive de Investiții au la bază soluții tehnice
originale elaborate de specialiștii care lu
crează in unitățile Institutului Central de Chi
mie.
Se poate afirma, cu deplin temei, că pe
rioada parcursă de la Congresul al IX-lea
al partidului constituie . perioada cea mal
rodnică, cea mai înfloritoare a dezvoltării chi
miei românești. (Dan Constantin).
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Anul intli după eliberarea tă
rii. Primii prichindei ai arădinitei în care isi începea primul an
de activitate și Constanta Cautis.
Erau multe lipsuri, erau multe
greutăți, dar mare era si entu
ziasmul tinerei educatoare.
Anul 1980. A 35-a si ultima
promoție de preșcolari ai Con
stantei Cautiș. directoarea arădinitei de copii a întreprinderii
„Partizanul" din Bacău.
O sărbătoare emoționantă în
cinstea ieșirii la pensie a edu
catoarei directoare. Multi, foar
te multi dintre muncitorii prezenti i-au fost printre primii ei
preșcolari, astăzi părinții celor
care s-au întrecut ne ei insist
intr-un spectacol de zile mari,
însoțit de urarea: „La multi
ani, cu bucurie !“.
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Un record al...
uitucilor?

j

•

Un nedorit record privind numărul uitucilor s-a înregistrat
în cursul acestui an în muni
cipiul Brăila. Concret. 3 000 (trei
mii) de locatari ai blocurilor nu
și-au achitat obligațiile de plată a întreținerii, cheltuielile curente pentru apă caldă, energie
electrică si altele. Valoarea acestor „amnezii" se ridică la o
sumă frumușică : două milioane de lei. Dăm cuvintul primăriei, vecinilor celor uituci
colegilor de muncă, cititorilor
noștri : „Ce părere aveți 3“
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Fără păcăleală
De la un timp, în citeva uni
tăți industriale din DrobetaTurnu Severin, o serie de insta
lații nu mai funcționau din lip
să de contactori. Pentru că aces
te piese aveau incorporate in con
strucția lor pastile de argint,
unii s-au gindit să le sustragă.
La Întreprinderea de construcții
navale si prelucrări la cald. 4
poduri rulante au fost scoase
din funcțiune zeci de zile, iar la
Întreprinderea județeană de
constructii-montaj. o macara
turn a stat mult timp nefolosită.
Una peste alta, valoarea piese
lor sustrase si a prejudiciului
cauzat de scoaterea utilajelor
din producție se ridică la sute
de mii de lei. Printre făptașii
care au fost descoperiti de mi
liție se află și un anume Stefan
Păcală, instanța de judecată li
va întocmi si lui și celorlalți cu
venita notă de plată. Fără tîrguială și— fără păcăleală 1

Tot pe șcârî,
pe scări, Pe scări
S-a împlinit exact un an ele
cînd au fost date în folosință
blocurile turn proprietate per
sonală inăltate în cartierul „Da
cia" din lași. Tot un an de zile
s-a împlinit si de la anaajamentul ferm pe care si l-au luat
O.C.L.P.P. si cooperativa „Prestațiunea" precum că lifturile
vor funcționa în cel mai scurt
timp, dar care lifturi nu func
ționează nici astăzi.
In sfirsit. O.C.L.P.P. Si „Prestațiunea" s-au gindit să mar
cheze împlinirea acestui an de...
tergiversări printr-un control al
respectivelor lifturi. S-au înre
gistrat insă surprize de propor
ții : la una din scări, instala
țiile electrice ale liftului, invelite în materiale plastice, au fost
găsite roase de... șoareci ! La
altă scară mai ia liftul de unde
nu-i. In anul de staționare, fu
sese descompletat de aproape
toate piesele., Ne oprim aici. Nu
înainte de a întreba cine plă
tește paguba 3 Dar. mai ales,
pină cînd vor mai gifii oamenii
tot pe scări, pe scări, pe scări 3

Speculantul
Ion Tudose din București, Șo
seaua Pantelimon nr. 356. este
învinuit de comiterea infracțiu
nilor de speculă si operațiuni
interzise cu mijloace de plată
străine. Cine este el 3 Ion Tu
dose a lucrat pe autotrenul TIR
22-B-6684. La domiciliul său Șt
al părinților soției, din comuna
Ileana, județul Ilfov, au fost
găsite tot felul de mărfuri de
proveniență străină în valoare
de 310 000 lei. Urmarea : toate
mărfurile s-au confiscat, iar
făptașul a fost arestat.

De neînchipuit
Mintea refuză să creadă o ast
fel de aberație. Si totuși nu e
poveste Un băiețel din Săpința
(iudețul Maramureș), in virstă
de 10 ani. se află in spital, la
reanimare, cu arsuri arave pe
corp. In timp ce era la stina din
munți, la punctul Paltinu. Ion
Turda l-a acuzat pe copil că
i-a furat ceasul. Pentru a-l face
să mărturisească, i-a pus cu
forța mâinile în foc — si nu nu
mai mîinile. Si asta, sub privi
rile impasibile ale lui Chirilă
Pop. celălalt cioban.
O intîmplare zguduitoare pen
tru care făptașul isi va primi
pedeapsa cuvenită. Cu atît mai
mult cu cit nici vorbă ca băia
tul să fi pus mina pe ceas...

La o curbă
Șoferul Smirca Nutei. de la o
coloană auto a Direcției de dru
muri si poduri Timișoara, a ple
cat. ca de obicei. în cursă, la
volanul autocisternei ve care o
avea în primire. La o curbă i-a
apărut, deodată, in fată, un au
tocamion care circula cu viteză
excesivă. Tamponarea n-a mai
putut fi evitată. Grav acciden
tat. șoferul de pe autocisternă
n-a mai putut fi salvat. Din
cauza iresponsabilității unui vitezoman. trei copii au rămas
fără tată...
Rubrică realizată de'

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii
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In dubla lor calitate — de secretari
ai organizațiilor de partid și pre
ședinți ai consiliilor oamenilor mun
cii — cadrele aflate in conducerea
organizațiilor de partid din întreprin
deri, din celelalte unități economicosociale, au înscris în aceste zile ca
obiectiv central pe agenda lor de
lucru pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale ale oamenilor
muncii. Program de acțiune și ghid
de orientare pentru pregătirea aces
tora, pentru realizarea unui amplu
și responsabil dialog muncitoresc
asupra problemelor vitale ale eco
nomiei noastre sînt — și trebuie să
fie — indicațiile cuprinzătoare, fun
damentale
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recentele con
sfătuiri de lucru și la plenara lăr
gită a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.
Prin intermediul a două întrebări
adresate unor secretari de partid $i
președinți ai consiliilor oamenilor
muncii din citeva Întreprinderi ale
municipiului Constanta — 1) Cum
veți proceda la elaborarea dării de
seamă pentru a avea o eficientă cit
mai mare ? și 2) Ce experiențe po
zitive veți înfățișa și ce probleme
mai deosebite vor face obiectul cri
ticii ? — ne-am propus să luăm, cu
cîteva zile mai devreme, „pulsul"
adunărilor, generale ale oamenilor
muncii, care Încep pe data de
15 iulie.
Să ne oprim, mai intli, la răspun
surile primite Ia prima întrebare.
„Elaborarea dării de seamă se va
face — ne spune tovarășa Silvia
Dubintov de la întreprinderea de
morărit și panificație — prin antre
narea tuturor membrilor consiliului
și ai comisiilor pe probleme. în pri
ma fază — prin participarea aces
tora la adunările pe secții, de unde
fiecare va extrage principalele pro
bleme puse în dezbatere. în a doua
etapă — prin participarea directă la
alcătuirea dării de seamă, care ne
propunem să reflecte problemele
specifice, majore, esențiale ale ac

tivității colectivului, să prezinte in
teres și să anime dezbaterile, să fie
cu adevărat un for al deciziilor co
lective. Sîntem convinși că la crearea
unui asemenea climat vor contribui
in primul rînd comuniștii, avizați asupra acestor probleme în adunările

vală, tovarășul Gh. Georgescu, adu
ce în discuție un alt procedeu deo
sebit de interesant : „Am stabilit ca
fiecare din cele 7 comisii ale con
siliului să elaboreze, în spiritul ulti
melor cuvîntări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prin analize și

dul în care ne-au vorbit însă altl
doi președinți — Lucia Ene de la
întreprinderea integrată de lină și
Elisabeta Burcă de la întreprinde
rea de turism Mangalia — ne-a lă
sat impresia că aici dările de seamă
vor fi elaborate intr-un cadru mult

tătlrea condițiilor de muncă. Peste
1 000 de muncitori au fost chestio
nați și s-au primit circa 2 500 de
propuneri. Sondajul s-a încheiat la
începutul lunii iunie și principalele
Iui concluzii vor fi prezentate șl in
darea de seamă. Dar noi avem pro-

starea de disciplină existentă în în
treprindere". Aceeași idee revine și
în răspunsul tovarășei Elisabeta
Burcă, de la I.H.R. Mangalia : „Vom
critica cu tărie în darea de seamă în
primul rînd lipsurile noastre în ce
privește răspunderea pe care o avem
pentru a asigura in toate unitățile
servicii de calitate. Dar vom critica
și faptul că, datorită sistemului greoi
de redistribuire a locurilor rămase
disponibile de la turismul internațio
nal atît către oficiile județene de tu
rism, cit și de la acestea către cetă
țeni, importante cantități de cazare
continuă să nu fie ocupate nici acum,
în plin sezon. Iar această situație se
repetă de ani și ani ști nu ne mai
putem mulțumi numai cu criticarea
ei".
„Știți, eu sînt nouă în munca de
secretară de partid și președintă a
consiliului — a tinut să precizeze la
a doua întrebare tovarășa Lucia Ene.
N-aș vrea să greșesc. Mai ales în
legătură cu problemele care vor tre
bui criticate în darea de seamă.
Dacă ar fi tovarășa directoare aici,
as avea cu cine să mă consult".
Răspunsuri oarecum ezitante în
legătură cu problemele care urmează
să facă obiect de critică in darea de
seamă am primit și din partea altor
tovarăși. Mai ales din partea celor
care îndeplinesc pentru prima dată
acest mandat. O asemenea situație
este, evident, firească și de ea ar fi
trebuit să țină seama instructajul pe
care l-a organizat comitetul munici
pal de partid, la începutul lunii iu
lie, cu secretarii de partid, președin
ții comitetelor sindicale și directorii
întreprinderilor din municipiul Con
stanta. Dar respectivul instructaj s-a
rezumat la citirea „pe nerăsuflate" a
unui punctaj de probleme. Or, acest
lucru obligă comitetul municipal de
partid ca în perioada următoare să
completeze amintita „omisiune", cel
puțin de data aceasta, printr-un aju
tor concret al activiștilor săi. pe te
ren. in organizațiile de partid.

CU CE PUNCT DE VEDERE VĂ PREZENTAT!
IN ADUNAREA GENERALA A OAMENILOR MUNCII ?
La ancheta noastrâ răspund secretari ai comitetelor de partid din întreprinderi
generale de partid". Despre un. pro
cedeu similar, care „are totuși ceva
în plus", ne-a vorbit și tovarășa
Georgeta Lascăr, de la institutul ju
dețean de proiectări : „Nu știu dacă
am procedat bine sau nu. dar la an
terioara adunare generală am multi
plicat din timp atît darea de seamă,
cit si proiectul planului de măsuri si
le-am expus pentru a fi consultate de
toți oamenii muncii. Vom repeta această metodă întrucit, in cazul nos
tru. și-a dovedit eficienta. De ce ?
Pentru că se cîștigă mai mult timp în
folosul dezbaterilor și nu pentru lec
tura materialelor. Pentru că, în acest
mod, practic, darea de seamă este
cunoscută și dezbătută și de cei care
participă la adunarea generală și de
ceilalți oameni ai muncii. în felul
acesta dezbaterile încep — e drept
fără proces verbal, dar cu Un pu
ternic accent de lucru — chiar înain
tea adunării generale. Iar acest
„puls" se va simți, prin discuții ani
mate, și în plenul dezbaterilor". Pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea mecano-na-

studii în secții, sinteze pe domeniile
respective — organizarea producției
și a muncii, respectarea normelor de
consum, aprovizionarea tehnico-materială, introducerea tehnicii noi și
îmbunătățirea calității produselor,
aplicarea noului mecanism economico-financiar — care să stea la baza
aprofundării unor asemenea proble
me în darea de seamă".
Sînt preocupări care atestă o grijă
deosebită pentru alcătuirea dării de
seamă. Și nu întîmplător. Prin pro
blematica critică și autocritică abor
dată, prin concretețea problemelor
ridicate, darea de seamă imprimă
sau nu dezbaterilor un caracter de
lucru- viu, combativ și eficient. Mo-

prea... restrins. Chiar așa ne-au spus
cele două tovarășe : că se vor alcă
tui colective formate din șefii de
servicii care vor fi temeinic instrui
te si cărora li se va încredința sar
cina elaborării documentelor pentru
adunarea generală.
Răspunsurile la a doua întrebare
au fost și ele diferite atît din punc
tul de vedere al conținutului, cit si
al scopului pe care-1 vizau. Dar să
argumentăm.
„Ca experiență vom înfățișa — ne
spune tovarășul Gh. Georgescu —
rezultatele sondajului pe care l-au
inițiat consiliul oamenilor muncii și
comitetul sindicatului vizînd crește
rea productivității muncii și imbună-

bleme serioase nerezolvate și aces
tea vor face obiectul unei analize
temeinice. Vom prezenta în mod
realist, obiectiv, factorii care au fă
cut ca pe șase luni întreprinderea
noastră să nu-și îndeplinească pla
nul aproape la nici un indicator de
eficiență. Vom numi exact și cauzele
— slaba răspundere a cadrelor de
conducere șl tehnice pentru pregăti
rea fabricației, pentru organizarea
muncii, starea necorespunzătoare a
calificării cadrelor, a disciplinei în
muncă. Vom oferi un spațiu co
respunzător și pentru autocritică,
cerînd tovarășilor din conducerea
întreprinderii și centralei de re
sort să spună în fața adunării
generale — forul suprem de condu
cere a unității — ce măsuri vor lua,
in perioada imediat următoare, pen
tru redresarea activității economice,
pentru aplicarea noului mecanism
economico-financiar. Vom cere tot
odată și membrilor consiliului să-și
analizeze propria activitate in strînsă legătură cu modul în care și-au
îndeplinit mandatul încredințat, cu

Constantin PRIESCU

Cooperația de consum iși reconsideră
obiectivele și metodele de lucru
— in legătură cu traducerea în
viată a programului prefigurat de
Consfătuirea cu activul și cadrele de
bază din întregul sistem cooperatist,
in mod special de cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. v-am ruga
să înfățișați măsurile ce au fost
cristalizate sau sînt in curs de con
turare in cadrul cooperației de
consum.
— Din cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a desprins si
pentru sfera de activitate a coopera
ției de consum un program larg de
acțiune : mai mult, s-au făcut Pre
cizări deosebit de importante pentru
însuși profilul si rolul social-econo
mic al activității noastre. Cooperația
de consum va deveni. în principal,
așa cum s-a subliniat în cuvintarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. orga
nizatorul
unei
părți importanțe
a producției agri
cole în gospodă
riile individuale.
Pe abetetă' Ș linie
vom acorda o
mare atentie va
lorificării dispo
nibilului de pro
duse din gospo
dăriile populației. în această pri
vință trebuie să reconsiderăm optica
activității desfășurate, pornind de la
critica făcută de secretarul general
al partidului la consfătuire
în
sensul că circulația produselor tre
buie să se desfășoare nu doar dinspre
oraș spre comună, ci în ambele sen
suri. Pe această linie, reorientînd ac
tivitatea respectivă, ne-am propus ca
volumul achizițiilor de produse agri
cole să crească, chiar din acest an.
urmînd să depășim, cu cel puțin 15
la sută, volumul achizițiilor de anul
trecut.
Achizițiile sînt insă strîns legate si
de sprijinul pe care îl vom acorda
populației sătești in dezvoltarea unor
activități productive. Ori de cite ori
s-a acordat un asemenea soriiin ma
terial populației sătești — crin se
mințe. materiale de construcții, pui
de o zi, purcei — rezultatele au fost
bune. De aceea înțelegem că realiza
rea sarcinilor ce revin cooperației de
consum în domeniul achizițiilor de
produse agricole trebuie privită si
prin prisma îmbunătățirii acestei ac
tivități.
— In legătură cu dezvoltarea zoo
tehniei, de asemenea, sarcină de
mare răspundere, inclusiv pentru
cooperația de consum, ce ati început
să întreprindeți după consfătuire 2
— După consfătuire, specialist! de
la Centrocoop. de la centralele noas
tre au plecat în ludete pentru' ceea
ce au apreciat a fi prima sarcină :
depistarea adăposturilor necesare
animalelor si a resurselor de hrană.
Pină în prezent s-au găsit adăpos
turi pentru creșterea unui efectiv de

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe ROȘU
președinte al CENTROCOOP

peste 10 000 de porci. De asemenea,
este acum în curs de materializare
organizarea. în cadrul cooperației de
consum, a unor ferme de găini in
vederea producerii de ouă necesare
incubatoarelor pentru puii, de o zi.
Pină la sfirsitul anului 1981. coope
rația de consum va trebui să crească
— in conformitate cu concluziile re
ieșite din consfătuire — 30 000 scrofite
si să asigure livrarea către populație
a cel puțin 3 000 000 purcei anual.
Desigur, creșterea unui număr atît
de mare de animale impune organi

zarea multor adăposturi, procurarea
hranei. în acest scop, ne interesăm,
inventariem, căutăm pe toate căile
spatii nefolOisite ce ar putea fi ame
najate ca maternități de scroafe,
pentru creșterea păsărilor, a iepuri
lor de casă. Pentru alte activități de
acest fel. O altă preocupare o con
stituie depistarea surselor de furaje
necesare pentru timpul iernii anima
lelor si păsărilor pe care le vom
creste.
Tot în scopul stimulării producției
animaliere ne preocupăm să obți
nem prin incubatoarele proprii sau în
cooperare cu unitățile agricole coo
peratiste 100—180 milioane oui de o
zi, urmînd ca o parte din ei — după
creștere in gospodăriile țărănești —
să fie vînduti la fondul de stat.
Subliniez în mod deosebit că ne
vom strădui să adăpostim animalele
Si păsările ne lingă centrele noastre
cooperatiste. în construcții vechi,
acasă la cooperatori, să reamenajăm tot ce poate fi util în acest
sens. Numai in ultimă instanță să
recurgem la amenajări noi si acelea,
bineînțeles, ușoare si ieftine.
— Care sint primele intenta în ce
privește dezvoltarea micii industrii si
a serviciilor 3
— în această sferă de activitate,
pe baza extinderii fostelor ateliere,
a depistării de noi spatii de lucru,
prin extinderea muncii la domiciliu
vom suplimenta planurile de produc
ție. De exemplu. în acest an. le vom
majora cu |ncă o jumătate de mi
liard lei. iar pină la sfirsitul cinci
nalului viitor producția industrială va
fi cel puțin dublă.

— Cum vă gînditi să îndepliniți aceste obiective 3
— în privința materiel prime e
prevăzută folosirea mai intensă a
materiilor prime si materialelor se
cundare. resturilor de partizi. cupoa
nelor și a altor materiale utilizate
la industria republicană. Avem in
vedere, în aceeași privință, să folo
sim din plin masa lemnoasă (doborîturi de vint. rădăcini, nuiele) care
putrezește prin păduri ; să exploa
tăm piatra din vechile cariere ale
consiliilor populare, nisipul, pietrișul,
atît pentru ijcvoile populației, cit si
pentru activitatea proprie de pro
ducție.
Vom organiza, pină la sfirsitul
anului. în aproape toate satele si co
munele cu asemenea posibilități, pro
ducția locală de cărămizi, olane,
cahle. var. Cg o
activitate speci
fică
unităților
noastre, vom or
ganiza, mult mai
bine decît pină
acum, valorifica
rea plantelor me
dicinale din flora
spontană.
Începînd
din
luna aceasta, uniunile județene vor
stabili, pentru fiecare activitate
menționată, numărul unităților pe
plan județean, numărul lucrăto
rilor, volumul producției scontate,
îneît, în cel mai scurt timp, acti
vitatea în toate unitățile de mică
industrie să se poată desfășura din
plin. Practic, pînă în 1985. în majori
tatea cooperativelor vor funcționa cel
puțin 12 unităti si puncte de lucru —
de împletituri, olărie. artizanat si
alte ateliere, unele din acestea realizîndu-se prin munca la domiciliu.
Desigur, trebuie subliniat în modul
cel mai clar că acesta este doar un
început, că nu se urmărește o pla
fonare rigidă .a acestor activități, a
numărului unităților sau ramurilor
de producție.
în vederea asigurării necesarului
de forță de muncă pentru anul 1981
și pentru viitorul mai îndepărtat,
vom organiza cursuri de calificare la
locul de muncă în toate iudetele.
Porta de muncă va fi atrasă mai ales
din localitățile în care se vor orga
niza noile unităti de servicii si mică
producție industrială sau din locali
tățile limitrofe. Am luat de ne acum
legătura cu consiliile populare, șco
lile. organizațiile de tineret si. îm
preună. organizăm recrutarea de ti
neri pentru a fi pregătiți prin școlile
profesionale ale cooperației de con
sum în toate profilurile de meserii,
atît de necesare micii noastre indus
trii. atelierelor de servire publică.
Convorbire consemnată de

Gheorghe GRAURE

i
Se Înnoiește
și se modernizează
aparatajul electric

tițu:

De pe liniile de montaj ale în
treprinderii de aparataj electric
pentru instalații din Ti tu ies zil
nic circa 150 000 de aparate elec
trice de joasă tensiune. într-o gamă
de 17 grupe de produse, ce se li
vrează industriei, fondului pieței și,
într-o măsură însemnată, la export.
Pentru a satisface cerințele benefi
ciarilor — obiectiv esențial al acti
vității muncitorilor si cadrelor teh
nice din această unitate — aici se
desfășoară o intensă acțiune de per
fecționare a parametrilor tehnici si
calitativi ai producției.
— 70 la sută din producția aces
tui an este nouă si modernizată —
ne informează șeful atelierului pro
iectare. ingj Grigore Custrin. Avem,
totodată, un program cuprinzător
de asimilare a unor produse noi și
de reproiectare a multora din cele
aflate în fabricație, program ne
care îl îmbogățim în permanență.
Intr-adevăr, noutățile se succed
aici la intervale scurte de timp. Re
cent. au fost lansate în producție :
fișa bipolară de 6 A, o nouă dulie
pentru tuburile fluorescente și au
fost modernizate întrerupătoarele si
prizele casnice. în același timp, se
aflau în etapa pregătitoare o serie
de aparate electrotehnice cu carac
teristici tehnice deosebite, printre
care variatoarele de lumină si pri
zele speciale cu tensiune redusă.
S-a încheiat, de asemenea, pregă
tirea fabricației siguranțelor ultra
rapide — produs importat pînă în
prezent de țara noastră și care va
intra in curind în producția de
serie. (Gh. Manea).

[ Fdt-Frumos din tei
(
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*
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*
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Unii tei au înflorit, alții s-au și
scuturat, iar alții abia se pregătesc
să înflorească, dovadă că avem tei
de specii felurite și multi in tara in
care luceafărul poeziei i-a cintat
cu duioșie, coborîndu-l pe insuși
Făt-Frumos tot din tei. Ar trebui
așadar să avem fată de acești co
paci o dragoste nețărmurită, un
cult și să-i ocrotim cum se cuvi
ne, mai cu seamă că aroma florilor
lor ne urmărește pină-n adâncul
iernii din aburii calzi și familiari
ai ceaiului gustos și întremător.
Numai că lucrurile nu se intîmplă tocmai așa. Dimpotrivă, unii
înlocuiesc presupusul cult al teiului
cu actele de vandalism, de barba
rie. rupîndu-le crengile trase in
jos cu cirligul, să le culeagă florile
și să le comercializeze pe piață.
Parcuri și alei oferă spectacolul
jalnic al copacilor amputați. Re
flectorul televiziunii ar putea plas
ticiza spectacolul, uneori. in taină,
pe viu. in scopul educativ, atît pen
tru infractori (căci ocrotirea natu
rii e stipulată prin lege), cit șl
pentru opinia publică, uneori trist
de indiferentă la infracțiune.
E adevărat că nici „Plafar“-ul nu .
se asigură cu cantitatea necesară a
florilor de tei atît de solicitate iar
na, mai ales in perioadele cu gripă.
Omul pățit mai multi ani la rînd
și care n-are timpul și nici obrazul
să se catăre cu sacoșa pe umăr, la
culesul florilor miraculoase — re
curge din timp la grămăjoarele de
flori vindute prin piețe. Iar din
această lipsă se hrănește specula.
Si cum specula e rapace si mereu
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CUVÎNTUL CITITORILOR, CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

ESTE MULT LOC DE MAI BINE
SI PE ALTE ȘANTIERE DE LOCUINȚE
După publicarea anchetei: „AM FOST O SĂPTĂMÎNĂ CONSTRUCTOR DE CASE"
In spiritul sarcinilor trasate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din 29—30 mai a.c. și la ședința plenară lărgită a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, si în construcția de locuințe este imperios
necesară o maximă concentrare a forțelor pentru a se realiza în cele mai
bune condiții obiectivele stabilite în acest domeniu.
Necesitatea unor asemenea acțiuni și preocupări este relevată și de
numeroasele scrisori de la oamenii muncii, primite la redacție, după
publicarea serialului „Am fost o săptămină constructor de case".
Iată cîteva extrase din aceste scrisori :

CONCLUZII FRUCTUOASE. Pe
măsură ce apăreau în ziar articolele
din serialul „Am fost o săptămînă
constructor de case", noi. construc
torii gâlăteni. consemnam într-o notă
a problemelor dezbătute în anchetă
acele aspecte care ne erau comune
si nouă. Se poate spune că la re
zultatele obținute după aceea au
contribuit intr-o măsură însemnată
si acțiunile initiate de comitetul de
partid si conducerea trustului în
urma publicării articolelor mențio
nate.
Incercînd să evidențiez citeva din
tre măsurile ce au condus la mai
buna organizare a muncii pe șantie
re. m-as opri în primul rînd la în

tărirea echipelor existente cu oa
meni al muncii din sectoarele de
producție secundară Și industrială ;
la ora actuală, circa 60 de construc
tori din aceste sectoare se integrea
ză cu bune rezultate in formațiile
care lucrează la realizarea structu
rilor de rezistentă. De asemenea,
am pus un accent deosebit ne reali
zarea unui număr sporit de aparta
mente cu structuri integral prefabri
cate. reușind să ridicăm media zil
nică de execuție de la 4 aparta
mente, cite se realizau in luna apri
lie, la 9 apartamente pe zi în luna iunie.
Am extins, totodată gradul de prefabricare a Instalațiilor, iar în ceea
ce privește asigurarea cu forță de

muncă, un sprijin important avem —
începînd din luna iulie — de la li
ceul de construcții, care a trimis pe
șantierele noastre peste 2 000 de ti
neri.

Dumitru ALEXANDRES CU
secretarul comitetului de
partid
al Trustului de construcții Galați

ȘANTIERUL MARICICĂI. .... Am
citit cu foarte mult interes ciclul
de reportaje din ziarul „Scînteia".
Lucruri de genul ăsta se întîmplă și
la noi pe șantier unde lucrez eu Ia
Grupul g, ca femeie de servici și nu
s-a găsit nimeni care să le depisteze...
...Motroc Alexandru, maistru. în loc
să fie la 7 la șantier vine la 8—8,30 ;
muncitorii stau cu mașinile în poarta
șantierului și așteaptă să meargă la
bază sau la alte șantiere după ma
teriale. In birou cu Motroc este și
o cetățeancă pe care o cunoaște Mo
troc de vreo 10 ani. Maricica. și pe
care a angajat-o primitor-distribuitor,
și aceasta vine tot la ora 8 sau deloc
în unele zile și este pontată 10 ore

fără să facă absolut nimic toată ziua.
Și ea încasează 2100 lei pe lună...
M-am dus să dau și eu telefon acasă
la mine și am găsit-o pe Maricica
spunînd unui prieten la telefon cam
așa : „Ce să fac, dragă 7, nea Motroc
a aranjat cu cineva și mi-a dat pos
tul ăsta. Stau la căldură, ascult mu
zică, vorbesc la telefon toată ziua și
iau 2 100—2 400 pe lună. Dacă am avut
eu norocu’ ăsta, ce să fac?..."

Elena JECU
București

LA RECEPȚIA APARTAMENTULUI.
„...In iulie 1978 am contractat prin
I.C.V.L. din strada Gutemberg un apartament în șoseaua Ștefan cel Mare
nr. 48, bl. 35 A, etaj 9, ap. 34. Termen
de dare în folosință: 30 mai 1980. Blo
cul a fost gata în iulie-august 1979,
fără ca eu să știu deoarece era de fapt
la nr. 148. în 3—5 februarie 1980 pri
mesc înștiințare de la I.C.V.L. să mă
prezint în termen de 5 zile să iau în
primire, altfel pierd contractul.
M-am prezentat Imediat și mi s-au

dat niște formulare : ieșirea din spa
țiu, că nu am datorii, că las curat de
unde plec ș.a.m.d. Pe 11 februarie
m-am prezentat cu actele. Am plătit
ADAS-ul, am plătit întreținerea pe
octombrie, noiembrie, decembrie 1979
și ianuarie, februarie, martie 1980.
Tovarășul Grigore mi-a dat cheia să
văd cum este apartamentul, spuriindu-mi că din bucătărie lipsesc chiu
veta și bateria. Mergînd în aparta
ment, intr-adevăr lipseau, dar mai
lipseau și dușul de mînă de la baie,
peste 2 metri pătrati de faianță în
baie. M-au purtat 2 luni de zile pe
drumuri, promițînd și amînîndu-mă
ori. trimițîndu-mă de la unul la al
tul. în aprilie m-am dus în
audiență la tovarășul director Tiorsac Mihai, oare mi-a spus să țin
legătura cu dinșii că într-o săptămînă
se face. Iar drumuri și așteptări. Pînă
la 1 mai au pus chiuveta, instalațiile
sanitare, dar au scos ușa de la baie
pentru schimbat și nu au mai așe
zat-o la loc nici pină azi".

Filofteia STANCIU
București

BRIGADA — O ECHIPĂ UNITĂ.
Dacă apelez la cifre rezultă că de
la începutul anului ne-am depășit
sarcinile de producție cu 10 pînă
la 20 procente, fără să facem
rabat la calitate. Măsurînd de mai
multe ori si tăind o singură dată,
corect, am reușit să economisim 15
tone de fier-beton. Și pentru că pe
șantierele de construcții este nevoie
de tot mai multi meseriași, brigada
noastră este si colectivul în care tot
mai multi oameni deprind tainele
muncii de . fierar-betonist în cadrul
cursurilor de calificare la locul de
muncă. Toate acestea nu înseamnă
că nu ne confruntăm și cu lipsuri.

nesătulă, speculanții recurg la TUperea crengilor, in văzul lumii,
ziua la amiaza mare, oferind autoh
tonilor și turiștilor străini specta
colul fals și urit al unor oameni,
cică fără nici un mijloc de existen
tă, sortiti să despoaie copacii pen
tru un codru de piine. Jalnic, din
toate punctele de vedere jalnic —
moral, social, estetic, ecologic —
spectacolul trebuie frinat și pedep
sit cu asprime, chiar dacă deseori,
pentru „inocenta" gestului sint puși
să-l exercite copiii.
Copiii adevărati și cu cei. șapte
ani de acasă sint îndrumați, dih
școli, să culeagă flori de tei și alte
plante medicinale, în mod civilizat,
fără să rănească natura si fără să
se gindească sau' să viseze măcar
că din culesul lor ar putea stoarce
ciștig. E drept că orice muncă tre
buie răsplătită, dar umanitatea cu
noaște, de cind lumea, și generozi
tatea muncii, noblețea ei. Exercităm uneori o muncă fără pretenții
pecuniare, nu dintr-un spirit filantropic afișat, ci. dimpotrivă. din'
discreția gestului omenesc pentru
folosul semenilor noștri.
Pe o alee frumoasă și. aparent,
mai ferită, cu crengi de toi v'ete,
despuiate de flori si lăsate la tScul
crimei fată de natura-mamă. mi s-a
părut că-l văd pe Eminescu rătă
cind trist și îndurerat la văzul a
ceea ce se poate intimpla cu teiul
său sfint. Si nu știu cum, dar mi se
părea că lăcrima.

Al. ANDR1ȚO1U
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legate de disciplină, de lucrul de
mintuială. Rar. dar ne confruntăm.
Dar nu cedăm fată de cei care gre
șesc. Astfel, brigada noastră repre
zintă un colectiv unit, o echipă unită.

Aurel PUȘCAȘU
șeful brigăzii de fierar-betoniști
de ia Trustul de construcții Argeș

ȚĂNDĂREI : DISCIPLINA... ȚĂN
DĂRI ? „...Eu lucrez ca tracto
rist rutierist cu trailer la T.C.M. Ia
lomița, lotul Țăndărei, și vă redau
niște aspecte de la acest lot.
In anul 1979, șeful de echipă Stanciu
lancu a împărțit echipa în două : unii
pe șantier, iar alții să construiască
o casă cu două niveluri lui Nicu
Gogu, din orașul Țăndărei. și banii
să-i împartă cu șeful de lot Bunica
Tănase.
...La lot la Țăndărei avem o cantină
cu responsabil pentru a găti mîncare
la 20—30 de oameni. Aici sînt înca
drate trei bucătărese. plus o
femeie ajutoare la magazie, ca
să-i țină cheile magazinerului și
să deschidă ușile magaziei. Să
știți că sînt plătite din producție.
Una singură este prevăzută în sche
mă. In loc să le scoată la muncă, la
zidit sau la zugrăvit, după cum sînt
pontate in echipe, cineva le ține să
facă chefuri in cantină, cu muzică,
bineînțeles. Noaptea.
...Mai avem cîțiva maiștri pe care
șeful de lot nu i-a „învățat" că tre
buie să lucreze cel puțin 4 ore in
producție cu muncitorii. Se plimbă cu
mașini de 6,5 tone, merg la masă și
pe urmă Ii se confirmă că au trans
portat pămînt excavat...".

Ion N. PETRESCU
Țăndărei
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RITMUL RECOLTĂRII
poate si trebuie să crească mult
începutul acestei săptămîni a f°st
marcat de începerea recoltării griu
lui în toate județele din Cîmpia
Dunării. Problema cea mai impor
tantă care se ridică acum este tre
cerea de la stadiul de „tatonare" a
lanurilor Ia intensificarea la maxi
mum a ritmului recoltării, acesta
constituind elementul esențial in
„strategia celor 8—10. cel mult 12
zile", termen-limită stabilit de con
ducerea partidului pentru înche
ierea secerișului în fiecare județ.
în tabelul de mai jos sint pre
zentate. în procente, vitezele rea
lizate miercuri, 9 iulie. Ia recolta
rea griului, fată de ritmul planificat, în zece județe din sudul tării .*
66
78
99
69
68
77
27
35
56
79

Dolj
Olt
Teleorman
Ilfov
ialomița
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Mehedinți

Rezultă că in majoritatea acestor
județe, socotite pe drept „grinarul"
tării, secerișul nu se desfășoară co
respunzător. De$i au trecut mai
multe zile de la începerea seceri
șului, miercuri, viteza zilnică de re
coltare nu a fost realizată în 9 ju
dețe. Este o consecință a faptului
că nu se lucrează incă cu întreaga
capacitate a combinelor.
In acest context, județul Teleor
man constituie o excepție si. in acelasi timp, un exemplu demn de
urmat. Aici, viteza zilnică stabilită

'its

r-

la seceriș a fost realizată In pro
porție de 99 la sută. Este urmarea
firească a bunei organizări a mun
cii, a faptului că în toate unități
le agricole se lucrează cu toate for
țele. folosindu-se combinele la ca
pacitatea maximă. Lucrindu-se >n
acest ritm, in acest județ există
certitudinea încheierii secerișului >n
9 zile, așa cum a stabilit comite
tul județean de partid. întrebarea
care se ridică este : de ce în ju
dețele vecine cu Teleormanul — Olt
și Ilfov — care dispun de condiții
asemănătoare, nu se realizează vi
teza zilnică la seceriș 7 Bineînțeles,
această problemă trebuie să fie analizată cu exigentă si răspundere
de organele de partid și agricole
din aceste județe, ca si din cele
lalte județe, luindu-se imediat toa
te măsurile ce se impun pentru
realizarea si depășirea vitezei zil
nice de recoltare.
Acum, pretutindeni în zona de
sud a tării, lanurile de griu s-au
copt — si nu mai există nici un
motiv care să justifice nerealizarea
vitezelor zilnice planificate la re
coltare. Iată de ce. in centrul ac
tivității comitetelor județene de
partid, organelor agricole si consi
liilor unice agroindustriale trebuie
să se situeze înlăturarea hotărită a
deficientelor ce mai există in or
ganizarea muncii la cimp. în des
fășurarea transportului si depozita
rea recoltei, spre a se asigura toa
te condițiile ca secerișul griului să
se desfășoare in ritm intens, cu toa
te forțele. Este cerința prioritară *
acestor zile de care depinde strîngerea Ia timp și fără pierderi a
pîinii din acest an !

A. PAPADIUC

M

La C.A.P. Budești — pentru sporirea vitezei de lucru la eliberarea de paie
a terenului se folosesc mașini moderne și de mare capacitate

Campania scurtă
nu se realizează cu vorbă lungă!
Eforturile
sînt

lăudabile

diminuate

de

facute

în

numeroase

multe

unități

neajunsuri

din

județul

neînlăturate

la

Ilfov

timp

17,30. dar a trebuit să aștept pină azi
Directorul I.A.S. Chirnogi. ingi
din ele nu au lucrat toată ziua, de
dimineață, pentru că cei de la încăr
nerul loan Oancea. ne îndeamnă mai
vreme ce spre seară, la punctul de
cat erau plecați acasă."
întîi să căutăm sub valurile de paie
reparații, se aflau vreo 5—6 com
bine. Din plin se lucra și la atelierul
Evident, sint neajunsuri determi
rămase în urma combinelor evennate de spiritul scăzut de organizare.
mobil de la C.A.P. Heresti. unde
tualele spice nebătute si apoi ne
miercuri după-amiază așteptau la
La Heresti. activitatea de transport
prezintă realizările zilnice, fată in
rînd pentru a fi reparate nu mai
este îndrumată de președintele coo
față cu graficele stabilite. Căutăm
perativei, Marin Cioponea, iar des
puțin de cinci combine. Și cazurile
și, oricit de circotași ne-am fi do
cărcarea, la baza de recepție, de șeful
de acest fel nu se rezumă la atit,
vedit, trebuie să o spunem — spre
de bază Dumitru Enache. Așa cum
pentru că pe itinerarul parcurs de
lauda celor 72 de combiner! care
merg lucrurile, rezultă că nici unul
noi puține au fost punctele de
recoltează acum în lanurile acestea
dintre ei nu-si face cum trebuie da
lucru în care am putut vedea toate
bogate — că nu am găsit boabe
toria.
risipite. Au fost recoltate pină acum
combinele în brazdă. Cum acum nu
O coloană de 70—80 de auto
1 200 hectare din cele 2 000 cultivate.
e timp pentru a descifra cauzele ce
camioane aștepta și la poarta bazei
Viteza zilnică planificată este de 300
determină o asemenea risipă de
de recepție unde livrează unitățile ahectare. Formațiile de combineri, in
forță mecanică, cei răspunzători sint
gricole din zona Olteniței. Șeful ba
frunte cu mecanizatorii Gheorghe
chemați să-și facă datoria cu toată
zei, Alexandru Păun, preocupat cu
promptitudinea.
Coman, Marin Dragomir. Traian
pregătirea unui schimb de experien
Tot ceea ce se recoltează să ajungă
Dumitru, Gheorghe Pironea, Florea
ță pe probleme legate de tehnica
în hambare direct din buncărul com
Dudău, Ion Pironea si cu „cel mai
nouă, a lăsat toată organizarea pe
binelor ! Așa ar trebui, așa s-au și
bun șef de secție" — cum ni-1 preseama delegatu
zintă directorul
întreprinderii pe
lui întreprinderii
tovarășul Marin
județene. Viorel
• La baza de recepție „modernizată" se lucrează tot cu Chiș, dar. mai
Neagu — lucrea
ză acum cu gînpe seama
găleata și lopata • Mărturisirile unui șofer, concentrate in ales,
dul la viitoarele
omului său de
puncte fierbinți
încredere,
gestio
două cuvinte : „pierd timpul"
ale acestei cam
narul cantaragiu
panii spre care
Alexandru Stănise vor îndrepta,
mir. Șoferii ne
gindit
să
procedeze
agricultorii
din
începind încă de duminică, pentru a
snuneau că toate relele se trag
veni în ajutorul celor de Pe terasă.
județul Ilfov. Dar de la această do
de la mofturile acestuia, care,
rință absolut normală și oină la în
Unii lucrează cu gindul de a în
„deși dispune de două
___ _____
cintare,
deplinirea ei trebuie trecut în pri
îl folosește
_____ pe
, _ cite
_1._ unul.
__ 1. in
__ numai
cheia secerișul în următoarele două
mul rînd de un obstacol : dezorgani
funcție de direcția din care bate soa
zile, alții se apropie de mijlocul
zarea din unele baze de reoepție. în
rele". Din nefericire, se pare că nu
campaniei, în timp ce în zona de
ciuda tam-tam-ului ce s-a făcut in
este o glumă de vreme ce, atunci cînd
nord este nevoie de un control
perioada pregătirii campaniei în le
am ajuns in bază, soarele batea din
serios al lanurilor pentru a fi iden
gătură cu mărirea numărului punc
spre sud și funcționa doar cîntarul
tificate cele apte de recoltat. Fapt
telor de descărcare si mecanizarea
dinspre partea de nord ! Și încă o
este că in Bărăganul Ilfovului se
acestora, prin bazele de recepție
precizare : baza de aid mai dispune
cerișul va atinge in cursul zilei de
prin care am trecut lucrurile stau
vineri cota sa maximă. Cifrele sta
de incă un punct de recepție care,
tot atit de rău ca si acum 4—5 ani.
tistice. sintetizlnd marele efort de
deocamdată, nu este folosit pentru
Despre
ce
fel
de
modernizări
poate
muncă al multora din cei cuprinși
că... pe aici este prevăzut să intre
fi
vorba
cînd
la
una
din
cele
mai
in bătălia recoltei, se perimează de
numai griul cu o umiditate de cel
mari baze de recepție — situată in
la o zi la alta. Suprafața recoltată în
mult 14 la sută. Despre problemele
zona Budesti — descărcatul griului
cursul zilei de miercuri a însumat
legate de îmbunătățirea transportu
se face și acum tot cu găleata si lo
10 300 hectare; joi. a crescut la 13 500
lui si rezolvarea corespunzătoare a
pata
7
Dacă
la
aceasta
mai
adăugăm
hectare, cu numai 1 500 hectare sub
preluării produselor la bazele de re
.
si
faptul
că
toate
punctele
de
des

viteza normală de lucru stabilită.
cepție s-au spus multe, dar practic
cărcare
se...
rezumă
la
două,
atunci
Sigur, chiar dacă diferența fată de
nu s-a rezolvat mare lucru. Or. nu
avem și o primă explicație a stațio
ritmul zilnic stabilit nu e prea mare,
mai cu vorbă lungă nu se poate
nărilor mari, foarte mari, la care sint
realiza o campanie scurtă.
aceasta trebuie să constituie un mo
supuse mijloacele de transport.
Bărăganul Ilfovului frige și de căl
tiv in plus pentru o mobilizare si
dură, dar și sub impulsul bătăliei care
mai energică a tuturor celor care
Există insă si o altă explicație, tot
trebuie să se dea acum pentru strînlucrează acum la seceriș pe ogoarele
atit de veche ca si prima — si ea
județului Ilfov și, indiscutabil, un
gerea griului pină la ultimul spic.
trebuie căutată in programul de lu
motiv de reflecție și analiză respon
Apreciind tot ce s-a făcut bun pină
cru mult prea lejer de care benefi
în prezent, ridicăm în fata organelor
sabilă pentru cei răspunzători de
ciază șoferii angajați la această im
portantă acțiune. Pentru exemplifi
agricole județene, a tuturor factorilor
buna funcționare a combinelor.
care, il vom prezenta așa cum ni l-a
cu răspunderi in această campanie aNumărul mare de combine care
descris șoferul Marin Paraschiv de
gricoiă, problema unei mai bune coor
„cad" zilnic în brazdă pune acum
la coloana de autocamioane din Ol
donări a muncii, a unui control mai
în evidentă superficialitatea cu care
tenița, apartinînd I.T.A. Ilfoy : „Lu
exigent și eficient. Nu putem să ne
s-au executat reparațiile si pregă
crez
de
cinci
zile
la
C.A.P.
Heresti.
lăudăm
numai cu ceea ce se face la
tirea lor pentru recoltare ca. dealt
fel. si slaba activitate a atelierelor
Ieri am făcut numai un nsingur
Izvoarele,
Izvoarele,
unde
în
în• 1-medie
medie
fiecare
corn-
1-.:
..
_
_
...unde
1 4 4. zilnic
• cite
' i -fiecare
r» n hectare,
U._•corn
transport. M-am prezentat la probina a recoltat
6,2
mobile. La imul din punctele de
lucru de la I.A.S. Buciumeni. bună
gram la ora 7,00 șl a trebuit să as- ‘ la" Chirnogi Și Vedea, unde s-au reaoară, miercuri la ora ,9,30 se aflau
tent la rînd pentru Încărcat pift* la
lizaț cite 5,8 hectare. țnMciAdastă cam- ■
Îtî reparații nu mai puțin de 8 com
ora 12, cu toate că griul este depozipârtie care trvbtne /a fifF^foarta
:
scurtă, se cere o organizare judicioa
bine din cele 18 cite erau reparti
tat pe o platformă amenajată tocmai
să
a
muncii,
Începind
de
la recolta
zate aici. Se pare că cel puțin 3—4
la sediul cooperativei. Noi 6intem
re — transport — depozitare și pină
șoferi cu camioane mari, iar coope
la eliberarea de paie a terenului și
ratorii repartizați pentru Încărcat nu
însămînțarea culturilor succesive.
sint mai multi de 10—12. La baza de
Iosif POP
recepție am ajuns tîrziu si am aștep
Lucian CIUBOTARU
tat si aici trei ore la rînd. M-am re
corespondentul „Scinteii1
întors in oooperativă in jurul orei

Pe adresa Combinatului de fibre
sintetice din Cimpulung...

I
(

în articolul „Faza în care nimeni
pectarea termenului de intrare în Acum, respectarea termenului de
nu mai are voie să greșească", apă
funcțiune. Este vorba de o unitate punere in funcțiune, se sublinia în
deosebit de importantă pentru eco
articol, depinde. de promptitudinea
rut în „Scinteia" nr. 11 779. arătam
că lucrările de construcții-montaj
nomie, întrucît activitatea altor
cu care furnizorii de utilaje vor
de la Combinatul de fibre sinteunități ale industriei chimice este recupera restanțele la livrări, iată
răspunsurile primite . din partea
tice din Cîmpulung-Argeș au intrat
condiționată de începerea neintirfurnizorilor vizați :
ziată a producției de granule.
intr-o fază decisivă pentru res• ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI ROMAN. Constanmic din Cimpulung-Argeș a două schimbătoare de
tiu Cortuneanu, director comercial : „Restanța de 85,2
căldură. Cauza constă in faptul că întreprinderea de
tone conducte din semestrul I va fi recuperată astfel :
țevi din Roman — care a stabilit să livreze cele 5,5
pină la 45 iulie vor fi livrate 50 tone și pină la 30 iulie
tone țeava necesare executării acestor schimbătoare la
celelalte 35,2 tone. Din cantitatea de 342 tone contrac
data de 30 mai, nu a respectat acest termen ; pină
tată pentru trimestrul al III-lea au fost livrate in
in prezent, ea nu a livrat nimic din această comandă,
avans 103 tone, iar în cursul acestei luni vor fi livrate
în urma intervențiilor făcute de noi, ni s-a promis că
vom primi cele 5,5 tone țeavă la 30 iulie. Dacă acest
incă 50 tone".
termen va fi respectat, ne angajăm ca in maximum o
• COMBINATUL DE FIRE ȘI FIBRE SINTETICE
lună de zile să executăm ambele schimbătoare de căl
SAVINEȘTI. Florin Buruiană, inginer-șef : „Din cele
dură".
ț ae reactoare de prepolimerizare, două au fost livrate
• COMBINATUL DE FIBRE SINTETICE IAȘI.
începutul lunii iunie. Alte două se află în probe
și vor fi expediate pină la 15 iulie. Ultimele două, in Vasile Tristu, director tehnic : „Cele 10 fierbătoare
necesare Combinatului de fibre sintetice de la Cimpucurs de execuție, vor fi expediate pină la 15 august".
lung se află în fază avansată de execuție și vor fi
• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC FAGAfinalizate în cursul acestei luni. împreună cu direc
torul tehnic al unității beneficiare am stabilit un gra
R.AȘ. Gheorghe Bărcaș, director
________
___
tehnic : „Unitatea
fic exact de expediție a fierbătoarelor către șantier".
noastră are o restanță in livrarea către combinatul chiAm luat legătura cu tovarășul
Victor Gheorghe, șeful serviciului
investiții de la Combinatul de fibre
sintetice din Cimpulung. căruia
i-am
prezentat
angajamentele
furnizorilor. Asigură noile terme
ne de expediție a utilajelor intra
rea in funcțiune a obiectivelor de
investiții la data stabilită ?
— Dacă aceste termene vor fi
respectate, atunci se asigură în
ceperea producției de granule
în primele zile din septembrie,

ne spune interlocutorul. Livra
rea schimbătoarelor de căldură
la sfîrșitul lunii august, așa cum
se angajează furnizorul de la Fă
găraș. va prelungi insă montajul
și in cursul lunii septembrie. Iată
de ce adresăm un apel atit colec
tivului întreprinderii de țevi din
Roman, care trebuie să asigure ma
terialele necesare, cit si celui al
întreprinderii de utilaj chimic de
la Făgăraș, care va realiza schim
bătoarele de căldură, să găsească

soluții pentru finalizarea în cel mai
scurt timp a utilajelor restante.
Dacă acestea vor fi livrate pină la
15 august, putem începe probele
tehnologice la începutul lunii sep
tembrie. Totodată, pe șantier sint
necesare numeroase fitinguri care
trebuie livrate tot de întreprinde
rea din Făgăraș.

D. CONSTANTIN
și corespondenții „Scinteii

Ceea ce nu poate acoperi nici vopseaua...
Pe adresa „Scinteii" a. sosit următorul telex : „întreprinderea de _panouri și tablouri electrice din Alexandria, care produce panouri de joasă
tensiune pentru mașini-unelte si pentru export, este in gol de producție de
trei zile, in secția vopsitorie. Cauza o constituie nelivrarea a 6 tone vopsea
5 253/83 si 5 253/85 șl a 4 tone grund galben anticoroziv de la întreprinderile
„Policolor"-București și „Azur"-Timișoara, care au contracte de livrare cu
baza județeană de aprovizionare Teleorman. Datorită lipsei acestor vop
sele și grunduri, 500 de muncitori din secția vopsitorie nu pot lucra, iar
realizarea unor comenzi pentru expoȚt și a planului de producție pe luna
iulie se află sub semnul incertitudinii. Cerem insistent ajutor pentru solu
ționarea acestei probleme".
Telexul este semnat de directorul comercial al întreprinderii din Ale
xandria, ing. C. Stancu.

La ora 7.30, in ziua de 10 iulie,
prezentăm tovarășului Iustin Rogoz,
adjunct al ministrului industriei
chimice, semnalul primit de la
Alexandria.
— Cunosc situația în legătură cu
aceste sortimente și am stabilit. la
Centrala industrială de medica
mente, cosmetice, coloranți, lacuri;
și vopsele, măsuri pentru recupe
rarea restanțelor și onorarea cu
prioritate a comenzilor destinate
producției pentru export, ne infor
mează tovarășul Iustin Rogoz. Sta
diul onorării fiecărui contract il
cunoaște insă centrala de resort.
Din cabinetul tovarășului adjunct
al ministrului, luăm legătura tele
fonic cu directorul general al res
pectivei centrale, tovarășul Mihai

bazele de produse chimice de la
București și Timișoara. Vopselele
solicitate de I.P.T.E. Alexandria se
află in stoc și, dat fiind gradul de
urgență al comenzii, pot fi ridicate
direct de Ia „Policolor". Am dat
dispoziție ca în momentul prezen
tării unui delegat de la Alexandria,
acestea să fie livrate imediat.
Apreciem operativitatea soluțio
nării acestei probleme. Dar, fără
a intra în amănunte, rezultă lim
pede că pe undeva lanțul normal
de aprovizionare cu materiale a
Gheorghiu, căruia li prezentăm si
întreprinderii din Alexandria s-a
tuația de la Alexandria.
rupt, deoarece, deși vopseaua soli
— într-o oră vă vom informa
citată există — e drept, în stoc la
asupra cauzei nerealizării contrac
„Policolor" — ea va ajunge în
tului și măsurilor pe care te vom această unitate numai la intervenția
lua.
unui adjunct al ministrului și a
La ora 8,45, din nou In legătură
directorului general al centralei.
cu directorul general al centralei : ■ E un fapt ce dovedește că, pe scara
— Nu este prima dată cina se
ierarhică, factorii de răspundere
ivesc asemenea situații. Cauza o
cărora le-ar fi revenit datoria de
constituie, pe de o parte, ne.ealia soluționa problema respectivă —
zările la o serie de sortimente de
în principal, cei de la B.J.A.T.M.
lacuri și vopsele acumulate in se
Alexandria — nu au făcut-o. în
mestrul I al anului, iar pe de altă sistemul de lucru al respectivei baze
parte, filiera prea lungă prin care de aprovizionare există deficiențe
ajung la beneficiari aceste produse.
serioase Pe care nici tonele de vop
Tocmai pentru a scurta această fi
lieră. in ultima vreme am încheiat sea solicitate la Alexandria nu le
pot acoperi.
contracte direct cu bazele jude
țene de aprovizionare, ceea ce
Dan CONSTANTIN
elimină concentrarea produselor în

„SOMEȘUL11

PE PIAȚA EXTERNA

o

firmă de prestigiu clădit
pe organizarea bună
a întregii activități

Să ne oprim mai tntii asupra cîtorva date statistice, In fant. un
semnificativ tablou' al hărniciei si
priceperii profesionale, al vredniciei
si inițiativei creatoare :

• 45 la sută din producția acestui
an - solicitată de parteneri externi ;
• Planul cincinal la export - îndeplinit cu peste un an ți jumătate
înainte de termen ;
• Pină la finele cincinalului - o pro
ducție suplimentară la export in
valoare de peste 67 milioane lei
valută ;
• In cinci ani - volumul exportului
a crescut cu 80 la sută.
...Sînt numai cîteva_ dintre
____ ____
succesele obținute in actualul cihdnal de
oamenii muncii de la intreprinderea
„Someșul" din Cluj-Napoca, una dintre cele mai importante unităti producătoare de tricotaje din tara
noastră.
„
înainte de a prezenta căile si modalitătile concrete prin care se ac
ționează in această unitate pentru
creșterea continuă. In ritm susținut
a exportului, notăm că în primele
cinci luni ale anului obligațiile con
tractuale fată de partenerii externi
au fost onorate integral, prevederile
de plan fiind depășite cu peste cinci
milioane lei valută. De asemenea, ca
urmare a faptului că aproape între
gul volum de export este acoperit cu
contracte, solicitările clientilor ex
terni fiind în continuă creștere, în
întreprindere a fost afectată o capa
citate suplimentară pentru sporirea
producției la export cu circa 4,5 mi
lioane lei valută. Numai in șase luni
din acest an planul Ia export a fost
depășit cu 4 la sută.
— Succesele obținute în creșterea
producției pentru export — ne spune
inginerul Iuliu Hatieganu. director
1____
comercial — se datorează faptului că
produsele noastre se recomandă sin
gure. prin calitatea lor si diversitatea
modelelor și culorilor. Aceasta nu
înseamnă că noi stăm cu mîinile în
crucișate asteptind clientii externi.
Ce-i drept, cu unii dintre Parteneri
avem relații traditionale. Ei cunosc
bine produsele noastre, iar nod le cu
noaștem exigentele si preferințele,
ceea ce influențează pozitiv derularea
planului la export. De asemenea,
conlucrăm foarte bine cu Intrebrin;
derea de comerț exterior „Românoexport". Dar sîntem constienti că.
înainte de toate. îndeplinirea planu
lui la export se hotărăște în între
prindere. depinde de modul în care
îsi face fiecare datoria la locul său
de muncă.
Intr-adevăr. la întreprinderea „So
meșul" îndeplinirea planului la ex
port mobilizează energiile creatoare
ale întregului colectiv. Tonul il dă.
firește, atelierul de cercetare-proiectare. unde lucrează peste 100 de crea
tori — modelori. tehnologi, consumiști. muncitori de înaltă calificare
— gata mereu să ofere modele in
tr-o gamă largă de culori si mărimi.
„Anual — precizează inginerul loan
Cuteanu, adjunctul șefului acestui
compartiment — realizăm circa 4 000
de modele, pe care le prezentăm
clientilor externi sau le punem la dis
poziția întreprinderii de comerț exte
rior. Cei mai multi dintre partenerii

dimbovița

<
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Folosind din plin timpul bun de lucru, mecanizatorii de la I.A.S. Chirnogi
au recoltat pină acum peste 1 200 de hectare cu griu din cele 2 000 cultivate

(Urmare din pag. I)
înalte de dezvoltare a economiei, ale
venitului national, ale industriei, ale
nivelului de trai etc. Atita vreme cit
producția de energie electrică a tării
asigura un consum industrial de nu
mai 300—400 milioane kWh. cit pro
ducția de otel pe locuitor era de
20—30 kg, cit industria chimică de
bază era aproape inexistentă, iar in
industria construcțiilor de mașini si
prelucrării metalelor erau relativ
dezvoltate numai citeva subramurl.
creșterea cu precădere a industriei
grele a cuprins energetica, siderur
gia. toate subramurile construcțiilor
de mașini si ale chimiei etc. Mai
tirziu. după ce situațiile precare din
domeniul producției de energie elec
trică. de otel, din domeniul multor
subramuri constructoare de mașini
etc. au fost depășite. în cadrul pro
ducției mijloacelor de producție, cu
precădere a fost si este asigurată
creșterea subramurilor generatoare
de progres tehnic ale construcțiilor
de mașini — producția de masiniunelte modeme. electrotehnica si
electronica — siderurgia otelurilor
superioare, subramurile moderne ale
chimiei etc.
Concepția Partidului Comunist Ro
mân de industrializare a tării cuprin
de soluții radicale pentru problema
resurselor energetice si de materii
prime. încă cu mult înainte de iz
bucnirea crizei mondiale a petrolu
lui și a materiilor prime si de agra
varea acestei probleme pe olan mon
dial. secretarul general al partidului
a initial un amplu program de dez
voltare a bazei energetice si de ma
terii prime a tării, de valorificare
amplă și la cote înalte a acestor re
surse. Firește, toate țările — atît cele
industrializate si. mai ales, cele în
curs de dezvoltare care se industria
lizează — se confruntă cu problemele
energiei si materiilor prime si toate
aceste țări caută soluții. Dar. în
tara noastră, pe lingă o amplă fun
damentare științifică, soluțiile sint

organic integrate in strategia unitară
și de perspectivă indelungată a dez
voltării industriei, ceea ce subliniază
realismul acestei strategii.
în sfirsit. o componentă esențială a
strategiei partidului nostru de in
dustrializare o constituie repartizarea
teritorială rațională a industriei,
dezvoltarea industrială a tuturor
județelor și orașelor și, în per
spectivă, a tuturor comunelor. Ex
tinderea industriei pe întregul teri
toriu al tării în perioada de după

Al. MUREȘAN
corespondentul

„Scinteii”

: 330 de produse noi și reproiectate

Antrenați intr-o intensă activitate
de înnoire si modernizare a pro
ducției, constructorii de mașini din
județul Dîmbovița au realizat in
patru ani și- jumătate din acest
cincinal 330 de produse noi și re
proiectate. Printre acestea se nu
mără instalațiile de forai seismic,
hidraulic si uscat portabile, noile
instalații de intervenție la sonde,
creații ale constructorilor de utilai
petrolier din Tirgoviște; strungul

Congresul al Xll-lea. în condițiile
unor dimensiuni reduse ale tinere
lor generații care intră pentru pri
ma oară în muncă, ca urmare a re
ducerii natalității pină în anul 1966,
și ale scăderii considerabile a nu
mărului bărbaților ce mai pot fi
eliberați efectiv din agricultură, in
dustria va atrage preponderent re
sursele feminine de muncă disponi
bile în cooperative, femeile din me
diul rural care nu lucrează in pro
ducția agricolă, ca și femeile din

PERIOADA MARILOR REALIZĂRI
ÎN INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII
Congresul al IX-lea a conferit In
dustrializării un conținut profund
democratic, a adus soluții esențiale
problemei naționale, asigurind baza
materială necesară înfăptuirii unei
reale și depline egalități'în drepturi
a tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate.
în viitorul cincinal, industrializarea țării noastre intră într-o
etapă de maturizare, care marchează. pe baza acumulărilor de pină
acum, trecerea la o nouă calitate a
activității în industrie. Corespunză
tor. concepția unitară si de perspec
tivă a Partidului Comunist Român a
dobîndit o seamă de noi trăsături și
fundamentări, limpede exprimate în
Raportul prezentat Congresului al
Xll-lea
de
tovarășul
Nicolae
Ceausescu si în hotăririle adoptate
de acest congres.
în cincinalul viitor, industria este
chemată să asigure locuri de muncă
pentru cea mai mare parte a sporu
lui populației ocupate — de circa 1
milion persoane — preconizat de

externi sint stabili, ne cunoaștem de
ani de zile si unele aranjamente teh
nice le precizăm chiar telefonic sau
prin telexuri. Dar nu refuzăm nici
comenzile mai mici ca volum, deși
diversificate, căutind să ne adaptăm
repede activitatea în funcție de ce
rințele cllenților de peste hotare".
Aici. în atelierul de cercetare-proiectare. acum, la început de vară,
este...... iarnă". Mai precis, se execu
tă produsele contractate pentru iarna
viitoare. Modelele de referință sint
aproape gata si. nu peste mult timp,
vor fi prezentate clientilor externi
pentru contractare. Iakab Eva. o
creatoare cu o bogată experiență
profesională, ne arată ge a conceput
pentru moda din primăvara si vara
viitoare. Ne spune : „Trebuie să lu
crăm în perspectivă, să intuim ce o
să placă pe o piață sau alta. Există
foarte multe preferințe. Tocmai de
aceea, munca noastră este interesan
tă și frumoasă, cu multe satisfacții".
La rîndul său. modelierul Miiller
Bella s-a specializat pe cerințele pie
ței occidentale și e bucuros că aproa
pe toate creațiile sale au fost con
tractate. Creatorii ne sugerează însă
că ar fi necesară o conlucrare mai
strînsă între fabricile de tricotaje si
cele de fire, pentru ca filaturile să
poată realiza fire din care să se ob
țină o diversitate mai mare de pro
duse.
Rezultatele obținute în creșterea
pentru export la „Someșul" sînt de
terminate si de alte măsuri tehnicoorganizatorice : două sectoare de
bază, adică secțiile nr. 1 și 3. au fost
complet profilate pe export. Acestea
sint dotate cu mașini ce pot fi ușor
adaptate diverselor modele. S-au în
tărit, de asemenea, controlul interfazic și cel rfinal, prevenindu-se astfel
fabricarea și livrarea unor produse
care nu întrunesc parametrii calita
tivi prevăzuți în contracte. în același
timp, formațiile de lucru cuprind
cele mai pregătite și harnice munci
toare. fiind conduse de maistre cu
multă experiență, cum. sînt Virginia
Munteanu și Maria Abrudan.
Pe masa de lucru a tovarășei ingi
ner Maria Baciu, director tehnic al
întreprinderii, găsim un grafic pe
baza căruia se urmărește zilnic rea
lizarea producției pentru export. Ne
oprim asupra unui singur exemplar.
La 26 aprilie, o firmă din Austria a
lansat comanda nr. 140 pentru 3 210
bucăți tricotaje ; la 22 mai erau tri
cotate 3140, iar la 28 fnâi întreaga
comandă era executat
expedia
tă. „La, nivelul între
Âril. pre
cum și al atelierelor — ne spune
tovarășa Baciu — funcționează co
lective speciale pentru producția des
tinată exportului. Acestea urmăresc
zilnic realizarea' comenzilor, calitatea
produselor pe fiecare mașină și for
mație de lucru. Decadal, se anali
zează mai în amănunt toate aceste
aspecte, iar acolo unde se constată
deficiente se iau imediat măsuri. în
general, graficul pentru producția
destinată exportului a fost astfel
elaborat incit planul să poată fi de
pășit cu cel puțin 3 la sută, adică cu
cit ne-am angajat în întrecerea pe
acest an. Iată de ce. în lunile urmă
toare. fructificind experiența acumu
lată pină acum, vom căuta să conso
lidăm rezultatele obținute în înde
plinirea și depășirea planului la ex
port cu noi fapte de muncă.

orașe, incă neocupate în producție.
Continuarea industrializării in anii
1981—1985 capătă astfel semnificații
noi : valorificarea integrală și su
perioară a potențialului de muncă
încă nefolosit sau insuficient folosit
al economiei, paralel cu atragerea
hotărîtă a unui număr mare de fe
mei in activitatea economică și so
cială și emanciparea lor.
Pentru da industria să poată va
lorifica la cotele prevăzute resurse
le de muncă disponibile ale tării este
necesară extinderea ei cu precădere
în orașele mici, în viitoarele orașe
și, mai ales, în comune, acolo unde
există, aceste resurse. Ca urmare, o
pondere considerabil mai mare decît
pină acum o vor avea mica indus
trie, inclusiv cea care se dezvoltă în
unitățile agricole, industria artizanală
și activitățile industriale care valori
fică resursele de materii prime loca
le și secundare, aspecte asupra că
rora secretarul general al partidului
a insistat pe larg în cuvîntarea rosti
tă la recenta întîlnire cu lucrătorii

pentru prelucrarea burlanelor de
foraj, asimilat la întreprinderea
„SARO", și congelatorul de 116 litri,
aflat în fabricație la întreprinderea
de frigidere din Găești. Prin apli
carea integrală a programului de
asimilări în construcția de mașini a
județului, ponderea produselor noi
Si modernizate în valoarea totală a
producției marfă va fi. la sfîrsitul
anului 1980, de 72 la sută. (Gh.
Manea).

din consiliile populare și sistemul
cooperației.
Ocuparea la cotele preconizate a
resurselor de muncă din zonele și
județele mai puțin industrializate so
luționează definitiv problema repar
tizării teritoriale a forțelor de pro
ducție și a industriei. înfăptuirea
pină in 1985 a obiectivului ca produc
ția globală pe locuitor în oricare ju
deț să fie de 70 000 lei, din care pro
ducția industrială 50 0000 lei, stabi
lit de Congresul al Xll-lea. este de
cisivă în această privință.
O trăsătură esențială a industria
lizării in următorii ani o constituie
modernizarea structurii de ramură a
industriei în sensul cfeșterii rapide,
în continuare, a ramurilor care va
lorifică superior resursele de mate
rii prime și energie și al reducerii
ritmurilor în celelalte ramuri. Ur
mează să atingem in viitorul cinci
nal consumuri energetice și de ma
terii prime la o unitate de produse
industriale și de venit național com
parabile cu ale tarilor dezvoltate,
ceea ce ne va permite să facem pași
hotăriți pe calea asigurării indepen
denței energetice a țării.
Scăderea cheltuielilor materiale în
Industrie, tendință pe care aplicarea
fermă și consecventă a noului meca
nism economic o favorizează in
tens, creșterea importantă a produc
tivității muncii și rentabilității pro
ducției, ridicarea generală a eficien
ței economice vor marca trecerea
hotărită la o nouă calitate a întregii
activități economico-sociale.
înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român Va consemna triumful
industrializării țării noastre, confir
marea justeței și realismului con
cepției unitare și de perspectivă în
delungată de industrializare a Româ
niei, promovată ferm de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care și prin aceas
ta și-a cîștigat merite nepieritoare în
fața națiunii, inalta prețuire și recu
noștința tuturor fiilor ei.
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DEZBATERILE - formă eficientă a activității politico-ideologice
în rîndurile cadrelor didactice si ale cercetătorilor
»

în contextul procesului general de
perfecționare a învățămîntului, de
sporire a talentelor lui formativeducative priptr-o strînsă împletire
cu cercetarea științifică și practica
productivă și social-politică. în in
stituțiile de învățâmînt superior din
Capitală s-au diversificat modalită
țile de activitate Ideologică, acumulîndu-se o bogată experiență, con
cretizată intra altele in dezbaterile
Ideologice din catețdre, între catedre
șl între facultăți, simpozioanele și
sesiunile științifice cu tematică polltico-ideologteă ș.a.
Periodic (la 3—4 luni), în cadrul cai»drelor are loc cite o dezbatere teo
retică, In afara celor ce au loc la
lnwățătnîntul Ideologic de partid ;
uneori, dezbBterile au caracter interdiscițpllnar, prin participarea mal
multor catedre, sau sînt organizate la
nivel de facultate ori institut. Temati
ca lor, care într-o serie de cazuri prejdntă o continuitate de la an la an,
sd constituie din probleme de in
terferență dintre domeniul de spe
cialitate al catedrei și filozofie, poli
tică si'.alte discipline sociale, econo
mice ete. cum ar fi : ..Implicații
social-ecx>r»omice ale conducerii au
tomate a proceselor. Direcțiile dez
voltării industriei elementelor de
automatizară si roboticii în cincina
lul 1981—1985 și sarcinile îpvățămintului de automatică" la catedrele de
automatică Ate la Institutul politeh
nic ; „Protecția mediului ambiant —
cerință obiectivă a dezvoltfirii economico-sociafe a țării nonstre" la
Facultatea de biologie a Universi
tății ; „Relațița dintre progresul so
cial-economic și dezvoltarea somati
că și neiBropsîhică a copiilor și ado
lescenților" la catedra de Igiena și
medicina muncii de la Institutul de
medicină șf farmacie.
Aceste deabateri nu-și propun să
dubleze activitatea profesională a
cadrelor didactice, ci să contribuie,
prin fundamentarea filozofico-ideologică a conținutului disciplinelor uni
versitare, la lăsjgirea orizontufcii lor
politiCo-ideoIogicL Ia o mai profundă
Înțelegere a însețși responsabilităților
lor sociale, educative. Tocmai în
aoest feL cadrele didactice pot ac

TURDA

ționa nu numai ca specialiști, dar
și ca oameni politici, vor putea răs
punde efectiv cerinței, asupra că
reia a stăruit din nou secretarul ge
neral al partidului în cuvîntarea sa
la deschiderea forumului tinerei ge
nerații, de a-i forma pe tineri pen
tru ca aceștia să fie in măsură „nu
numai de a continua ceea ce s-a rea
lizat, ci de a ridica pe noi culmi, de
a. da noi dimensiuni dezvoltării so
cietății, de a cuceri noi și noi taine
ale naturii, noi domenii ale cunoaș
terii umane si de a le pune în servi
ciul socialismului și comunismului".
Capătă tot mai multă răspîndire

consecințe pozitive asupra climatului
ideologic din catedre.
Aceste dezbateri teoretice se sol
dează in totz mai multe cazuri cu
editarea de volume, în tipografiile
proprii ale Institutelor sau în edi
turi, ceea ce reprezintă o contribu
ție pe un plan mai larg la viața ideo
logică a țării și o angajare mai am
plă a cadrelor didactice în dialogul
contemporan de idei. Astfel, dezba
terile de la Institutul de medicină
și farmacie au fost înmănuncheate în
volumul „Filozofie și medicină", cele
de la catedra de economie politică
a Academiei de studii economice în

Din experiența organizației de partid
a Centrului universitar București
practica invitării la dezbateri și a stu
denților din anii cu care lucrează ca
tedra, aceștia prezentînd o serie de
referate ; este pentru ei o utilă școa
lă a cercetării științifice.
In ultima vreme, acest gen de ma
nifestări teoretico-ideologice a gene
rat și forme ce tind să se apropie
de manifestările științifice „consa
crate". In multe institute s-au or
ganizat, pe structura tematicii unei
catedre sau in continuarea ei, am
ple manifestări ideologice, științifice
— simpozioane, sesiuni tematice, cu
invitarea unor specialiști din insti
tutele de cercetări de ramură, ca de
exemplu : „Implicațiile microelectro
nicii asupra vieții economice și so
ciale", la Institutul politehnic, sau
„Implicații socio-filozofice ale noilor
descoperiri in fizică" la Universitate.
Funcționează, de asemenea, în in
stitute o serie de seminarii centra
te pe o tematică mai restrlnsă (pro
bleme de semiotică, teoria sisteme
lor etc.), care reunesc periodic ca
dre didactice și cercetători din tot
centrul universitar.
Se constituie astfel o originală re
țea de manifestări teoretico-ideolo
gice ce antrenează mii de oameni
și însumează sute de referate, cu

volumul „Probleme privind teoria
unităților economice socialiste. De
mocratismul economic socialist. Autoconducerea și perfecționarea ei in
Republica Socialistă România"; facul
tatea de istorie-filozofie a Universi
tății a înmănunchiat în două volume:
„Din lupta poporului român pentru
independență" și „60 de ani de la fău
rirea statului național unitar român",
comunicările unor sesiuni științifice
aniversative.
De un deosebit succes s-a bucurat
seria de dezbateri organizate în cin
stea celui de-al XII-lea Congres al
Partidului Comunist Român, în pe
rioada octombrie 1979-martie 1980
în catedre și facultăți cu tema :
„Metodica și metodologia educației
comuniste a studenților". în conti
nuarea acestora s-au desfășurat, 'a
nivelul institutelor, sesiuni științifi
ce de o valoroasă ținută teoretică,
precum cele de la Institutul de artă
teatrală și cinematografică, Institu
tul de construcții, Academia de stu
dii economice, unde s-au prezentat
comunicări elaborate pe baza unor
ample investigări în rîndurile stu
denților sau a unor observații peda
gogice culese sistematic, an de an.
■întreaga această activitate a fost În

ACTUALITATEA:

pe cind o „premieră absolută' ?
Teatrul de Stat din
Turda — a 31-a stagiune
ființează din 1948. Am
pornit Pe străzile orașu
lui încercînd primul test:
„Unde este teatrul
dumneavoastră ?“
Am Întrebat Șl vîrstnld
și tineri și oameni cu
cravate, dar Și oameni
purtînd coșnlțe de piață.
Aproape toți știau unde
este plasat teatrul. Ora
șul nu este gigant, ce-1
drept, dar locul teatrului
nu putea fi cunoscut doar
după firmă pentru sim
plul motiv că ea nu exis
tă. „Clădirea aceea găl
buie, o să vedeți niște
afișe". Cîțiva însă au ri
dicat din umeri. „Pe un
deva prin centru. Mai în
trebați acolo" (tineri pur
tînd canadiene sport, viu
colorate). „Nu știm, noi
nu mai lucrăm aici, în
oraș" (două tinere nave
tiste — locuiau la 6 km
de Turda).
Am povestit aceste mici
Intimplări ca argument
al unei observații perso
nale : teatrul nu este o
prezență fizică în oraș.
Clădirea nu se face re
marcată. Două afișe în
fața sa nu reușesc să o
scoată din aliniamentul
străzii. Cîteva afișe mici
— dealtfel neinspirate
grafic — plasate ici-colo
nu Pot stîrni atracția pen
tru sala de spectacol.
„Prea puțină popu
larizare a teatrului" —
Îmi spunea dealtfel, mai
tîrziu, și Lucreția Ludușan. controlor tehnic de
calitate la întreprinde
rea de sticlărie Turda.
Dacă există preocupa
re, există și specta
tori. Șl oamenii tre
buie să meargă la teatru
pentru că de acolo se
întorc mai Plini, mai bogati spiritual".
„Teatrul este un lăcaș
de cultură, toți avem ne
voie de el și în special
tinerii noștri care trebuie
educați mai bine decît am
fost noi, pentru că nu am
avut condițiile lor. Acest
teatru face parte din
noua viață șl el trebuie
să se afirme", spune Valeriu Grec, de la coo
perativa meșteșugărească
„Unirea".
„Avem acum televizoa
re, cărți la îndemîna tu
turor" — spunea Grigore Revnic, șeful secției
producție — dar parcă
nimic nu e mal plăcut
decit să vezi oameni
pe scenă.
In carne
și oase, ca si tine, omul din sală — să simți
Prin ei, Prin puterea lor,
emoții adevărate".
„Avem nevoie de mal
multe piese de actualita
te, de piese Pentru tineri.
Am vrea să existe și
spectacole pentru copiii
noștri, teatru de păpuși,
de marionete. Nu ne
ajunge doar trecerea altor
teatre cu acest specific
prin Turda". (Ileana Co-

ciș — lucrătoare la boiangerie).
„Noi considerăm tea
trul din Turda sufletul
nostru" — spunea tova
rășul Eugen Sipoș. secre
tar cu probleme de
propagandă al Comite
tului municipal de partid
Turda. Este un oraș
cu multi tineri — ginditl-vă numai că avem
5 licee industriale și 8
școli generale. Tinerii au
nevoie de teatru pentru
pregătirea lor spirituală,
morală. Teatrul este un
factor important de ridi
care a nivelului politicoideologic".
Dar ce oferă teatrul
spectatorilor săi 7
...O fată într-un pare,
noaptea. Din relatarea ei
ulterioară rezultă o „în
tâlnire de gradul trei"

dras, John Steinbeck,
Eugen Lumezianu, Virgil
Nistor. Iarăși nu se sim
te racordul la o realitate
socială dată. Un reperto
riu cam abstras locului și
oamenilor. Chiar dacă va
loarea unor opțiuni re
pertoriale este sigură,
valoarea stagiunii nu sa
profilează ca o certitudi
ne, fie măcar din cauza
absenței numelor de re
zonanță ale dramaturgiei
românești contemporane.
Dar e greu de judecat.
Important va fi ca aceste
spectacole să poarte —
în chip real — semnătu
ra unor regizori implicați
în chip real. Aureliu
Manea — unul din tinerii
regizori confirmați — are
deja în proiect pentru
stagiunea viitoare cinci
spectacole la diferite
teatre din țară. La Turda?
încă nu știe ce va lu
cra (!?). Dacă există
Aureliu Manea In tea
trul de la Turda, el tre
buie să lucreze cît mal
mult. Dacă există acolo
un alt foarte tînăr regi
zor, Matei Varady. el
trebuie să-și facă știut
numele incă dincolo de
granițele orașului prin
spectacole inconfortabile.
Si in acest sens, teatrul
bil șl badinerla verbală.
din Turda ar trebui să se
Sigur că există șl o func
preocupe insistent de
ție (psihologică) deco
atragerea unor persona
nectantă, recreativă, a
din noua generație.
teatrului, dar ea nu este lități
Orașul este puternic in
nici Pe departe prima, și
dustrializat.
„Avem ac
apoi cit poate dura o re
tori foarte buni care pun
creație 1 Directorul tea
tot sufletul. Am vrea să-i
trului, Stelian Stancu —
vedem mal des în mijlo
deși foarte tînăr, și-a cîșcul nostru" — îmi spu
tigat respectul tuturor
nea si Marla Vaida de la
colegilor săi — îmi spu
cooperativa
meșteșugă
nea că simte la public
rească „Unirea". în toa
mai ales nevoia de come
te întreprinderile există
die. Sigur că este o rea
cluburi în care oamenii
litate. Dar cererea Și
abia așteaptă -să-și vadă
oferta se determină reci
proc. „Iubesc comedia, actorii la lucru. Cînd sînt
atîția tineri în teatru —
dar nu vreau să văd la
adică îndrăzneală, ambi
Turda numai comedie"
— mi-a spus Lazăr Petre,
ție Și energie — de ce nu
maistru principal la în s-ar constitui cu ei ade
treprinderea de sticlărie,
om care își poate corn- \ vărate echipe de „șoc"
care să pătrundă pînă
para teatrul de acasă cu
cele din Cluj, Tg. Mureș, lîngă mașina de lucru a
Pitești, Iași, Satu Mare,
muncitorului, la el în fa
Lugoj, Timișoara, căci
brică ? Acolo, la Turda,
Iubește scena, nu pierde
luminile rămîn aprinse 3
nici un spectacol, a fost
chiar în tinerețe actor schimburi în fabrici — tot
amator — „aș vrea să atîtea lumini asupra unei
noi realități sociale și
văd și teatru de actuali
tate. dar și clasici. După politice. De ce nu ar veni
un spectacol bun mă simt un dramaturg să scrie o
mai înțelept, mai bogat".
piesă despre oamenii lo
Lui și altora, animați de
aceeași Iubire, teatrul din cului și teatrul să o re
Turda le-a oferit în prezinte chiar în mijlocul
această stagiune „Marti lor ? Un afiș la o aseme
rii" — dramă eroică de nea premieră ar purta cu
Nicolae Jianu, adaptare mîndrie îndreptățită ban
a scenariului scris pen
derola de „Premieră ab
tru filmul „Ultima fron
tieră a morții", o piesă a solută". Iată încă o firmă
lui Radu Stanca. ..Poves posibilă pentru locul gă
sit deocamdată gol pe fa
tea dulgherului și a fru
moasei sale soții" ; se țada teatrului. Posibilități
pregătește „Medeea" lui
există — adică actori, re
Seneca, regia semnată de gizori, spectatori care își
Aureliu Manea.
prețuiesc cum se cuvine
Nu se Poate citi limpe
teatrul. Mai trebuie pu
de un program sau un
țin curaj.
, profil ai teatrului pen
tru viitoarea stagiune :
I.L. Caragiale, Siito An
Paul SILVESTRU
este un text lipsit de In
teres, dar spectacolul nu
are altă valoare decît cea
a unei seri agreabile cu
intenții educative ; mo
tivul pentru care cred că
nu depășește acest plafon
este și lipsa unei inter
venții regizorale ferme.
Mircea Moldovan își face
simțită prezența doar
îp organizarea unei anu
mite fluidități, creația
lipsește. Cred că specta
colul „Farfuriilor zbură
toare" este, într-o măsu
ră, reprezentativ pentru
starea de spirit a teatru
lui. Dar un realism sim
plu, o teatralitate cam
desuetă nu pot rămîne
marca unui teatru al de
ceniului nouă, plasat în
tr-un mediu muncitoresc.
Problemele cu care sînt
confruntați oamenii acolo
depășesc notele de agrea

CONDIȚIA TEATRELOR
DIN CENTRELE MUNCIT01ÎEȘTI
cam năucitoare prin bi
zareria ei. Mister... Tatăl
fetei va fi convins că
s-a întîlnit cu o farfurie
zburătoare. Mama fetei
înțelege cu totul altceva,
mult mai' prozaic și mai
nefericit pentru destinul
unicului ei copil. Cam de
aici se dezvoltă comedia
— aș numi-o de mora
vuri — semnată de Tra
ian Zecheru, ultima pre
mieră — dealtfel absolu
tă — a Teatrului de Stat
din Turda. O mică vicle
nie de Scapin, o farsă
montată de o tînără pen
tru a-și cîștiga în fața
mamei „Montague" iu
bitul „Capulet". Un atac
contra falselor pretenții,
mentalităților de culoare
feudală, dorințelor de
căpătuială. Un scherzo
teatral compus de un om
care știe cind să plaseze
replica de efect, cind să
creeze neînțelegerea amu
zantă. folosind un arse
nal dramaturgie activ în
toată istoria teatrului
universal, capitolul „co
medie". Ceea ce o parti
cularizează pe aceasta
este o abilă manipulare
a limbajului de contem
poraneitate maximă, lim
baj creator de tipuri —
un tînăr „dlsco" avid de
casetofoane import și
muzici la fel (Răzvan
Vasilescu) sau un Mitică
retro, nostalgic, util în
orice împrejurare și în
nici una (Pentru că a re
nunțat să muncească),
altfel, desigur, persoană
enciclopedică (Puiu Neagoe), sau tatăl bonom,
tolerant șl visător (Ște
fan Petruca), sau mama
revendieîndu-și
sîngele
albastru și Paradisul pierdut — „Domazos ca fată,
Livadă după soț". Nu

BRAILA O Au fost vernisate
două expoziții ; una de fotogra
fii. deschisă in holul cinemato
grafului „Republica", intitulată
,.15 ani. de fapte revolițtlonare",
și expoziția de carte la libră
ria „M. Eminescu", care are ca
generic „1965—1980. ani de mă
rețe realizări sub semnul poli
ticii clarvăzătoare, al spiritului
revoluționar, gindirii si acțiunii
creatoare, științifice a secretaru

lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu". (Corneliu Ifrim).
MUREȘ • Tn întîmplnarea
aniversării a 2050 de ani de la
întemeierea Primului stat dac
centralizat și independent con
dus de Burebista. la Tirgu Mu
reș a apărut recent volumul de
arheologie, istorie si etnografie
intitulat : „Marisla", editat de

Muzeul județean Mureș. Volu
mul cuprinde 39 articole. 3 note
care valorifică vestigii de patri
moniu si 5 recenzii semnate de
cercetători, istorici, arheologi
din Cluj-Napoca, Tirgu Mureș,
Sibiu, Bistrita-Năsăud referi
toare la continuitatea multimi
lenară a poporului nostru în
aria județului Mureș (Gheorghe
Giurgiu).

cununată printr-o dezbatere la ni
velul Centrului universitar, care a
sintetizat cele mai importante con
cluzii practice rezultate din referate
șl dezbateri. Pe baza acestei experi
ențe. ne propunem să organizăm, în
anul viitor, o altă serie de dezba
teri, cu sprijinul catedrei de pedagogie-psihologie de la Universitatea
București, consacrate analizei cauze
lor unor rezultate nesatisfăcătoare In
pregătirea studenților și căilor de în
lăturare a acestor deficiente;
1
Desfășurarea acestei suite de dez
bateri, simpozioane, colocvii și sesi
uni a pus în evidență și neajunsuri
a căror înlăturare solicită anumite
măsuri. Bunăoară, uneori au fost pla
nificate prea multe referate, ajungîndu-se la înlocuirea dezbaterii, a
discuției vii. cu o suită de referate de
solilocvii; in asemenea cazuri nu mai
rămine loc tocmai pentru ceea ce este
mai important, și anume pentru
schimbul viu de idei, apt să dezvolte
gîndirea teoretică. In acest context, se
impune observația că la organiza
rea și desfășurarea dezbaterilor nu
sînt antrenate suficient de activ toate
cadrele didactice, de la profesorii și
șefii de catedră la asistenți, că ex
periența antrenării studenților se
află încă într-un stadiu incipient, că
nu s-a acționat suficient de stărui
tor pentru ca participarea acestora
Bă fie consistentă. Desigur, aceste
neajunsuri sînt in directă legătură
cu faptul că nu s-a reușit întotdea
una ca dezbaterile să fie pe deplin
legate de preocupările stringente
ale colectivului respectiv. în timp ce
în unele institute sau facultăți s-a
cristalizat o experiență bună In des
fășurarea dezbaterilor, în altele acestea mal poartă incă amprenta
formalismului.
Aceste acțiuni, tnscriindu-se pe
linia intensificării activității po
litico-ideologice, indicată de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Ia cel de-al XIIlea Congres, aduc o contribuție pre
țioasă la ridicarea nivelului de an
samblu al muncii politico-ideologice
din institute, la înțelegerea coman
damentelor majore ale Integrării invățămintulul cu cercetarea, producția
si practica socială și. în același timp,
pun in evidență marele potențial
uman teoretic șl ideologic de care
dispune organizația noastră și care
se cere permanent valorificat.

DIMITRIE GRIGORAȘ

„Unirea principatelor** (tapiserie)

Operele noastre au culoarea

adevărului acestei epoci glorioase
(Urmare din pag. I)

tionez pe cel al lui Emlnescu de Gheorghe Anghel. Ion Andreescu din
Buzău, semnat de Paul Va
silescu, Bacovia din Bacău,
de Constantin Popovici si
Nicolae Bălcescu de Mir
cea Spătaru. Ce ne spu
ne asemenea evoluție a artei
monumentale ?
Este un
fapt incontestabil că aceste monumente ale eroi
lor neamului nostru ates
tă din plin procesul de
cinstire a trecutului nostru
Istoric, cursul nou pe care
cunoașterea istoriei l-a luat
sub îndrumarea ideilor re

voluționare. patriotice ale
secretarului
general
al
partidului nostru, idei ce au
dat aripi și creației noastre
artistice, au fertilizat gindirea. conștiința fiecărui
creator al patriei noastre.
în domeniul mozaicului
monumental pot fi mențio
nate importante realizări la
Ploiești. Giurgiu. Pitești,
Turnu Măgurele — execu
tate de Marin Predescu,
Ton Bitzan, Viorel Mărgi
nean, Vasile Celmare. Eu
gen Popa, Ion Stendl, Spiru
Chintilă ș.a.
În genul picturii murale
s-au realizat, de asemenea,
lucrări valoroase, cum sint :

Olivia CLAT1C1

secretară a Comitetului de partid
al Centrului universitai București

Istoriei naționale

-un cald omagiu
al studenților
plasticieni
Aula Institutului de istorie „Nico
lae Iorga" a îmbrăcat, începind de
ieri, veșmint nou. Un veșmînt mai
potrivit cu rosturile acestei săli, cu
ambianta reuniunilor științifice găz
duite aici, care i-a adăugat un plus
de frumusețe și de interes.
Despre ce este vorba ? In ultime
le luni, pereții sălii au fost acoperiți
de picturi cu tematică istorică. Chi
puri ale marilor ctitori de tară și
ale cărturarilor patrioți, momente cu
valoare de simbol pentru năzuințele
perene ale poporului nostru — de la
Decebal și Traian la Mihai Viteazu
și appi la Bălcescu. de la for
marea poporului român la biruința
de la Posada, de la dobîndirea inde
pendentei în 1877 și apoi la construi
rea societății noi socialiste — alcă
tuiesc fresca inspirată a unui drum
de luptă eroică pentru unitate și in
dependentă, pentru libertate șl drep
tate socială. Iar ca un omagiu adus
ultimilor 15 ani de mari înfăptuiri
în dezvoltarea României, a fost
realizat portretul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Autorii acestui ansamblu mural
unitar și inspirat sînt studenții In
stitutului de arte plastice „Nicolae
Grigorescu" : Grigorian Rusu, Catrina Rusu Gheorghiță, Vasile Pop,
Dan Gogu și restauratorul Mircea
Tătt, Îndrumați (în realizarea pro
iectelor lor de diplomă) de profeso
rul Vasile Calmare și lectorul Nicolae
Groza. Act de cultură și, deopotrivă,
act de patriotism prin mesajul său
Înalt de gind șl inimă, lucrarea, re
zultat al conlucrării celor două insti
tuții. reprezintă o nouă ilustrare a
rodniciei integrării învățămintului
cu practica, cu viata. (Silviu Achim).

Instantaneu la Casa pionierilor din
Sibiu

MEHEDINȚI • Brigăzile știin
țifice s-au deplasat in 24 de lo
calități ale județului, unde au
purtat un dialog cu cetățenii pe
tema „Descoperiri arheologice
privind continuitatea daco-romanilor pe teritoriul patriei
noastre". • Formații artistice ale

Nașterea poporului român
de Sabin Bălașa și Înte
meierea Țărilor Române de
Ion Nicodim, pentru Mu
zeul militar din București.
Amintesc totodată Elibe
rarea și Independența,
semnate de Stefan Constantinescu și Gheorghe Labin,
pentru Palatul Republicii,
precum și cele două pa
nouri : Omagiu Înaintașilor
și Tineret de Sabin Bălașa
pentru Universitatea din
Iași.
în domeniul tapiseriei
avem iarăși reușite impu
nătoare : Cîntarea Omului
de Ion Nicodim ; Omagiu
de Virgil Almășanu și
Gheorghe Iacob, Nașterea
poporului român de Ileana
Balotă și Pagini de istorie
de Gheorghe Șaru.
Bineînțeles,
producția
noastră artistică din ultimii
15 ani nu se rezumă la lu
crările menționate mai sus,
ea fiind infinit mai amplă
și mai bogată In realizări,
atît din punct de vedere
cantitativ, cît și calitativ,
edificatoare pentru ilus
trarea stadiului Înaintat al
artei contemporane româ
nești. Este semnificativ en
tuziasmul cu care artiștii
noștri plastid au răspunș
printr-o participare masivă
la concursul ce se ține în
prezent pentru machetele
viitoarelor
monumente:
Victoria socialismului | Mo
numentul clasei muncitoa
re ; Monumentul țărănimii
muncitoare și Monumentul
Independenței ce vor fi
amplasate In viitorul cen
tru
politioo-administratlv
din București.
Paralel cu arta monu
mentală B-* dezvoltat In a-

cești 15 ani. In același ritm
spectaculos, și o artă desti
nată numeroaselor expozi
ții din țară și străinătate,
precum și marilor expo
ziții reprezentative pentru
cultura noastră, cum ar fi :
republicanele — precum și
cele ce au loc In cadrul Fes
tivalului și concursului na
țional „Cîntarea României".
De asemenea, amintesc
expozițiile de mare răsu
net ce au loc peste hotare.
In marile centre artistice
din lume.
Pretutindeni, arta noastră,
plastică contemporană În
registrează ample șl multi
ple succese, fiind integrată
organic în spiritul revolu
ționar al epocii noastre, atît
din punctul de vedere al
celor mai îndrăznețe și ori
ginale modalități de expri
mare, rit fi prin conținutul
el profund umanist. Prin
marea diversitate de stiluri
și tendințe, ea răspunde tu
turor problemelor de conți
nut, legate atît de evocarea
istoriei noastre, cit și de
marile transformări socialo
ce se petrec sub ochii
noștri.
Dacă astăzi avem satis
facția să putem vorbi des
pre marile realizări ce s-au
produs in decursul celor
15 ani, trebuie să apreciem
că acest lucru s-a putut În
făptui numai datorită ma
relui sprijin moral si mate
rial pe care ni l-a acordat
neîncetat marele prieten si
iubitor al artelor, secretarul
general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, căruia
li păstrăm Întreaga si
nemărginita noastră recu
noștință. stimă și dragoste.

MĂRTURII ALE SPIRITULUI MILITANT
„Mărturii" este un volum care adu
nă articole, eseuri literare și poli
tice unde în cele aproape 500 pagini
semnează peste 100 de reprezentanți
de seamă ai condeiului, treeîndu-se
In revistă dimensiunea structurală a
unei atitudini militante prin care oa
meni de cultură din țara noastră au
slujit cu credință cele mai înalte
idealuri ale poporului în perioada
premergătoare actului istoric de la
23 August 1944 și au participat cu
patriotic devotament la edificarea
noii societăți. „A scrie pentru cei
mulți, spunea G. Călinescu, înseamnă
a scrie pentru multă vreme". Nu este
exprimat aici doar crezul unui mare
artist-cetățean, ci o constatare de
o dimensiune impresionantă. Carac
terul democratic al actului de creație
a fost și a rămas o parte componentă
a luptei pentru înălțarea omului In
tr-un univers al libertății depline, al
afirmării lui complete. Demnitatea
umană și demnitatea creatorului sînt
valori etice implicite.
Volumul cuprinde două secțiuni,
avînd ca moment de răscruce anul
1944. Antologia se deschide cu ar
ticolul „O lume nouă", publicat în
1919 de Gala Galaction. Prieten al
lui N. D. Cocea, al iul Tudor Arghezi, autorul „Morii lui Călifar"
a fost un neobosit militant pen
tru o lume a dreptății, „viitoarea so
cietate socialistă !“. Locul scriitoru
lui era, în opinia lui Gala Galaction,
alături de cei care vor aduce „în
chegările viitoare". Semnul de cinste,
sigiliul de onoare al literaturii pu
teau fi cîștigate numai în lupta „pen
tru marea cauză socială". Opinie de
mare circulație. O întîlnim la
N.D. Cocea, Ion Vinea, Camil Pe
trescu, Alexandru Sahia. Toți prezenți în acest volum.
Fronda suprarealismului postbelic
tși recunoaște, după 1930, limitele
protestatare. Adevărații artiști ai
cuvîntului înțeleg că trebuie depășit
aspectul de refuz printr-o atitudine
angajată direct, alături de cei mulți,
împotriva oprimatorilor. Se avea în
vedere și faptul revoluționar de ri
dicare a omului de rînd spre actul
receptării, nu o coborîre a calității.
Mihai Ralea, Radu Boureanu, Scarlat Calimachi, Zaharia Stancu, Ion
Pas, George Macovescu, Eugen Jebeleanu sînt — în deceniul al IV-lea
— nume de rezonanță aflate In pri
ma linie pentru democratizarea artei,
pentru denunțarea obscurantismului
ridicat la rang de politică programa
tică din partea oficialităților bur

căminelor culturale din Tîmna.
Pluta și Gruia
au susținut
spectacole în fata fruntașilor în
producție. • La Casa de cultură
din Strehaia s-a organizat me
dalionul „Nicolae Bălcescu în
conștiința poporului român".
(Virgiliu Tătaru).

gheze. Caracterul net al refuzului
oricărui compromis în actul de crea
ție a fost magistral formulat în 1937,
în plină ofensivă a fascismului, de
Mihail Sadoveanu. Marele povestitor
cerea intelectualilor să-și între
buințeze inteligența, „In chip nobil",
pentru „a cînta cu dragoste ce e bun,
frumos și original în alcătuirea noas
tră etică". Un an mai tîrziu, în 1938,
Nagy Istvan, într-un articol intitulat
„Scriitor și popor", se întreba :
„Scriem oare pentru popor ?“. In ce
măsură un scriitor a atins doritul
atribut de educator al celor mulți —

Însemnări despre
un volum antologic

de articole, eseuri
literare

și

politice

iată o Idee, o interogație, o ambiție,
o opțiune cărora scriitorul nu le pu
tea ocoli răspunsul.
Transformările revoluționare din
societatea românească după 1944 au
produs și în conștiința creatorilor de
artă mutații fundamentale, clarificări
și reconsiderări de atitudine, de op
tică. De la simpla aderare se face
pasul hotărîtor în implicare, în par
ticipare directă, militantă, revolu
ționară. Se respinge subterfugiul unor
autori blazați ce se credeau bari
cadați în spatele meterezelor de cu
vinte fără acoperire. Caracterul re
trograd al dihotomiei : conștiință
scriitoricească — conștiință civică
este divulgat. Cele două atribute sînt
implicite conștiinței scriitorului ade
vărat. Revoluția socialistă a dat crea
torului demnitatea către care tindea
și a asigurat condiții ca producția Iui
să ajungă la cei mulți, să aibă In
tr-adevăr un beneficiar, un benefi
ciar format în procesul edificării noii
societăți — o adevărată universitate
a maselor.
Volumul „Mărturii" înscrie o suită
de nume precum acelea ale lui AL
Rosetti, Tudor Arghezi, Camil Pe

BACĂU • La întreprinderea
poligrafică din localitate a ieșit
de sub tipar, in îngrijirea editu
rii „Sport-turism". monografia
județului Bacău. Dispunînd de
un bogat material documentar,
ilustrată cu numeroase planșe în
culori, ea constituie nu numai un
îndrumar pentru turiști, ci și un
valoros instrument de lucru pen
tru specialiștii care se consacră

studiului acestor locuri. (Gh.
Baltă).
TULCEA 0 Andrei Clim din
satul Lunca, județul Tulcea, în
timp ce își săpa o fîntînă in
curte, a dat peste un bloc de
marmură ce reprezintă un cap
de femeie. Specialiștii sînt de pă
rere că obiectul datează din epoca romană. Urmează alta
cercetări In această zonă. (D.
Amihulesei).

trescu. Szemler Ferenc, Lucian Blaga, G. Călinescu, AL Philippide, An
ton Breitenhofer și mulți alții, nume
de scriitori militanțl, de cărturari pa
trioți care au înțeles intere
sele poporului, noul său drum
luțninat de partidul comunist. Misiu
nea scriitorului constă In „A fi de
folos poporului", scria G. Călinescu,
iar înțelegerea reală a momentului
istoric cerea angajarea plenară :
„Trăim vremuri mari, afirma ace
iași autor, să ne silim a fi pe măsura
lor". Și, împreună cu el, au fost la
înălțimea vremurilor toți creatorii
autentici ai acestui popor.
Ei au răspuns cu o bogată activi
tate publicistică, prin lucrări noi și
durabile memorabilului înd; J n ’
tovarășului Nicolae Ceaușescu, d.
realiza opere inspirate din „lupta po
porului român pentru progres și o
viață mai bună, particinînd activ la
măreața operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîntul
României". Cea de-a doua parte a
antologiei „Mărturii" cuprinde expre
sii caracteristice radicalelor modifi
cări si înnoiri ale conștiinței politice
românești in cei 15 ani care au trecut
de cînd la conducerea partidului si
statului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Ele sînt puternic mar
cate de perspectivele deschise în
viața poporului român de Congresul
al IX-lea al partidului. Sub titlul
„Idei fecunde, impulsuri creatoare",
Al. Philippide distingea in docu
mentele Congresului „felul original
in care dezvoltarea țării. In spiritul
solidarității socialiste, dă posibilita
tea individului să prospereze și să-și
fructifice In chip liber toate aptitu
dinile sale creatoare în orice ramură
de activitate se simte înclinat". Cu
fiecare articol ori eseu, problema
opțiunii, a conștiinței politice, a
demnității individuale, devine în mod
firesc, dialectic, o problemă de ra
portare la întreg. Demnitatea și con
știința scriitorului slnt părți compo
nente ale demnității și conștiinței în
tregului popor. Scara valorică a crea
ției are o unitate de măsură sigură :
a fi de folos poporului. Semnificația
opțiunii este un act major în fiecare
din aceste mărturii. Volumul „Măr
turii", apărut tn editura „Cartea ro
mânească" — o judicioasă antologie
alcătuită de Emil Mânu — este ex
presia unui înalt umanism al cultu
rii românești contemporane, reper
luminos al spiritualității noastre.

George MIREA
DOLJ 0 La Muzeul de artă
din Craiova, sub genericul „Por
tretul", a fost deschisă prima
bienală de artă fotografică, orga
nizată de consiliul județean al
sindicatelor si filiala „Oltenia"
a' Asociației artiștilor fotografi.
Expoziția, cu caracter interjudețean, reunește 100 de foto
grafii aparținînd unor artiști din
21 orașe ale țării. (Nicolae Petolescu).
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COMUNICAT

A apărut în limbile

cu privire la convorbirile dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

și tovarășul Clodomiro Almeyda,
secretar general al Partidului Socialist din Chile
în perioada 7—10 iulie a.c. o dele
gație a Partidului Socialist din Chile,
condusă de Clodomiro Almeyda,
secretarul general al partidului, a
efectuat o vizită de prietenie in
România, la invitația C.C. al P.C.R.
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a avut
convorbiri cu tovarășul Clodomiro
Almeyda.
La convorbiri au participat tova
rășii Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. și Dumitru Turcuș,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.
Au participat, de asemenea, tova
rășii Gregorio Navarrete, membru al
C.C. al P.S. din Chile, șl Hernan del
Canto, secretar responsabil cu rela
țiile pentru țările socialiste al P.S.
din Chile.
Tovarășul Clodomiro Almeyda a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un salut prietenesc îm
preună cu urări de noi succese in
activitatea pe care o desfășoară în
fruntea Partidului Comunist Român
și a Republicii Socialiste România
din Partea Partidelor Unității Popuwe Și a Partidului Socialist din
Chile. El a exprimat deosebita sa
tisfacție de a revedea România și de
a se reintîlni cu secretarul general
al Partidului Comunist Român, de a
cunoaște succesele obținute de po
porul român în dezvoltarea multila
terală a patriei sale. Secretarul ge
neral al Partidului Socialist din Chile
a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu, comuniștilor români și
întregului popor român cele mai
calde mulțumiri pentru sprijinul po
litic și moral acordat socialiștilor
chilieni, celorlalte forțe progresiste
și democratice din Chile, care luptă
pentru restabilirea drepturilor și li
bertăților democratice, pentru o dez
voltare liberă și independentă a na
țiunii chiliene. El a exprimat grati
tudinea Pentru sprijinul larg de care
se bucură în România un mare nu
măr de refugiați chilieni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
transmis, la rîndul său, partidelor
unității • populare, Partidului Socia
list din Chile un cald salut și urări
de noi succese în lupta Pe care o
desfășoară pentru cauza dezvoltării
democratice a tării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat solidaritatea militantă a
Partidului Comunist Român și a po
porului român cu forțele revoluțio
nare, democratice, cu toate forțele
progresiste din Chile care luptă îm
potriva reacțiunil și imperialismului,
pentru libertăți democratice, inde
pendență, paeeȘi progres1 social.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Clodomiro Almeyda au
procedat la o informare reciprocă in

legătură cu preocupările actuale și
de perspectivă ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Socialist
din Chile. în acest cadru, a fost ex
primată deplina satisfacție față de
bunele relații de colaborare și soli
daritate dintre cele două partide,
precum și hotărîrea comună de a
aprofunda si lărgi în continuare
aceste relații în interesul reciproc al
popoarelor român și chilian, al
cauzei păcii și socialismului.
Secretarii generali ai celor două
partide au efectuat, de asemenea, un
schimb de opinii în legătură cu une
le probleme ale situației internațio
nale actuale.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Socialist din Chile
au subliniat faptul că in condițiile
actuale se impun tot mai mult mo
bilizarea popoarelor, a întregii opinii
publice, intensificarea colaborării in
tre partidele comuniste, socialiste,
social-democrate, democrat-crestine.
a tuturor forțelor progresiste pentru
orientarea eforturilor tuturor statelor
în scopul opririi cursului spre înrău
tățirea climatului mondial, al reluă
rii politicii de destindere si colabora
re. bazată Bă respectul în relațiile
interstatale, al principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, ega
lității depline in drepturi si avanta
jului reciproc, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță
șl la amenințarea cu forța, ne recu
noașterea dreptului fiecărui popor la
o dezvoltare liberă, de sine stătătoa
re.
Cele două partide au subliniat ne
cesitatea soluționării exclusiv ne
cale politică, prin tratative a stărilor
de încordare si conflict din diferite
zone ale lumii, de a se acționa pen
tru încetarea cursei înarmărilor si
reducerea cheltuielilor militare, tre
cerea la măsuri concrete de dezarma
re si. in primul rind. de dezarmare
nucleară.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl
Clodomiro Almeyda au subliniat im
portanta ne care o are pentru pacea
întregii lumi instaurarea unei secu
rități reale ne continentul european,
precum și necesitatea bunei pregătiri a reuniunii de la Madrid,
astfel ca aceasta
_____
să dea
__
un
nou impuls procesului de destindere,
colaborare și
/ cooperare
_______ în Europa și în întreaga lume, să ducă
la măsuri Concrete de dezangajare
militară si dezarmare.
★
Joi după-amiază a părăsit Capi
tala delegația Partidului Socialist din
Chile, condusă de tovarășul Clodo
miro Almeyda. secretar general al
partidului, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, a făcut o vizită de priete
nie in tara noastră.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi, 10 iulie, tovarășul Ion Co
man, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Român, s-a întilnit cu delegația
Frontului Democratic pentru Elibe
rarea Palestinei, condusă de Nayef
Hawatmeh, secretar general al aces
tei organizații, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, efectuează o vizită
de prietenie in țara noastră.
Din delegație fac parte: Taisslr
Khaled, membru al Biroului Politic,

șeful Secției Relații Externe a
F.D.E.P., Mohammed Nayef. șeful
Secției țări socialiste.
Cu acest prilej s-a efectuat un
schimb reciproc de informații cu
privire la activitatea si preocupările
actuale ale Partidului Comunist Ro
mân și ale Frontului Democratic
pentru Eliberarea Palestinei.
La convorbiri, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. a participat Dumitru Turcuș.
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Republicii Arabe
Egipt, ambasadorul acestei țări la
București, Mohamed Wafik Hosny,
a oferit, joi, o recepție.
Au participat tovarășii Nicolae
Giosan, rec bru supleant al Comite
tului P
Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, Richard Winter, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru
secretar de stat la Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale șl Con-

trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe,
Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor
externe, membri ai conducerii altor
ministere și instituții centrale, repre
zentanți ai vieții politice, economice
și cultural-artistice, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.
Au luat parte Șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
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Recomandări pentru sezonul estival de Ia Inspectoratul
general al miliției. Direcția circulație

Sezonul de vară își face simțită
prezența nu numai prin gradele ri
dicate de temperatură, ci și prin
valorile mari de trafic. Pozitiv este
faptul că imensa majoritate a participanților la trafic înțeleg să se în
cadreze în rigorile disciplinei rutiere.
Dovadă : numărul redus de accidente
grave. Ba, mai mult : sîmbătă, 5 iu
lie, nu s-a înregistrat nici un acci
dent mortal de circulație !
Nu lipsesc, din păcate, nici abate
rile de lâ regulile de circulație. în
județul Satu Mare, in decurs de 10
zile, 81 conducători auto au fost de
pistați cu aparatul radar depășind
limita legală de viteză. în județul
Brăila tot 81, iar in județul Buzău
— 341. Excesul de viteză continuă să
fie cauza numărul unu a acciden
telor datorate culpei conducătorilor
auto. Pe șoseaua Drobeta-Turnu
Severin — Strehaia, Alexandru Birnea, pe autoturismul l-MH-3 458 nu
a redus viteza la intrarea într-o
curbă, din care cauză mașina a tre
cut pe sensul opus de circulație,
tamponîndu-se cu un autovehicul
greu.
Unii șoferi „cochetează" la volan
cu Bachus, subapreciind pericolul la
care se expun și expun și pe alțiiIon Eugeniu, maistru-instructor la
un liceu din Rm. Sărat, aflat sub
influența alcoolului, conducea autoturismul personal l-BZ-9112 pe
timp de noapte. Pe raza comunei
Podgoria a accidentat
grav
un
pieton, după care a părăsit locul
faptei, crezind că va scăpa de răs
pundere. în cîteva ore, datorită mă
surilor prompte luate, a fost des
coperit, urmind acum să răspundă
in fața legii.
Automobiliștilor amatori, care por
nesc în deplasări de agrement sau
prilejuite de concediu, li se reco
mandă in această perioadă :

• etapizarea călătoriei pe dis
tanțe de maximum 300 km zilnic, dar
și acestea fragmentate de opriri pen
tru relaxare la nu mai mult de
100—120 km ;
• corelarea vitezei cu condițiile
concrete de circulație, care să per
mită menținerea controlului asupra
volanului și oprirea oportună, fără
pericole, a autovehiculelor.
• evitarea deplasărilor pe timp de
noapte, ținînd seama de efectul no
civ al oboselii și peritfolul ador
mirii la volan ;
• atenție la starea tehnică a auto
vehiculului șl Ia aranjarea bagajelor;
• utilizarea centurii de siguranță ;
• in caz de ploaie torențială, se
recomandă oprirea autovehiculului In
afara părții carosabile.

Relevîndu-se profundele transfor
mări revoluționare si sociale care au
loc în America Centrală si de Sud,
conducătorii celor două partide au
evidențiat necesitatea intensificării
colaborării, a întăririi unității de ac
țiune și solidaritate dintre toate for
țele progresiste, revoluționare si de
mocratice. atit pe plan national cît
și internațional în lupta împotriva
imperialismului, colonialismului și
neofascismului, pentru transformări
democratice, pentru libertate si in
dependentă națională, pentru respec
tarea drepturilor fundamentale ale
popoarelor de a-si hotărî singure
destinul.
Tovarășii Nicolae Ceausescu sî
Clodomiro Almeyda au exprimat
solidaritatea Partidului Comunist
Român si Partidului Socialist din
Chile cu lupta forțelor revoluționare
și democratice din Nicaragua. Sal
vador și din alte țări ale Americii
Latine pentru transformări democra
tice. pentru adevărată independentă
Si suveranitate națională, pentru
dreptul- popoarelor din aceste țări
de a fi stăpîne pe resursele proprii.
Evidențiind însemnătatea ne care
o prezintă pentru stabilitatea si
pacea mondială problema reducerii
marilor decalaje care persistă si
chiar se adîncesc între țările în
curs de dezvoltare si cele industria
lizate. conducătorii celor două parti
de au subliniat necesitatea unirii eforturilor tuturor statelor pentru li
chidarea cît mai grabnică a gravului
fenomen al subdezvoltării, pentru in
staurarea în lume a unei noi ordini
economice internaționale bazate pe
egalitate și echitate, care să stimu
leze progresul tuturor statelor si. în
primul rind. al celor rămase in
urmă, să asigure stabilitatea politică
și economică în lume.
A fost exprimată hotărîrea celor
două părți de a întări colaborarea cu
toate partidele democratice, progre
siste. cu toate organizațiile munci
torești. precum si cu mișcările de
eliberare națională, cu partidele de
guvernămint din țările în curs de
dezvoltare, cu organizații progresiste
revoluționare de pretutindeni, avînd
convingerea că aceasta reprezintă o
condiție a edificării unei lumi mai
bune si mai drepte, a independen
ței. păcii si bunăstării fiecărei na
țiuni.
Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială. prietenească.
★

La plecare, pe aeroportul Otopenî,
oaspeții chilieni au fost salutați de
tovarășul Ion Coman, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R. Au fost prezenți
Dumitru Turcus. adjunct de șef de
secție la, C.C. al P.C.R., activiști de
partid.

maghiară și germană :

NICOLAE
CEAUȘESCU

în aceeași zi. tovarășul Dumitru
Bejan, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
a avut o întrevedere cu delegația economică a Republicii Zimbabwe.
Cu acest prilej au fost discutate
acțiuni concrete menite să contribuie
la dezvoltarea cooperării economice
și la diversificarea si lărgirea schim
burilor comerciale dintre cele două
țări.
*
La invitația, I.R.R.C.S.. o delegație
a Institutului cubanez de prietenie
cu popoarele, condusă de Alfonso
Guillen Zelaya, vicepreședinte al
I.C.A.P., a făcut o vizită în tara
noastră, în perioada 1—10 iulie.
Cu acest prilej s-a semnat conven
ția de Prietenie si colaborare dintre
I.R.R.C.S. si I.C.A.P.
Delegația a avut Întrevederi la
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. Academia de științe sociale și
politice, I.R.R.C.S. și alte instituții
culturale si a vizitat obiective eco
nomice si social-culturale din Bucu
rești sî din județele Vrancea si Ga
lați.
★
La Iași s-au inaugurat, joi, lucră
rile celei de-a IX-a ediții a cursu
rilor Internationale de vară, presti
gioasă manifestare științifică, orga
nizată de Universitatea „Al. I.
Cuza". sub egida Ministerului Edu
cației și învățămintului. La actuala
ediție, care se desfășoară sub gene
ricul „Natura și omul în Carpații
Orientali", participă specialiști din
domeniul geografiei și al discipline
lor înrudite, din tară și străinătate,
cercetători, cadre didactice universi
tare. studenti români si străini aflați
la studii în România.
Timp de două săptămini. la Iași,
Piatra Neamț și Suceava vor avea
loc simpozioane, expuneri si dezba
teri, excursii în Obdhele Bucovinei
și vizite de documentare, aplicații
practice. Concomitent, va fi organi
zat un curs intensiv de limbă ro
mână.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
începînd de azi, la București

România-Cehoslovacia, în „Cupa Davis“
Începînd de astăzi și pînă dumi
nică. pe terenul parcului sportiv
„Progresul" din Capitală se va des
fășura meciul dintre echipele Româ
niei și Cehoslovaciei, contînd ca fi
nală a grupei B (zona europeană) a
competiției internaționale de tenis
„Cupa Davis".
Conform tragerii la sorti, efectua
tă joi după-amiază la hotelul „Lido"
din Capitală, ordinea partidelor este
următoarea : vineri (de la ora 14) :
Dumitru Hărădău —• Ivan Lendl;
Florin Segărceanu — Pavel Slozil ;

sîmbătă (de la ora 15,15) : partida
de dublu in care vor juca probabil
perechile Florin Segărceanu. Andrei
Dîrzu și Jan Kodes, Ivan Lendl ; du
minică (de la ora 14) : Hărădău —
Slozil ; Segărceanu — Lendl.
Arbitrul meciului este Carlo Mar
tini (Italia).
★
Deși a venit la București. Ilie Năstase nu poate juca — întrucît. re
cent. Federația Internațională l-a
suspendat din „Cupa Davis" pentru
o perioadă mai îndelungată.

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice
• Președintele Comitetului Inter
național olimpic, lordul Killanin, a
sosit la Moscova, în vederea celei
de-a XXII-a ediții a Jocurilor
Olimpice de vară și a sesiunii C.I.O.
Lordul Killanin a confirmat că 80
din cei 84 de membri ai C.I.O. vor
participa la lucrări, In cadrul cărora
se va proceda și la alegerea viitoru
lui președinte al forului olimpic in
ternațional.
• în sala „Victoria" din Ploiești
s-a disputat joi cel de-al doilea meci
internațional amical de handbal din
tre selecționatele masculine ale

României șl Ungariei. Handbaliștfi
români au terminat din nou învin
gători, de data aceasta cu scorul de
19—18 (11—8).
• Aseară s-a disputat în Sala
Sporturilor din Brașov întîlnirea'
amicală dintre selecționatele mascu
line de volei ale României și Bul
gariei. Partida s-a Încheiat cu scorul
de 3—1 (15—13, 13—15, 15—13, 15—10)
in favoarea voleibaliștilor români.
• La apropiata Olimpiadă de vară
de la Moscova. Italia va participa cu
un lot de 169 de sportivi.

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Sîmbătă, 12 iulie, începe in Ca
pitală un turneu internațional de
fotbal. în primul meci, de la ora
18,00, Iotul reprezentativ al țării
noastre va întîlnl formația' F. C.
Magdeburg. Duminică, de la aceeași
oră, se va disputa partida F. C. Ar
geș — Dinamo Tbilisi. Marți, 15 iu
lie, în cuplaj au loc de la ora 16,00
jocurile : F. C. Argeș — F. C. Mag
deburg și selecționata divizionară —
Dinamo Tbilisi.
• Campionatul diviziei A la fotbal
ediția 1980—1981 va Începe sîmbătă,
2 august. Prima etapă programează
următoarele
intîlniri:
Progresul
Vulcan București — F. C. Olt ; Di-

Tovarășului JUMJAAGHIIN TEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Mongole

EDITURA POLITICA

Ministrul Industriei Construcțiilor
de Mașini, loan Avram, s-a întilnit
joi după-amiază cu delegația eco
nomică a Republicii Zimbabwe, con
dusă de Sydney Sekeramayi, minis
trul păminturilor. reașezării și dez
voltării rurale, care face o vizită in
tara noastră.
în cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme de interes reciproc
privitoare la dezvoltarea relațiilor economice și a programelor de coo
perare industrială și tehnico-știintifică între cele două tari.

namo București — Jiul Petroșani;
Politehnica Iași — F. C. Baia Mare ;
F.C.M. Brașov — F.C.M. Galați ;
Universitatea Craiova — F. C. Argeș
Pitești ; Chimia Rm. Vilcea — Uni
versitatea Cluj-Napoca ; Corvinul
Hunedoara — A.S.A. Tg. Mureș ; Po
litehnica Timișoara — Sportul Stu
dențesc ; S.C. Bacău — Steaua.
• Ieri s-au tras la sorti la Berna
grupele preliminare ale campionatu
lui european de fotbal pentru ju
niori care v* Înlocui turneul U.E.F.A.
Echipa României face parte din gru
pa a 11-a împreună cu formația Un
gariei.

I

Sărbătoarea națională
a poporului prieten mongol

Cuvîntare
la plenara lărgită
a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii
13 iunie 1980

Cronica zilei

....... ....

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră,
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar
Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului
de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, poporului
frate mongol, cordiale felicitări și cele mai bune urări cu
prilejul (celei de-a 59-a aniversări a victoriei Revoluției
populare mongole.
Poporul român urmărește cu simpatie realizările obți
nute de oamenii muncii din Mongolia prietenă, sub
conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, în
construcția socialistă, In dezvoltarea economico-socială a

Poporul
mongol sărbătorește
astăzi împlinirea a 59 de ani de la
victoria revoluției populare antiimperialiste și antifeudale și Instau
rarea primului guvern popular din
istoria țării. înscrisă ca un eve
niment istoric în cronica luptei
îndelungate pentru renașterea na
țională. pentru libertate si progres,
victoria de la 11 iulie 1921, care
avea să fie consolidată prin abo
lirea monarhiei și proclamarea
republicii, la 26 noiembrie 1924, a
Inaugurat o eră nouă, de transfor
mări revoluționare în viata țării.
în perioada care s-a scurs de
atunci, poporul mongol, sub con
ducerea partidului său revoluționar,
a realizat prefaceri structurale in

patriei și ridicarea nivelului de trai material și spiritual
al poporului.
Sintem bucuroși să evidențiem șl cu acest prilej evolu
ția ascendentă, pe multiple planuri, a relațiilor dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, dintre Republica Socialistă România și
Republica Populară Mongolă. Ne exprimăm convingerea
că legăturile de prietenie și colaborare dintre partidele și
tarile noastre se vor dezvolta și în viitor în interesul
popoarelor români și mongol, al cauzei generale a socia
lismului. păcii, destinderii și colaborării internaționale.
Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și poporului
mongol prieten noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea
’hotărîrilor celui de-al XVII-lea Congres al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, în opera de edificare a
noii orînduiri sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

ILIE VERDEȚ

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

domeniile politic, economic, social și
cultural. Au fost construite obiec
tive industriale, a avut loc trans
formarea socialistă a agriculturii,
a crescut nivelul de trai al popu
lației. în prezent se desfășoară o
amplă activitate pentru traducerea
în viață a hotărîrilor celui de-al
XVII-lea Congres al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, în
vederea dezvoltării bazei tehnicomateriale a socialismului și a per
fecționării continue a vieții sociale.
Poporul român urmărește cu
simpatie activitatea constructivă
a poporului mongol, se bucură sin
cer de succesele dobîndite de aces
ta în opera de făurire a noii orinduiri. între România și Mongolia,

între poporul român și poporul
mongol se dezvoltă raporturi de
prietenie și colaborare. Evoluția po
zitivă a relațiilor dintre țările noas
tre își găsește reflectare în sporirea
livrărilor reciproce de mărfuri, in
extinderea cooperării economice. în
schimburile culturale și tehnicoștiințifice. O înrîurire importantă
asupra ansamblului relațiilor reci
proce o au legăturile de colaborare
prietenească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol. Dezvoltarea re
lațiilor româno-mongole este în In
teresul ambelor popoare, al întăririi
unității țărilor socialiste, al cauzei
păcii și progresului în întreaga
lume.

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL R. P. MONGOLE
Cu prilejul celei de-a 59-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, ambasadorul acestei
țări la București, Tagaanlamyn Dughersuren. a oferit. ioi. o recepție.
Au participat Ion Coman. membru
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.. Marin Rădoi. membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Emilia .Sonea. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale. Dumitru
Turcus. adjunct de sef de secție la
C.C. al P.C.R.. Marla Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 59-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole. tovarășii Nicolae I
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale, si Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, au transmis
omologilor lor telegrame de felicitare.
Cu aceeași ocazie. Frontul Demo
crației și .Unității Socialiste. Uniunea
Generală a Sindicatelor din Româ
nia. Uniunea Tineretului Comunist.
Consiliul Național al Femeilor, alte
instituții si organizații centrale au
adresat telegrame de felicitare insti
tuțiilor si organizațiilor similare din
Republica Populară Mongolă.
(Agerpres)

Marin Trăistaru. adjunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării
economice Internationale, renrezentanti ai conducerii unor instituții
centrale. membri_ al
_ Asociației de
prietenie româno-mongole. persona
lități ale vieții cultural-stiintifice. ge
nerali. ziariști.
Au luat parte șefi ai unor misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.
★
Cu același prilej, ambasadorul R.P.
Mongole a vorbit la Televiziunea ro
mână.
(Agerpres)

Țara de la cumpăna apelor

A-S’UBS.
Prin hubloul avionului apar șiruri
lungi de munți stincoși și golași
Intre care se Întind văi largi,
înverzite. Este un peisaj spe
cific Mongoliei, această cumpănă a
apelor care se scurg spre sud. pen
tru a se pierde încă Înainte de a
ajunge în pustiul Gobi.
O țară, de șase ori mai Întinsă
ca a noastră, cunoscută în trecut
mai mult prin faptul că poporul
său se ocupa și se ocupă de creș
terea animalelor, șeptelul (circa 30
milioane capete) raportat la numă
rul locuitorilor (1,5 milioane) situînd-o pe primul loc în lume, înain
tea multor țări cu zootehnie dezvol
tată. Dacă pînă acum cîteva decenii
impunea doar acest raport numeric,
între timp au intervenit însemnate
mutații calitative: îmbunătățirea
raselor, creșterea producțiilor de
carne, lină, lapte. S-a dezvoltat un
sector cerealier, a apărut legumi
cultura, sectoare inexistente in
trecut.
Un moment de referință în istoria
multimilenară a poporului mongol
II constituie ziua de 11 iulie 1921,
care a creat premisele propășirii
tării pe calea socialistă.
Capitala tării. Ulan Bator, este
astăzi o metropolă cu 350 000 locui-

r

a

Timpul probabil pentru zilele de 12,
13 șl 14 iulie. In țară: Vreme in gene
ral instabilă, îndeosebi in regiunile din
nordul țării Cerul va fi schimbător.
Vor cădea averse locale de ploaie. În
soțite de descărcări
electrice, mal
frecvente in vestul șl nordul țării,
precum și in zonele de deal și de
munte. Vlntul va sufla moderat, cu

la zece mii de locuitori. „Acest lu
cru este absolut necesar — ne ex
plica medicul I. Pagmadulam. șefa
sectorului ocrotirea mamei și copi
lului din Ministerul Sănătății, ea în
săși mamă a patru copii — deoarece
la distantele noastre și în condițiile
dificile de deplasare trebuie să
avem cadre sanitare cu o bună ca
lificare în toate colectivitățile mal
mari răspîndite pe teritoriul tării.
Este unul din mijloacele de a asi
gura sănătatea și dezvoltarea demo
grafică mai rapidă a poporului nos
tru. Familiile noastre au cite cincișase copii. Este nevoie de ei. sîntem
un popor încă mic și trebuie să
avem cu cine pune in valoare uria
șele bogății naturale ale tării".
Dezvoltarea
economico-socială
n-ar fi fost posibilă și fără o dez
voltare corespunzătoare a științei și
culturii. Țara dispune de un sistem
dezvoltat de învățămînt general, de
o universitate, de institute tehnice,
institut de medicină si o academie
de științe cu mai multe secții. Ele
sint dotate cu laboratoare moder
ne. contribuind Ia solutionarea
problemelor de dezvoltare a tării,
in mod deosebit Ia valorificarea bo
gățiilor naturale.

torl. Orașele Darhan, Cloibalsan,
Erdenet. ca si reședințele celorlalte
aimace sînt azi centre industriale și
social-culturale care polarizează o
bună parte a populației tării. Unde
va, la cîteva zeci de kilometri de
Balanhongor si la circa opt sute, de
km de capitală am vizitat numeroa
se iurte ale crescătorilor de anima-

NOTE DE DRUM
Ie. La o margine a aimaculul se
afla în construcție si o stație de
retransmitere a programului televi
ziunii mongole, ca și a programelor
prin satelit, urmînd ca în următorii
cițiva ani asemenea statii să asigu
re recepția pe întreg teritoriul tării.
în ultimele două decenii ș-a du
blat venitul național al tării. In ace
lași timp au crescut retribuțiile șl
veniturile din muncă. Prețu
rile de achiziție pentru produ
sele zootehniei au crescut cu
50 Ia sută, ceea ce a condus la
sporirea simțitoare a veniturilor
crescătorilor de animale. O deosebită
atenție se acordă ocrotirii sănătății.
Azi în Mongolia revin 22 de medici

AI. PLAIEȘU
I

De la Ministerul Sănătății
în perioada 15—25 Iulie 1980 ie va
desfășura în întreaga tară cea de-a
doua campanie națională de vaccina
re antiruieolică a copiilor, acțiune
constînd in injectarea subcutanată a
0,5 ml vaccin.
Campania va Începe cu vaccinarea
copiilor născuti între 16 august 1978
si 15 august 1979 și se va extinde In
funcție de necesități la copii de virstă mai mică și la copii amiși din di
ferite motive In campania din anul
1979. Copiii care au suferit de rujeolă (pojar) sînt exceptat! de la aceas
tă vaccinare.

.SdkV

La această vaccinare sint invitați
să se prezinte la dispensarele medi
cale cu copiii din categoriile de vîrstă sus-mentionate atit localnicii, cit
Si familiile cu domiciliu flotant, sau
cei care în intervalul respectiv se
află ocazional în alte localități decît
cea de domiciliu.
Prima campanie de vaccinare antirujeolică, efectuată în anul 1979, a
determinat o importantă scădere a
numărului îmbolnăvirii, precum și
dispariția, aproape completă, a cazu
rilor de ruleolă complicată si a dece
selor provocate de această boală.
intensificărl locale de scurtă durată.
Temperatura în scădere. Minimele vor
fi cuprinse intre 10 și 20 de grade, iar
maximele intre 22 și 32 de grade, mai
ridicate la începutul intervalului în
sud-est. Izolat, condiții de grindină,
în București: Vreme ușor instabilă.
Cer schimbător, favorabil ploii sub
formă de averse, Însoțite de descărcări
electrice. Vînt moderat, cu unele in
tensificări. Temperatura in scădere
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre
14 și 17 grade, iar maximele intre
28 și 32 de grade. Condiții de grindină.

t
PROGBAMl’L 1
14,00 Tenis de timp: România — Ceho
slovacia In finala grupei B din
zona europeană a Cupei Davis.
16,30 Emisiune In limba germană
18,25 Unirea într-un singur stat — as
pirație seculară a poporului nostru
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La zi in agricultură: secerișul
19,40 Dosarul energiei
20,00 Film artistic. Din ciclul „Haidu
cii" — filmul „Săptămtna nebuni
lor". Premieră TV.
21.25 15 ani .lumină
. 22,00 Microrecital Nikita Magalott
22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16,00 O viată pentru o Idee: acad Ar
lexandru Papiu-Iiarlan
16,30 Tenis de clmp: România — Ceho
slovacia
18,50 1004 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Blocnotes — informații utilitara
19,45 Estivala ’80 — concert simfonic
21.25 Film documentar: Muntele Baldusan. Producție a studiourilor
din R.P.D Coreeană
21,55 Muzică populară
22,15 Telejurnal

T

• CA UN BUME
RANG. Avitaminozele au a-

cantități excesive, poate cauza
calculi renali si modifica tes
tele biomedicale.

juns extrem de rare in țările
dezvoltate. în schimb. se intîlnește tot mai frecvent fenome
nul opus, al abuzului de vițamine. Multe persoane consumă
cantităti neobișnuit de mari de
vitamine concentrate cu con
vingerea că astfel not preintimnina diferite afecțiuni. Spe
cialistul american în biochimie
dr. David Roll avertizează îm
potrivă acestei noi tendințe. El
susține că nu există nici o do
vadă că excesul de vitamine ar
fi util organismului uman : din
contră, unele pot provoca se
rioase -tulburări. Astfel, vitami
na C. necesară organismului în
cantităti miri, administrată în

• COMBATEREA
DĂUNĂTORILOR
PE CALE BIOLOGICĂ.
La secția de horticultura a
Universității
Humboldt.
din
capitala R.D.G.. sînt studiate în
prezent metode naturale de
combatere a dăunătorilor plan
telor. Se știe că o anumită spe
cie de viespi, de pildă, este fo
losită în diferite țări pentru
combaterea mustei albe, care
atacă culturile de castraveți,
pătlăgele roșii, ca și plantele
decorative. Pornind de la aceas
ta. specialiștii de la universita
tea amintită caută căi cît mal

lesnicioase de obținere a unor
mari cantități din acest „antidăunător natural". S-a observat
că viespile amintite se dezvoltă
pe frunze de tutun. în acest
scop, se cultivă in mod special
o anumită suprafață cu aceste
plante: de pe o suprafață de
100 de metri pătrați se pot ob
ține suficiente viespi pentru ni
micirea mustei albe pe o plan
tație de 10 000 metri pătrati.

DE PRETUTINDENI
ratl Inventatorii oglinzii),
acest scop, va fi întocmită
vastă lucrare care va cataloga
toate cele 2 200 de piese conser
vate în diferite muzee ale lumii.

• ARTA CEASORNI
CĂRIEI. Cu prilejul împlinirii

• OGLINZILE ETRUS- a 125 de ani de la întemeierea
££ Institutul italian de studii sa. „Nationalmuseum" din Miinchen a organizat. în colaborare
etrusce din Florența a Initiat un cu „National Museum of History
amplu program de restaurare si and Technology" din Washing
studiere a tuturor oglinzilor ton o expoziție specială intitu
etrusce descoperite in mormin lată „în lumea orologiilor". Ex
tele acestei străvechi populații ponatele. provenind din peste 60
(se știe că etruscii sînt conside- de colecții, sînt exemplare ex-

trem de rare, datînd din perioa eram nevoltl să lucrăm cite 16
da 1550—1650. Fiecare orologiu ore pe zi, asa că nu prea
constituie, in felul său. o ade aveam timp de certuri si neîn
vărată operă de artă, asa cum țelegeri". Acum John are 104
este cazul si cu exemplarul re ani, iar Harriet, 102 ani.
produs în fotografie, un ceasor
• VICUNA A FOST
nic de forma unei corăbii, creat
sPre sfîrșitul secolului al 16-lea. SALVATĂ. După o campanie

• EXPLICAȚIE LA O sistematică de înmulțire, susți
nută de autoritățile din Peru,
NUNTĂ DE DIAMANT. efectivul
de Vicufia. animal

La 9 iulie. John si Harriet Or
ton au sărbătorit, alături de
membrii familiei sl de prieteni,
aniversarea căsătoriei, lor —
eveniment petrecut in mica lo
calitate Casterton. din centrul
Angliei, în urmă cu 80 de ani.
întrebat de ziariști cum explică
această longevitate conjugală,
John Orton a răspuns: ..In
anul 1900. cînd ne-am căsătorit.

specific Anzilor. înrudit cu
lama, a crescut de la 4 000 exemplare în 1964 la 65 000.
în continuarea măsurilor de
salvare a acestui animal, foar
te prețuit pentru
calitatea
linii lui. se prevede cresterea unul număr de vicuna
în stațiuni speciale din sudul
tării, sub controlul si lndrumarea specialiștilor.
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Primit cu viu interes și elogii de lumea științifica
din Italia, la Roma a apdrut volumul
ELENA CEAUȘESCU: „Cercetări

Ședința festivă de la Ulan Bator
cu prilejul aniversării revoluției populare mongole
ULAN BATOR 10 (Agerpres). —
La Ulan Bator a avut loc ședința
festivă consacrată celei de-a 59-a
.aniversări a revoluției
populare
mongole. La adunare au participat
Jumjaaghiin Țedenbal. prim-secretar
al C.C. al P.P.R.M.. președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular, alti

conducători de partid șl de stat ai
R.P. Mongole.
La adunare a luat cuvîntul D.
Gombojav. membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.P.R.M.. care s-a referit la succe
sele dobîndite de poporul mongol,
în anii de după revoluție. în con
struirea societății socialiste.

in domeniul sintezei și caracterizării
compușilor macromolecular/"
S.W.A.P.O. a eliberat o treime din teritoriul Namibiei
taie care, pe lingă numeroasele sale
ROMA 10 (Agerpres). — Editura
noi metode pentru purificarea enti
sarcini politico-organizatorice. își
italiană SUGAR a scos de sub tipar
tăților fundamentale ale macromolededică timpul cercetării științifice",
in aceste zile lucrarea tovarășei aca
culelor. si anume a monomerilor. a
în
continuare, el a arătat : „Acad,
demician doctor inginer Elena
solventilor utilizați pentru obținerea
dr. Ing. Elena Ceaușescu și-a dedi
Ceaușescu „CERCETĂRI ÎN DO
compușilor macromolecular! prin re
cat ani Îndelungați luptei pentru
MENIUL SINTEZEI ȘI CARACTE
acții de polimerizare și policondenRIZĂRII COMPUȘILOR MACRO
apărarea drepturilor și libertăților
sare Și la sinteza unor substanțe cu
MOLECULARI".
caracteristici specifice (plastifianți),
democratice, luptei împotriva războ
au consacrat-o ca specialistă de mare
iului, pentru independența și inte
Editat initial in limba română, vo
gritatea țării «sale. Ca_ om de știință,
lumul, tradus si apărut in limba ita
autoritate în acest domeniu.
liană. înmănunchează o parte repre
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu însuCercetător de o mare profunzime.
mează toate aceste calităti deosebizentativă din lucrările de cercetare
Elena Ceaușescu confirmă, in același
te. care, împreună, formduzâ un
științifică și inginerie tehnologică
timp, prin întreaga sa activitate, o
consacrate producerii și analizei cu
cercetător complet".
viziune amplă și umanistă a rolului
mijloace moderne de investigare a
După ce acad. prof. dr. Guido
chimiei in rindul științelor si indus
unei largi varietăți de polimeri și
Sartori a prezentat pe larg conținu
triei contemporane, a vocației știin
elastomeri, realizate de tovarășa
țelor in rezolvarea problemelor fun
tul cărții, a arătat : „Cred că lu
Elena Ceaușescu în cadrul valorosu
crarea acad. dr. ing. Elena Ceaușescu,
damentale ale omenirii, cum sînt alui colectiv al Institutului Central de
care pornește de la determinarea ca
provizionarea cu energie, cu materii
Chimie.
prime. îmbunătățirea calității vieții
racteristicilor fundamentale ale ma
și a mediului ambiant, a probleme
teriilor prime pentru a ajunge la
Apărută ,în condiții grafice deose
lor păcii și colaborării între popoare.
faza tehnologică, ilustrează în mo
bite. lucrarea este precedată de o
dul cel mai evident titlul său de in
Revenind la carte, subliniem ideea
prezentare biografică a personalității
giner, care vine din, latină și în
excelentă a academicianului doctor
Si activității științifice și politice
seamnă
forță creatoare. Elena
a tovarășei academician Elena
inginer Elena Ceausescu de a grupa
în mod omogen intr-un volum o par
Ceaușescu se dovedește a fl un chi
Ceaușescu, subliniindu-se valoarea
mist industrial complet, care, por
te din materialul experimental obți
deosebită a contribuției pe care a
nind de la noțiunile de bază, ajunge
nut între anii 1961—1972. oferind ast
adus-o in cercetarea fundamentală și
la realizarea operei finale".
fel chimiștilor care se ocupă de poli
dezvoltarea tehnologică din impor
„Obiect!tantul sector al
v u 1
funda
compușilor ma
mental al unei
cromolecular! de
■?
realizări in chi
sinteză, al chi
ELENA CEAtiSESet
mie — a relevat
miei polimeri
acad. Sartori —
lor. cauciucului
îl
reprezintă
si cineticii poliR1CEMMB N'EL GWH)
merizării, Este 1 DELU SINTESI E DELLA
subdivizarea in
elemente
și func
totrelevată,
CARATTERIZZAZIOX'E
ții elementare,
odată, originai
litatea cercetări
care sint optimi
lor cu privire
zate din punct
la polimerizarea
vedere tehstereospecifică ,
și economic,
în emulsie, pre
deci, după
cum și la obți
proces de
nerea de com
selecție și eli
puși macromoleminare. sint re
culari prin pounite intr-o rea
licondensare. in
lizare de valoa
tre care sinte
re pentru om“.
za unor polimeri
Din
partea
plastifianți
ce
Consiliului Na
intră în compo
tional al Cerce
tării a luat cuziția unor
vintul prof. univ.
mestecuri
policlorură
dr.
Vittorio
vinii, precum șl
Crescenzi, spe
la caracterizacialist in dome
niul chimiei marea structurală
c r o m o 1 ea
polimerilor
c u 1 a r e, care
prin metode mo
a arătat : „Lu
deme de anali
crarea științifi
ză. Este eviden
că a acad. dr.
țiat, în același
ing.
Elena
Ceaușescu
timp, faptul că
este un exemplu strălucit de finalizare
merizare urmată de formarea unul
cercetările științifice șl tehnolo
a cercetărilor, in special in sectorul
compus specific posibilitatea de a
gice efectuate de tovarășa Elena
macromolecular, ca o demonstrafe a
avea la dispoziție un bogat material
Ceaușescu in cadrul Institutului Cen
modului I» care cercetările cu "Chr&tde referință.
tral de Chimie stau la baza reali
Salutînd inițiativa Editurii Sugar
ter fundamental trebuie să fie un
zării unor importante întreprinderi
suport
indispensabil pentru cerceta
de a traduce în limba italiană o car
productive din sectorul industriei
rea
aplicativă și dezvoltarea tehno-*
te
atlt
de
semnificativă
pentru
cer

chimice românești.
logică. Și sub acest aspect, deci, adică
cetarea în domeniul chimiei, imi ex
Academician doctor inginer Elena
sub profilul logicii de studiu coordo
prim speranța că ea va contribui la
Ceaușescu — se arată în volum —
nate, finalizate, oamenii de știință
a face cunoscute în Italia preocupă
este autoarea unui însemnat număr
italieni Pot găsi adevărate
' “
surse
rile și succesele României in acest
de lucrări științifice publicate și de
de
inspirație în lucrarea Elenei
sector
atit
de
important
si
că
va
adu

brevete de invenții, fiind distinsă cu
Ceaușescu".
ce o nouă contributie Ia Întărirea
titluri academice si înalte ordine si
La rîndul său, prof. univ. dr.
tradiționalelor legături de prietenie
medalii conferite în România si în
Francesco Rallo a arătat : „Sînt deo
iialo-române".
străinătate, in cele mai diferite col
sebit de onorat să prezint acad. dr.
★
turi ale lumii, ca o recunoaștere a
ing. Elena Ceaușescu, din Partea So
Sub egida Academiei naționale
meritelor sale științifice.
cietății Naționale Italiene de Chimie,
dei Lincei. Consiliului National al
Introducerea la volum este prefa
cele mai cordiale felicitări, cu prile
Cercetării si Societății Naționale Ita
țată
de
academician
profesor
jul lansării ediției italiene a lucrării
liene de Chimie a avut loc la Roma
Antonio
Carelli. președinte al
recent apărute, care, așa cum au
prezentarea oficială a lucrării tova
Academiei naționale dei Lincei.
subliniat și ceilalți vorbitori, este o
rășei academician doctor inginer
care, după ce se referă Ia rolul chilucrare științifică deosebit de va
Elena Ceausescu ..Cercetări în dome
miei în epoca contemporană, la rea
loroasă și extrem de utilă Pentru toți
niul sintezei si caracterizării compu
lizările obținute în unele ramuri ale
cei ce-Și desfășoară activitatea in do
șilor macromoleculari". recent apă
chimiei, subliniind semnificația. în
meniul chimiei".
rută în limba italiană la Editura
special pentru industrie, a ..noii chi
„O asemenea lucrare contribuie
Sugar din Milano.
mii" a substanțelor plastice, cane au
atit la formarea unei gindiri științi
Manifestarea s-a desfășurat la se
schimbat aspectul corpurilor ce ne
fice
logice pentru cititori, cît și la
diul Academiei naționale dei Lin
Înconjoară în mod obișnuit, scrie :
formarea justei imagini despre rolul
cei, unul dintre cele mai vechi si mai
„Acestui domeniu fascinant al sin
chimiei și chimistului In societate.
prestigioase foruri științifice din
tezei și caracterizării compușilor maAceasta nu numai pentru că sînt
lume. în sala de festivități a monu
cromoleculari îi este consacrată reilustrate clar și exhaustiv metodolomentalului palat Corsini, sediul aca
marcabila lucrare pe care am deogiile științifice folosite în cercetare,
demiei. a fost organizată o expozi
sebita plăcere să o prezint lumii
dar îndeosebi pentru că polarizează
ție cu lucrările tovarășei acad. dr.
științifice italiene.
atenția cititorului asupra a ceea ce
ing. Elena Ceausescu în limba româ
înainte de a trece la carte, cred că
astăzi este într-adevăr scopul esen
nă si In traducerile apărute în ita
este important să mă refer la perso
țial al chimiei : dezvoltarea materia
liană. engleză, germană si greacă.
nalitatea si activitatea ilustrului ei
lelor și proceselor noi Pentru o viață
în numele prezidiului academiei,
autor, academicianul doctor inginer
calitativ nouă. Și nu este întîmplător
acad. prof. dr. Giuseppe Montalenti,
Elena Ceaușescu.
faptul că o asemenea inițiativă pro
deschlzînd manifestarea, a arătat că
Eminentă personalitate politică, a
vine de la o asemenea personalitate
„prezentarea lucrării acad. -dr. ing.
cărei viată este string împletită cu
Elena Ceaușescu reprezintă un eve I cum este acad. dr. ing. Elena
Ceaușescu, angajată Plenar atit în
aceea a poporului său. luptă
niment în viața științifică italiană,
probleme științifice, cît și în viața
toare consecventă pentru libertatea
Academia dei Lincei fiind fericită
socială, politică și economică". „Aș
si independenta tării sale. Elena
că și-a putut aduce aportul la orga
dori
să închei — a spus vorbitorul —
Ceaușescu a participat si participă
nizarea acestei manifestări. A făcut-o
exprimînd dorința ca exemplul acad,
activ la evenimentele istoriei româ
cu sentimentul că lucrarea va con
dr. ing. Elena Ceaușescu să fie urmat
nești contemporane.
tribui la mai buna cunoaștere în
și în țara noastră de cercetători cu
în cadrul Institutului Central de
Italia a realizărilor României în do
o bogată experiență prin publicarea
Chimie. Elena Ceaușescu desfășoară
meniul chimiei, constituind, în ace
unor lucrări avlnd o asemenea fi— împreună cu o sene de colabora
lași timp, un aport la întărirea tra
nalitate".
tori — cercetări cu rezultate deosebite
diționalelor legături de prietenie
italo-române".
în domeniul compușilor macromoleLa manifestare au
_
.participat
......
Acad, prof, dr. Guido Sartori,
culari de sinteză, al chimiei polime
membri ai conducerii Academiei na
rilor si elastomerilor. al cineticii poliPrezidiului
Academiei
membru al
ționale dei Lincei, ai Consiliului
Cinisiilulul
naționale dei Lincei, referindu-se
merizării. Studiile sale de mare pro
Național al Cercetării și ai Societății
la viața Și activitatea tovarășei
funzime si diversitate, larg cunoscute
Naționale Italiene de Chimie, aca
Elena Ceaușescu, a spus : „Chiar de
si aplicate în industrie, referitoare la
demicieni, cadre didactice din învăprocese ale polimer’zării stereospela început mă simt dator să-mi exțămintul superior de specialitate,
prim admirația pentru o personalistudenți, un numeros public.
cifice a izonrenului. .’a realizarea de

La bordul stației
orbitale „Saliut-6“

JAPONIA

A inceput tradiționalul marș al păcii
TOKIO 10 (Agerpres). — Sub lo
zincile luptei pentru eliminarea
pericolului unui război nuclear, in
insulele nipone se desfășoară tra
diționalul marș al păcii. Joi. mai
multe sute de persoane, reprezentind diferite categorii sociale din
Japonia, au plecat de la Hiroșima
spre Nagasaki. Timp de o lună, ele
vor parcurge distanța de 450 de

Reuniunea

de

la

kilometri ce separă cele două orașe
asupra cărora au fost aruncate, cu
35 de ani în urmă, bombele atomi
ce americane. Pe parcursul marșu
lui, inițiat de mai multe organiza
ții democratice japoneze, participanților li se vor alătura activiști
ai comitetelor locale de luptă pen
tru pace. Marșul se va încheia la
Nagasaki la 8 august.

Belgrad

consacrată

problemelor alimentare și agriculturii
BELGRAD 10 (Agerpres). — La
Belgrad s-au încheiat lucrările primei
reuniuni a Organismului de coordo
nare al țărilor nealiniate pentru ali
mentație și agricultură. După cum
precizează agenția Taniug, participanții și-au exprimat profunda îngri
jorare in legătură cu situația ali
mentară mondială nefavorabilă.
Membrii organismului de coordo

nare au relevat că ajutorul interna
țional acordat țărilor in curs de dez
voltare de statele dezvoltate a fost
cu mult sub nivelul scontat. In
cursul reuniunii s-a menționat că ță
rile nealiniate și alte țări în curs de
dezvoltare au hotărit să se bizuie
intr-o măsură mult mai mare decît
pină in prezent pe forțele proprii și
să dezvolte, în continuare, coopera
rea dintre ele.

Experiențe cu instalația
„ISPARITELI"
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Cos
monauta sovietici Leonid Popov si
Valeri Riumin, care se află de trei
luni in spațiul cosmic, la bordul sta
ției orbitale .,Saliut-6“, execută un
program științific și tehnic mai vast
decît cel realizat de misiunile pre
cedente.
Programul cuprinde, in prezent,
noi experimente cu instalația ..ISPA
RITELI". în cadrul căreia, sub in
fluența unui fascicul de electroni, se
evaporează materialul introdus în
instalație. Vaporii rezultați se con
densează și se depun pe plăci de me
tal. sticlă sau de material plastic.
Durata depunerii este cuprinsă intre
o secundă și zece minute, in funcție
de grosimea pe care o dorește expe
rimentatorul.
In cadrul actualei misiuni spația
le, Leonid Popov și Valeri Riumin
au realizat citeva experiențe noi. fo
losind, de această dată, pentru eva
porare aur. argint și aliaje de alu
miniu cu cupru și cu aur.

Sam Nujoma despre inițiativele privind soluționarea
problemei namibiene
YAOUNDE 10 (Agerpres). — într-un interviu acordat revistei „Ca
merun Tribune". Sam Nujoma. pre
ședintele Organizației Ponorului din
Africa de Sud-Vest. a subliniat că,
paralel cu continuarea luptei armate,
pe care o consideră singurul mijloc
real de eliberare a teritoriului
tării de sub asuprirea colonială,
S.W.A.P.O. participă în cadrul O.N.U.
și O.U.A. la toate inițiativele în ve
derea găsirii unei soluții pașnice
pentru problema Namibiei.
S.W.A.P.O. sprijină planul O.N.U.
pentru Namibia, care prevede orga
nizarea unor alegeri generale sub
control international, după încetarea
focului și eliberarea tuturor detinutilor politici. în conformitate cu
aceste prevederi. S.W.A.P.O. este de
acord cu ideea creării unei zone de

militarizate la frontierele namibiene,
ceea ce nu înseamnă insă că detașa
mentele sale vor părăsi tara si se
vor retrage în Angola, cum cere re
gimul minoritar de la Pretoria.
S.W.A.P.O.. care a eliberat pină în
prezent aproximativ o treime din te
ritoriul Namibiei. nu intenționează
să poarte discuții în jurul acestei
condiții inacceptabile, a spus Sam
Nujoma. Totodată, a menționat el,
nu vom permite ca pe teritoriul Na
mibiei să existe baze militare stră
ine.
în încheiere, președintele S.W.A.P.O.
a menționat că atit timp cît R.S.A.
r.u este de acord cu organizarea unor
alegeri libere în Namibia, sub con
trolul Națiunilor Unite, poporul namibian va continua lupta pentru eli
berarea tării.

AFRICA DE SUD

-------------- - -------------------- w-------------

Demonstrații

împotriva

PRETORIA 10 (Agerpres). — în
Republica Sud-Africană. elevii de
culoare, după o vacantă de două
săptămîni. care a însemnat si o pau
ză în manifestațiile împotriva siste
mului educational inechitabil, au
participat la mai multe adunări
protestatare.
Agenția Reuter relevă că în orașul
Port Elizabeth peste 2 000 de elevi
s-au înfruntat cu forțele polițienești.
Aceeași sursă citează declarația De
partamentului educației, care recu
noaște că nemulțumirile elevilor și
studenților de culoare din regiunea
Cape „au izbucnit ca urmare a ine
galităților din domeniul instrucției
publice".
în orașul sud-african Grahamstown. 13 elevi negri au fost reținuți
de politie. Noua serie de demonstra
ții amintește de marile tulburări din
provincia Cape de la sfîrsitul lunii
trecute, cînd 30 de tineri și-au pier
dut viata în cursul manifestațiilor ce

discriminării

rasiale

marcau a patra aniversare a revolte
lor studențești din Soweto.
Valul de nemulțumire a populației
negre și metișe din Africa de Sud
împotriva apartheidului și a siste
mului educațional discriminatoriu
cunoaște un nou avînt printr-o nouă
serie de greve și manifestații în ora
șele Port Elizabeth și Bloemfontain
din provincia Cape. După cum trans
mit agențiile internaționale de presă,
o largă acțiune de protest a cuprins
și închisorile sud-africane, cum ar fi
cea din orașul Pearl, unde deținuți!
rămîn după gratii fără nici un fel
de judecată. Statutul cu totul arbi
trar al’acestei categorii de deținuți
este instituit Pe baza „legii asupra
terorismului", in virtutea căreia
orice persoană Poate fi întemnițată
Pe termen nedeterminant dacă este
bănuită că ar fi participat la vreun
fel de mișcare protestatară împotriva
apartheidului.

Parlamentul belgian va dezbate oportunitatea
amplasării de noi rachete pe teritoriul țării
BRUXELLES 10 (Agerpres). —
Guvernul belgian are nevoie de avi
zul . parlamentului pentru a lua o
hotărire in privința amplasării, în
1983, pe teritoriul său a 48 de ra
chete de croazieră in cadrul pro
gramului N.A.T.O.— a declarat mi
nistrul afacerilor externe, Charles
Ferdinand Nothomb, in fața Comi
siei pentru problemele externe a
Camerei Reprezentanților. Dezbate
rile în parlament pe marginea aces
tei probleme vor începe săptămîna
viitoare, a precizat Nothomb, adău
gind că, înainte de a lua o hotă

rire, guvernul va examina din nou
dosarul rachetelor.
Agenția France Presse relevă că
guvernul belgian, care a acceptat, în
principiu. în decembrie anul trecut,
in cadrul reuniunii ministeriale a
N.A.T.O., amplasarea de rachete
nucleare pe teritoriul său. a cerut,
totuși, un moratoriu de șase luni
înainte de a lua decizia propriu-zisă
în acest sens. Ulterior, acest inter
val de timp a fost prelungit, invocîndu-se reuniunea din toamnă de la
Madrid a reprezentanților țărilor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare în Europa.

SPANIA
Manifestație de condamnare a terorismului
MADRID 10 (Agerpres). — Peste
15 000 de persoane au participat la o
demonstrație desfășurată în orașul
basc Bilbao „împotriva terorismului
și în semn de solidaritate cu popu
lația celorlalte provincii spaniole".
Manifestația^ a fost organizată de
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol și Partidul Socialist Basc, cu
sprijinul partidului comunist

în cursul manifestației, Ramon
Rubial, președintele P.S.M.S., adresîndu-se particlpanților, a declarat
că „manifestația a fost convocată în
semn de solidaritate cu alți cetățeni
din Spania care suferă, ca șl popu
lația bască, in urma loviturilor bru
tale, iraționale Și crude ale teroris
mului".

Intîlnire chino-americană la nivel înalt
_TOKIO 10 (Agerpres). — Agenția
China Nouă informează că Hua
Guofeng, premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, și Jimmy Car
ter, președintele S.U.A., s-au intîlnit, joi dimineața, la Tokio. Cu acest
prilej a avut loc un amplu schimb
de vederi asupra situației interna

În sprijinul unor relații economice
internaționale echitabile
Declarațiile primului ministru al Republicii Jamaica
KINGSTON 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Jamaica,
Michael Manley, s-a pronunțat in fa
voarea extinderii și adincirii coope
rării între țările în curs de dezvol
tare care fac parte din grupul „Africa
— Caraibe — Pacific" (A.C.P.) —
creat în urma convențiilor semnate la
Lome (Togo) pentru coordonarea
relațiilor, cu C.E.E.
Luind cuvîntul la sesiunea inaugu
rală a conferinței ministeriale a
țărilor membre ale A.C.P., ale cărei
lucrări se desfășoară . la Kingston,
primul ministru jamaican a subliniat

Convorbiri franco-vest-germane
BONN 10 (Agerpres). — La Bonn
a inceput. joi. cea de-a XXXVI-a
reuniune la nivel înalt franco—vestgermană. la care participă președin
tele Valery Giscard d’Estaing și
cancelarul Helmut Schmidt, precum
și delegații ministeriale ale celor
două tari.

Hotărîri și rezoluții adoptate de Conferința ministerială
de la Amman
AMMAN 10 (Agerpres). ■— La
Amman s-au încheiat lucrările Con
ferinței miniștrilor de externe, ai
economiei si finanțelor din țările
membre ale Ligii Arabe. Potrivit
comunicatului final dat publicității
la Amman, participantii au adoptat
o serie de hoțărîri si rezoluții me
nite să contribuie la accelerarea pro
cesului de dezvoltare economică a
statelor respective, precum si la im
pulsionarea cooperării lor. între aces
tea se numără propunerea potrivit
căreia perioada 1980—1990 .vă fi con

LA PAZ 10 (Agerpres). —Președin
tele Boliviei, Lidia Gueiler Tejada,
și-a reafirmat. într-o alocuțiune ros
tită la La Paz, hotărîrea de a depu
ne toate eforturile pentru încheierea
procesului de tTecere democratică a
puterii unui guvern constituțional, in
urma alegerilor care" au avut loc la
29 iunie. Aceste declarații constituie
un important sprijin acordat forțelor
democratice, care se pronunță în fa
voarea continuării procesului de institutionalizare democratică a Boli

CONSULTĂRI POLITICE. Pre
ședintele Portugaliei. Antonio Ramalho Eanes. a început o rundă de
consultări cu liderii partidelor po
litice reprezentate în parlament în
vederea fixării datei viitoarelor alegeri legislative, care urmează să
aibă loc înaintea expirării manda
tului actualei legislaturi — 15 oc
tombrie. Dizolvarea parlamentului,
măsură ce intră în competentele
președintelui republicii, trebuie să
aibă loc cu cei puțin 80 de zile
înaintea noului scrutin.

ÎNTÎLNIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.
Stevan Doronski. a avut o întîlnire cu delegația Partidului Comu
nist din Grecia, care. în frunte cu
secretarul general al C.C. al parti
dului, Harilaos Florakis. face o vi
zită in Iugoslavia, transmite agen
ția Taniug. A avut loc un schimb
de informații cu privire la activi
tatea celor două partide si s-au
discutat unele probleme referitoare
la evoluția actuală a situației inter
naționale, probleme privind relațiile

viei, cu atît mai mult cu cît unele
organizații ale dreptei, legate de ele
mente militare care se opun proce
sului de democratizare, au cerut anu
larea alegerilor generale, cîștigate
detașat de reprezentantul fronțului
de centru-stinga Uniunea Democra
tică și Populară, Hernan Siles
Zuazo. O cerere similară, formulată
de Mișcarea Naționalist-Revoluționară. condusă de Victor Paz Estenssoro
— a doua forță electorală — a fost
retrasă recent.

Ploi torențiale în Polonia
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — După
cum transmite agenția P.A.P.. în
unele zone ale Poloniei au căzut ploi
de o abundentă fără precedent în ul
timii 250 de ani. Precipitațiile au
produs inundarea unor ogoare. au
distrus sisteme de hidroameliorații,
drumuri și poduri. Situația cea mai
grea se înregistrează pe cursul in
ferior al Vistulei, unde se află sub
ape 80 000 hectare de terenuri agri
cole si aproximativ 5 000 de gospodă
rii. La Bydgoszcz, transporturile ur
bane funcționează cu întreruperi, la
Wroclaw sînt inundate subsolurile
multor clădiri și sute de hectare de

pe scurt

VIZITA ÎN POLONIA. La în
cheierea vizitei în R.P. Polonă a
ministrului afacerilor externe al
R.P. Ungare. Frygyes Puja. a fost
dat publicității un comunicat in
care se arată că în cursul convor
birilor pe care le-a avut cu minis
trul de externe al R.P. Polone. Emil
Wojtaszek, a fost relevată cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre cele două țări șl s-a
subliniat importanta dezvoltării
lor. Au fost abordate, de aseme
nea. unele probleme internaționale.

siderată ca Primul deceniu pentru
dezvoltarea țărilor arabe. în acest
sens, a fost adoptată o hotărire refe
ritoare la constituirea unui fond spe
cial pentru dezvoltare, căruia îi va
fi alocată anual suma de 1—1,5 mili
arde dolari.
Deciziile si rezoluțiile reuniunii vor
fi prezentate spre examinare si rati
ficare viitoarei conferințe la nivel
înalt a organizației, programată să
se desfășoare. tot la Amman. în
cursul lunii noiembrie.

Președintele Boliviei se pronunță pentru continuarea
procesului de democratizare a țării

y—țm

FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL FILMULUI DE LA KAR
LOVY VARY. Timp de două săp
tămâni. în această prestigioasă com
petiție s-au confruntat 46 de filme
artistice de lung metraj din 35 de
țări. România a fost prezentă cu
filmele „Duios Ănastasia trecea"
(regizor Alex. Tatos) și „Bună
seara. Irina" — opera prima — (re
gizor Tudor Mărăscu). Juriul a
acordat premiul festivalului pen
tru cea mai bună interpretare fe
minină actriței românce Anda
Onesa, pentru rolul realizat în fil
mul „Duios Anastasia trecea".

Agenția France Presse informează
că pe agenda de lucru a reuniunii
se află înscrise chestiuni referitoare
la stadiul relațiilor bilaterale și
probleme specifice ale Pieței comu
ne. Ea va prilejui, de asemenea, un
larg schimb de opinii asupra actu" litătii internaționale.
y

„Deceniul dezvoltării țărilor arabe"

A
AGENȚIILE
DE PRESA

MANIFESTĂRI LA SOFIA — Cu
prilejul celei de-a 80-a aniversări a
constituirii Uniunii Populare Agra
re Bulgare, la Sofia au avut loc
manifestări la care au participat 86
de delegații, reprezentind diferite
partide din 57 de țări. Din Româ
nia a participat o delegație a
U.N.C.A.P. In cadrul acestor mani
festări a avut loc si o intilnire in
ternațională in problemele destin
derii, organizată de Uniunea Popu
lară Agrară.

necesitatea „deschiderii unui nou
capitol în lupta amplă a popoare
lor pentru justiție internațională,
paralel cu reafirmarea independen
ței lor economice și dezvoltarea co
operării economice mondiale". El a
arătat că în, ultimii ani in rapor
turile internaționale a apărut o nouă
forță reprezentată de țările in curs
de dezvoltare, care cer controlul su
veran asupra resurselor lor naturale
și dreptul la un tratament mai echi
tabil in relațiile economico- comer
ciale.

BONN

1

CONVORBIRI
IUGOSLAVOSOVIETICE. Dusan Dragosavat.
secretarul Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, l-a
primit, la Belgrad, pe V.V. Kuznetov. membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S.. primvicepresedinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. care con
duce delegația parlamentară sovie
tică aflată în vizită în R.S.F. Iu
goslavia. Au fost examinate proble
me ale dezvoltării in continuare a
relațiilor dintre cele două 'țări
Si partide — precizează agenția
T.A.S.S.

ționale actuale și în probleme de
interes comun. A fost trecută in
revistă, de asemenea, dezvoltarea
raporturilor dintre R. P. Chineză și'
S.U.A. de la stabilirea relațiilor"
diplomatice — precizează China
Nouă — constatîndu-se că aceste
raporturi se dezvoltă și se lărgesc
in mod satisfăcător.

din cadrul mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, precum
si relațiile dintre U.C.I. și P.C. din
Grecia.
ÎMPOTRIVA PROTECȚIONISMULUI s-a declarat la Tokio mi
nistrul vest-german al economiei.
Otto Lambsdorff. R.F.G. se opune
protecționismului si itu are inten
ția să recurgă la restricții împo
triva importurilor de automobile
din Japonia. El a menționat că
pentru R.F.G. mai importantă decit problema importurilor de auto
mobile japoneze este creșterea ex
porturilor aipone de produse elec
tronice.

NOI VICTIME ALE TERORIS
MULUI ÎN GUATEMALA. Noi asasinate politice au fost comise în
Guatemala, unde profesorii Rober
to Ortiz Morales si Amadeo Ga
lindo Mirando au fost uciși cu
focuri de armă, de membri ai or
ganizației extremiste autointitulate
„Armata secretă anticomunistă". Această organizație a amenințat cu
moartea întregul corp profesoral
care predă la această universitate.
acuzîndu-1 de a împărtăși vederi de
stingă.

MASURI FISCALE. — Guvernul
elvețian a dat publicității un pro
gram de măsuri fiscale vizind
echilibrarea bugetului federal pină
în anul 1983. Se propune instituirea
unor taxe asupra veniturilor obți
nute de bănci pentru unele tran
zacții financiare și asupra consu
mului de energie electrică și com
bustibili. Se apreciază că prin apli
carea programului menționat, cară
include, de asemenea, majorarea

terenuri agricole din împrejurimi.
Din cauza ploilor torențiale au fost
inundate și unele sectoare ale șose
lelor internaționale care traversează
Polonia.
Luînd cuvîntul în cadrul unei
consfătuiri la C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul agriculturii al R.P. Polone.
Leon Klonica. a relevat-^ă, în luna
iulie, ploile puternice au determinat
inundarea a peste 200 000 de hectare
de terenuri agricole în 14 voievodate.
Cu toate acestea, a arătat el. recolta
de cereale se prevede că va fi. în
ansamblu, superioară celei din anul
trecut.

taxelor asupra vînzărilor. încasări
le bugetare federale vor spori,
anual, cu un miliard fn sj .elve
țieni.
■ ’v
ts
A ÎNCETAT DIN VIAT^Ă VINICIUS DE MORAES, in virstă de
65 de ani — unul dintre cei mai
populari poeți si compozitori ai
Braziliei. Ziarist si diplomat. De
Moraes s-a făcut cunoscut nu nu
mai in Brazilia, dar si în lumea
întreagă, ca unul din creatorii
curentului muzical popular bra
zilian „Bossa Nova", precum și
pentru muzica filmului „Orfeul
Negru".

PAGUBE PRICINUITE DE CU
TREMURE. Prefectul regiunii La
rissa. din centrul Greciei, a decla
rat zona portului Voios drept re
giune sinistrată, ca urmare a cu
tremurelor resimțite aici începind
de Ia 5 iulie. Miercuri au fost în
registrate trei cutremure mai pu
ternice de 5,4 grade. 6,3 grade Și
5,9 grade pe scara Richter, urmate
de alte 102 seisme variind între 3
și 5 grade. Epicentrul acestor seis
me se află în golful Pragasae. la
155 km nord-est de Atena. Potrivit
ultimelor date, o persoană si-a pier
dut viata. 19 au fost rănite, iar aproximativ 100 000 au rămas fără adăpost. Se precizează că peste 2 000
de clădiri. în majoritate vechi, au
fost distruse sau avariate. Cele mai
afectate au fost localitatea Almiros,
situată pe autostrada Atena — Sa
lonic. precum si orașele Voios sî
Lamia. Autoritățile elene au luat
măsuri de ajutorare a sinistratilor.

VALUL DE CĂLDURA SI SE
CETA care s-a abătut de peste
două săptămîni asupra regiunilor
centrale și de sud-vest ale S.U.A.
a provocat mari pierderi agri
culturii in statele americane Arkan
sas, Oklahoma. Dakota de Nord șl
Dakota de Sud. estimate la peste
1,2 miliarde dolari. Numai in statul
Dakota de Nord. Ministerul Agri
culturii al S.U.A. apreciază că
pierderile depășesc 50 la sută din
nivelul obișnuit al producției agricole.
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