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a doua cultură!
Ritmul lucrărilor trebuie să crească mult, îndeosebi 
în județele din sudul și vestul țării, unde sint toate 
condițiile pentru realizarea celei de-a doua recolte 
în aceste zile, două obiective se 

situează în prim-planul urgențelor 
din agricultură : extinderea ariei de 
recoltare a griului si în alte județe 
și creșterea vitezei zilnice la seceriș 
la nivelul maxim posibil de realizat. 
De modul in care se indeplinesc a- 
ceste obiective depinde hotărîtor 
stringerea la timp și fără pierderi a 
recoltei de griu. Tot atit de impor
tant este însă ca, odată cu inten
sificarea secerișului. în fiecare uni
tate agricolă să se acorde o atentie 
deosebită eliberării terenurilor de 
paie si pregătirii solului pentru îh- 
sămîntarea imediată a culturiloi- du
ble. Pretutindeni, trebuie înțeleasă cu 
toată răspunderea importanta pe care 
o prezintă realizarea integrală a pla-

nului de însămîntare a culturilor du
ble de legume, porumb pentru boa
be și de plante furajere. Facem a- 
ceastă subliniere intrucit timpul fa
vorabil pentru însămințarea culturi
lor duble s-a redus 
rezultatele nu sînt 
mulțumească. ___
de 10 iulie, deși 
strînsă 
totuși 
tate doar de ne 500 507 hectare : din 
acestea au fost pregătite 396 037 hec
tare si au fost însămîntate cu culturi 
duble numai 372 200 hectare.

Tn tabelul de mai jos prezentăm 
rezultatele înregistrate in acest do
meniu pină în seara zilei de 10 iulie, 
în zece județe mai avansate la re
coltare :

de 
paiele

Pină
ne 

au

considerabil și 
de natură să 

în seara zilei 
recolta a fost 

849 283 hectare, 
fost transoor-

— în hectare —

Județul
Suprafața 

totală 
recoltată

Terenurile 
eliberate 
de paie

Suprafețele 
insămînțate 
cu culturi 

duble

Dolj 87 973 45 359 38 561
Olt 60 193 35 675 29 780
Teleorman 77 419 38 290 29 190
Ilfov 79 574 47 350 33 255
Ialomița 73 486 50 000 34 000
Constanța 76 859 45 914 37 590
Brăila 49 721 27 765 23 252
Mehedinți 32 400 18 836 14 024
Timiș 59 877 41 263 27 255
Arad 36 965 22 920 16 325

Concluzia principală care se des
prinde din analiza datelor înscrise în 
tabel este aceea că între lucrările de 
recoltare si eliberarea terenului de 
paie s-au creat decalaje însemnate, 
ceea ce a determinat întîrzierea în- 
sămîntării culturilor duble. Pregăti
rile făctite in fiecare unitate agri
colă înainte de începerea secerișu
lui au urmărit organizarea activită
ții in așa fel incit toate aceste lu
crări șă se execute în fjux continuu, 
pentru ca intre recoltarea unei su
prafețe si insămîntareâ acesteia cu 
culturi duble să nu treacă mai mult 
de 48 de ore. Deficientele apărute pe 
parcurs în desfășurarea muncii

functionarea mijloacelor mecanice au 
dus insă la dereglarea executării in 
flux a acestor lucrări.

Ceea ce se impune acum cu prio
ritate pentru recuperarea rămîneri- 
lor in urmă este folosirea tuturor po
sibilităților pentru urgentarea elibe
rării de paie a terenurilor recolta
te. Lipsa sirmei invocată de unele 
județe nu constituie o justificare. In 
aceste condiții este nevoie de mobi
lizarea tuturor forțelor umane de la 
sate pentru transportul paielor cu

A. PAPADIUC

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

, Tovarășul Nayef Hawatmeh,
secretar general al Comitetului Central al Frontului Democratic

pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
in stațiunea Neptun, pe Nayef Ha
watmeh, secretar general al Comi
tetului Central al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei, 
care efectuează o vizită in țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La primire au participat Taissir 
Khalil, membru al Biroului Politic 
al C.C. al F.D.E.P., șeful secției re
lații externe, Mohammed Nayef, 
responsabil pentru legăturile F.D.E.P. 
cu țările socialiste.

A luat parte, de asemenea. Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Nayef Hawatmeh a exprimat în-

treaga gratitudine și profunda satis
facție pentru primirea la tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru posibili
tatea 
de a 
dului 
tiilor 
realizările remarcabile obținute , de 
poporul român pe calea dezvoltării 
economice și sociale a patriei.

Totodată, secretarul general al 
C.C. al F.D.E.P. a adresat cele mai 
vii mulțumiri pentru poziția princi
pială, constantă a României, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de sprijinire activă și permanentă a 
luptei drepte a poporului palestinian 
pentru cucerirea drepturilor sale 
inalienabile.

La rîndul său. tovarășul Nicolae

oferită de a vizita România și 
cunoaște din experiența Parti- 
Comunist Român, a organiza- • 
de masă, precum și unele din

Ceaușescu a exprimat deosebita .sa
tisfacție pentru vizita pe care o face 
în tara noastră delegația Frontului 
Democratic pentru Eliberarea Pales
tinei, convingerea că aceasta vi 
deschide noi posibilități pentru

• rirea colaborării tot mai largi 
tre P.C.R. si F.D.E.P.

în timpul convorbirii au fost 
cate bunele raporturi de prietenie 
și șplidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român si Frontul De
mocratic Pentru Eliberarea Palestinei, 
care contribuie la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre popoarele 
român si palestinian, la promovarea 
cauzei juste a poporului palestinian 
pe plan internațional, exprimindu-se
(Continuare in pag. a V-a)

întă- 
din-
evo-

Ministrul pămînturilor, reașezării și dezvoltării
rurale din Republica Zimbabwe

Tovarăsul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri. în - 
stațiunea Neptun. pe Sydney Sekera- 
mayi, ministrul pămînturilor, reașeză
rii si dezvoltării rurale din Republica 
Zimbabwe, care, in fruntea unei 
delegații, efectuează o vizită în tara 
noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comertuhii ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte-

rior și cooperării economice interna-' 
tionale.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru primirea acordată, oaspetele 
a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceausescu un mesaj din partea pri
mului ministru Robert Mugabe, in 
care. în numele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Patrio
tic (Z.A.N.U. — F.P.). al guvernului și 
poporului Republicii Zimbabwe, 
adresează președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut de priete
nie si solidaritate, urări de succes, 
iar poporului român prosperitate si 
bunăstare. In mesaj sînt relevate bu
nele relații dintre cele două pârtide

si popoare, evidentiindu-se rolul si 
contribuția Partidului Comunist Ro
mân, a poporului român, a președin
telui Nicolae Ceausescu în sprijini
rea luptei poporului Zimbabwe pen
tru scuturarea jugului colonial, pen
tru eliberare socială.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
primului ministru al Republicii Zim
babwe și conducerii Z.A.N.U. — 
Frontul Patriotic salutul său căldu
ros si cele mai bune urări, iar po
porului din Zimbabwe sincere feli
citări pentru istorica victorie dobin-

(Continuare în pag. a Ii-a)
con-

Ambasadorul Republicii Senegal

în ziarul de azi PERSONAJUL CENTRAL

dorul Republicii Senegal la Bucu
rești. în vizită de rămas bun. in 
legătură cu încheierea misiunii aces
tuia in tara noastră.

Președintele Republicii Socialis- 
România. tovarășul. Nicolae 

Ceaușescu. a primit vineri după- 
amiază pe Ibrahima Dieng. ambasa-

(Continuare in pag. a V-a)
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Convorbire consemnată de 
TOMORI Gâza 
corespondentul „Scinteii"

Convorbire 
consemnată de 
C. STANESCU

Cu acest prilej a avut loc 
vorbire care s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

Cum se 
toate acestea 
literaturii, in 
scriitorilor, in 

reprezenta-

Convorbire cu
George 

MACOVESCU 
președintele 

Uniunii scriitorilor

Convorbire cu tovarășul Ferdinand NAGY 
prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.

mai înainte. Integrat 
în ampla operă de edi- 
societătii socialiste multi- 
dezvoltate _ Pe pămintul 

prin

înseam- 
în isto- 
literaturi. 

cei cinci- 
ani tre-

Dinamica și structura fondurilor fixe din economia națională
Pentru România, țară socialistă in curs de dezvoltare. înfăptuirea 

secvență a unor programe tot mai ample de investiții a constituit și 
constituie o necesitate obiectivă. Aceasta are la bază politica de repartizare 
a unei rate înalte din venitul național pentru fondul de dezvoltare — 
opțiune economică și socială fundamentală a partidului nostru după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. Viața demonstrează că aceasta constituie singura 
cale in măsură să asigure lichidarea raminerii în urmă moștenite de la 
capitalism, depășirea decalajelor și ridicarea țării, intr-un răstimp istoric 
scurt, in rîndul statelor avansate economic.

• In anul 1980, statul alocă fonduri de investiții pentru dezvoltarea 
economico-socială de peste 5,2 ori mai mari decit in 1965 ;

• Volumul investițiilor realizate în patru ani ai actualului cincinal depă
șește volumul investițiilor din primele patru cincinale (1951-1970) ;

• Valoarea fondurilor fixe din economie va ajunge în 1980 la circa 
2 000 de miliarde lei, de aproape patru ori mai mult decit în 1965 ;

• Ponderea fondurilor fixe industriale a crescut in ultimii 15 ani de la 
32 la sută la 44 la sută ;

• 87,8 la sută din fondurile fixe existente în economie la sfîrșitul anului 
1979 au fost puse în funcțiune in perioada 1966-1979.

RUBRICILE NOASTRE : 
Note cetățenești; Croni
ca muzicală ; Faptul di
vers ; Răsioind presa 
străină ; Sport; De pre

tutindeni

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 

de puternic avînt creator in construcția socialistă

In frăție ne-am făurit
viața nouă, în frăție culegem

roadele muncii noastre

— Covasna face parte din jude
țele care s-au născut — și la pro
priu și la figurat — in „epoca de 
aur“ a marii istorii. Ce amprente 
au pus pe personalitatea dezvol
tării sale acești 15 ani, tovarășe 
prim-secretar ?

— Hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului — străbătute 
ca de un fir roșu de cutezanța re
voluționară. de gindirea nova
toare. profund științifică a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — au im
primat dezvoltării României so
cialiste, fiecărui colț al ei, ritmuri 
dintre cele mai dinamice, inima
ginabile 
organic 
fi care a 
lateral ________
românesc, județul Covasna, 
grija conducerii partidului și a sta
tului, a beneficiat an de an de

importante fonduri de investiții, 
care in actualul cincinal sint de 
aproape trei ori mai mari de
cit cele din cincinalul anterior 
și cu 2,5 miliarde lei superioare 
totalului fondurilor atribuite in 
11 ani premergători cincinalului pe 
care-1 parcurgem. Mărturie eloc
ventă a grijii permanente pe care 
o poartă secretarul general al 
partidului dezvoltării armonioase, 
multilaterale a tuturor zonelor 
țării, județul Covasna — o adevă
rată familie în care trăiesc și 
muncesc in frăție români și ma
ghiari — se prezintă azi cu o in
dustrie în plină dezvoltare, care 
realizează în numai șase zile în-

Două imagini semnificative din municipiul Sf. Gheorghe : strada Școlii, așa cum arăta acum cinci ani... și actuala 
ei ascensiune pe verticala civilizației moderne

o con- 
intr-o

IN T0A TĂ FRUMUSEȚEA

— In istoria unei li
teraturi, ca dealtfel in 
istoria poporului ace
lei literaturi, un dece
niu și jumătate nu în
seamnă cantitativ prea 
mult. Cu toate aces
tea. sint epoci de mari 
prefaceri revoluționa
re, de schimbări ca
litative a căror va
loare depășește crite
riul cantitativ ; ele pot 
fi relativ scurte dar 
decisive in viața unui 
popor. Din acest punct 
de vedere, care sint 
după părerea dv. sem
nificațiile și conse
cințele pe planul lite
raturii ale perioadei 
ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R. ?

— în adevăr, cinci
sprezece ani 

puțin 
unei 

totuși, 
sprezece 
cuți de la Congresul 
al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, anii 
de cind la cirma tării 
se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, re
prezintă mult pen
tru întreaga noastră 
istorie, pentru con
strucția materială și 
spirituală din Româ
nia. Ei reprezintă, ca 
atare, enorm și pen
tru istoria literaturii 
române contemporane, 
întreaga tară se află 
într-o perioadă de 
reale 
transformări. Să 
obosim niciodată 
repeta, în orice 
prejurare, acest 
văr, pentru că numai 
intelegind această rea
litate vom avea ex
plicația multor feno
mene petrecute pe 
alte planuri și cu atît 
mai mult pe planul 
artei și deci al litera
turii. Nu fac cîtuși de 

să cred

perioadă
și profunde 

nu 
în a 
îm- 

ade-

că procesul din dome
niul bazei se reflectă 
automat și neapărat 
concomitent în dome
niul suprastructurii, 
dar nu pot să nu con
stat că în acești cinci
sprezece ani litera
tura din țara noastră, 
scrisă in limba română 
și a naționalităților 
conlocuitoare, a fost 
cuprinsă ea însăși de 
fervoarea transformă
rilor, s-a maturizat 
intr-un ritm mult mai

rapid decît în alte 
etape, a cuprins o arie 
mult mai largă de 
preocupări, și-a mo
dificat continuu mij
loacele de expresie, 
s-a integrat mult mai 
mult în viata politică 
și socială a poporului 
nostru, s-a măsurat 
cu rezultate mult mai 
bune cu literaturile 
altor popoare. Toate 
genurile literare pre
zintă valori substan
țiale care se inscriu 
încă de pe acum în 
istoria literaturii ro
mâne și, de ce să nu 
o spunem, cu toată 
modestia, dar și cu 
conștiința autenticită
ții valorilor respective, 
ele contribuie și la 
dezvoltarea literaturii 
universale. Marile pro
bleme și întrebări pe 
care șl le pune omul 
nostru și mai cu sea
mă omul dintr-o tară 
socialistă ca a noastră 
și le pune și scriito
rul român contempo
ran și caută, prin mij
loacele lui specifice, 
răspunsuri valabile nu 
numai pentru citito-

rul din România so
cialistă. Complexita
tea spirituală a celui 
ce trăiește în acest 
sfîrșit de veac, atît de 
frămintat și atît de 
mare prin realizările 
lui, este un teren în 
care scriitorul român 
de azi operează cu 
tot mai mare sigu
ranță. pricepere, mă
iestrie și în același 
timp cu o deosebită 
responsabilitate. Și, 
de ce să nu recunoaș
tem, realizările noas
tre sînt în strînsă le
gătură cu vastul ori
zont deschis gindirii 
românești contempo
rane de ideile revo
luționare ale președin
telui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
suflul înnoitor pe 
care personalitatea sa 
l-a imprimat întregii 
vieți spirituale și cul
turale a patriei noas
tre, in acești ani rod
nici de construcție 
socialistă In fapte și 
în cugete.

— In această peri
oadă bogată in fapte 
revoluționare au avut 
loc importante clari
ficări cu privire la 
conceptele de demo
crație. responsabilita
te, libertate. Partidul 
a luat măsura revolu
ționară de a desființa 
cenzura, ca o expresie 
a responsabilității scri
itorilor înșiși, a creș
terii răspunderii crea
ției față de interesele 
poporului, 
reflectă 
in viața 
gindirea 
operele 
tive ?
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Timo de o zi. Împreună cu to
varășul Ion Floricică, directorul 
Trustului iudetean Mehedinți pen
tru mecanizarea agriculturii. am 
urmărit cum se desfășoară seceri
șul griului în unitățile agricole din 
Consiliul unic agroindustrial Deve- 
sel. La C.A.P. Scănău este nrima 
zi la recoltare. O observație se im
pune încă de la inceput : cum baza 
de recepție este la o distanță mai 
mare, cu numai două miiloace de 
transport — un autocamion si un 
tractor cu remorcă — transportul 
producției nu putea tine ritmul cu 
secerișul. Nici nu pornim mai de
parte Si primele combine si-au um
plut deja buncărele. Pentru a nu 
se pierde timp prețios, producția 
se nune jos. pe folie de polietilenă. 
O fi prima zi de lucru, dar sub as
pect organizatoric totul trebuia pre
gătit dinainte si nu ne narcurs.

De la inginerul Ion Floricică cu
noaștem că la cooperativa agricolă 
Devesel se hotărîse cu o seară îna
inte ca secerișul grîului să inceaoă 
a doua zi. Dar surpriză ! Era ora 
11.30 si cele opt combine, patru 
mijloace de transport si 15 mecani
zatori si cooperatori, în frunte cu 
lnginera-sefă a unității. tovarășa 
Maria Popa, stăteau ca la paradă.

— De ce nu se lucrează 1 — în
trebăm.

Inginera-sefă a unității începe cu 
Justificările : ba că pe unele por
țiuni griul are umiditate mai ridi
cată ; ba că peste cel mult o jumă
tate de oră va pomi lucrul etc., etc.

Situația este stînjenitoare. Cum 
acum nu se poate admite ca mij

loacele de recoltare să stea nefo
losite. directorul trustului de meca
nizare a agriculturii ia o măsură ne 
loc : combinele să se mute ime
diat la cooperativa agricolă veci
nă. din Batoti. unde reooltarea se 
desfășoară din plin.

La numai un sfert de oră in urma

Toți vor să fie bine, 
dar oo toti poo mina

Contraste 
în unități agricole 

din județul Mehedinți

noastră, la C.A.P. Batoti ajung si 
combinele plecate de la C.A.P. De
vesel. Inginerul-șef al imitații, 
Emil Țucă. trece imediat la grupa
rea combinelor ne sola unde se lu
crează. La rîndul său. președintele 
unității pornește spre secția de me
canizare pentru a aduce fără întâr
ziere încă patru miiloace de trans
port. întrucît acum, prin venirea 
combinelor de la Devesel. ritmul 
secerișului va creste simțitor. La 
eliberarea terenului de naie se lu
crează cu trei prese. Dar într-o 
jumătate de oră. aici au mai sosit 

, de la ferma legumicolă 40 de coope
ratori. pentru a se lucra si manual.

în cursul zilei ajungem la coope
rativa agricolă din Crivina. unitate 
care are 750 hectare cultivate eu 
grîu. Aici, pe două sole sint con
centrate 16 combine. Secerișul se 
declanșase încă din ziua prece
dentă. Pină la ora cînd am ajuns 
aici, recolta de pe mai bine de 
200 hectare era strinsă si depozi
tată. în același ritm susținut se lu
cra la eliberarea si pregătirea te
renului pentru însămintarea cultu
rilor duble. La fel ca la Batoti. 
munca este aid. temeinic organi
zată.

Acest raid ne-a nus in fata a 
două situații diferite. în timp ce 
în multe unităti se muncește cu 
Spor la secerișul griului. în altele 
se mai bate pasul pe loc. Este de 
fapt si explicația de ce pe ansamblul 
județului nu s-a atins încă vi
teza zilnică stabilită la recoltarea 
grîului —» joi. 10 iulie, aceasta re- 
alizindu-se in proporție de numai 
78 la sută — deși secerișul a început 
de mai multe zile. Iată de ce este de 
datoria comitetului județean de 
partid, a organelor agricole si con
siliilor unice agroindustriale să în
treprindă de urgentă măsuri ferme 
sore a se asigura în fiecare uni
tate agricolă o mobilizare cuprin
zătoare a forțelor, folosirea la ca
pacitatea maximă a combinelor — 
singura garanție că secerișul, trans
portul si depozitarea grîului se vor 
încheia intr-un timp cît mai scurt.

Vlrqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii" 

în județul Bacău recoltarea orzu
lui se desfășoară din plin. Pregăti
rile temeinice făcute din vreme au 
permis ca în numai cîteva zile să fie 
strânsă producția de pe 61 la sută 
din suprafețele cultivate. Ne aflăm 
pe terenurile cooperativei agricole 
din comuna Traian. în lanurile de 
orz. 13 combine lucrează în ritm in
tens. iar în urma ,lor presele de ba
lotat paie si tractoarele cu remorci 
eliberează terenul. In aiutor au 
venit si echipe de cooperatori, 
care cu greble si furci adu
nă paiele la marginea tarlalelor. 
Buncărele combinelor sînt golite 
din mers, orzul fiind transportat 
de îndată la baza de recepție. Pe 
măsura pregătirii terenului, semă- 
nătorile pun în pămînt sămînta ce
lei de-a doua culturi.

Aflat de fată, inginerul Alexan
dru Dănilă. director la direcția a- 
gricolă județeană, ne informa că 
munca a fost organizată în acest 
fel în toate unitățile. Formațiile 
mari de combine. întregite cu mii
loace mecanice pentru eliberarea 
terenului, pregătirea acestuia si se
mănatul culturilor duble sînt con
duse de specialiști. Pentru a grăbi 
Secerișul. în raza consiliilor Sascut 
Si Tătărăsti din sudul județului au 
fost aduse combine de la Moinești, 
Odobesti șl Enăchesti. Formațiile 
de lucru au fost dimensionate în 
așa fel incit fiecare unitate să 
poată încheia recoltarea orzului în 
cel mult trei zile. Se lucrează intens 
la Buhoci, Dealul Perjului. Valea 
Seacă. Sascut. ca si in fermele 
I.A.S. Traian. Sascut si Bacău. 

Demn de remarcat e că au fost luate 
măsuri pentru evitarea pierderilor, 
atit.la boabe cit si H oaie. C--’ și
nele sînt reglate astfel ca orzul să 
fie tăiat cît mai de jos posibil, iar 
mijloacele de transport au fost 
etanșate pentru ea nici un bob să

Ba» 
as incemit bine; 

mai au insă de lacra 
pină să umple

iuti sacii
nu se irosească ne drum. Comanda
mentul iudetean pentru coordona- 
rea, lucrărilor agricole a luat mă
suri ea recolta să fie transportată 
și depozitată în același ritm cu re
coltatul. Tinînd seama că boabele 
au încă un procent ridicat de umi
ditate. la bazele de recepție au fost 
puse în funcțiune toate uscătoarele. 
pentru a putea fi preluate zilnic 
cel puțin 2 500 tone de brz. Cantită
țile de orz care depășesc umidita
tea admisă sint depozitate în uni

tăti. în spatii special amenajate, 
unde se lopătează pină ce pot fi 
transportate la bază.

Cu toate măsurile întreprinse. în
deosebi in raza consiliului agroin
dustrial iielerin s-m ivit si une‘J 
neajunsuri chiar acum, la Început 
de campanie. I41 cooperativa agri
colă din flelegiu trebuia să lucre
ze 6 combine. în realitate. '’oar J 
erau în brazdă. Una era defectă, 
iar alta nu sosise în cîmp. de la 
S.M.A.. nici pină la ora prînzului. 
Președintele consiliului, tovarășul 
Dumitru Ilie. care se afla de fată, 
ne-a asigurat că este vorba doar 
de un simplu incident, ce se reme
diază pe loc. Dar. după cum am 
putut constata, nu este singurul. La 
Săhduleni, în cadrul aceluiași con
siliu. din 4 combine funcționau 
doar două. Si aceasta tot în prima 
zi de lucru. Balotierele. de aseme
nea. stăteau trase la marginea tar
lalei.

în zilele următoare, pe măsură 
ce lanurile de grîu se vor coace, se
cerișul va crește în intensitate. Or, 
tocmai de aceea trebuie asigurate 
toate condițiile ca recolta să fie 
strinsă in timp scurt si fără pier
deri. Este adevărat, băcăuanii tiu 
început bine secerișul, dar mai au 
mult de lucru pină să umple toii 
sacii. Și ca lucrurile să meargă 
bine în continuare este nevoie ca 
neajunsurile semnalate să fie 
curmate cit mai repede.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

...și nu știau
In „Scinleia" de ioi. colegul nostru 

din județul Mehedinți prezenta citi
torilor recordul mecanizatorului Ion 
Adam de la Obirsia de Cimp. care 
a recoltat' cu „Gloria" la. intr-o zi. 
65 de tone de gtiu.

— Frumos rezultat, dar nu acesta 
este recordul la seceriș — aflăm de 
la tovarășul Vaslle Costel. președin
tele consiliului unic agroindustrial 
Andrăsești. La C.A.P. ftevigu. me
canizatorii Vlad Stelică. Miron Mi
roslav. Ion, Andrei si Manea Petcu 
au reușit in aceste zile performante 
chiar mai bune — aproape de 10 de 
tone recoltate intr-o zi — dar nu știau 
că sint ..recordmani".

La C.A.P. Colilia, un alt ..careu de 
ași" format din mecanizatorii Vaslle 
Ionifă, Dumitru Poponețe. Vaslle 
Manea si Pencu Titu; fiecare dintre 
el au recoltat vineri cile 66 tone de 
gria. „Să stringi 65 de tone intr-o zi 
e greu, dar nu imposibil — ne-a 
spus unul din acești mecanizatori. 
Să stringi insă 600 tone de griu in 
campania celor 9 zile a secerișului, 
pentru aceasta ne luptăm noi acum".

Frumoasă replică a mecanizatori
lor din Bărăganul ialomitean la re
cordul lui Ion Adam. Frumoasă este 
in sine această întrecere, la care 
participă zeci de mii de combiner!. 
Cine va fi câștigătorul 1 Lista rămine 
deschisă...

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii

După seceriș
(Urmare din pag. I)
remorcile si căruțele. Tot în acest 
scop e necesar ca toate mașinile de 
adunat și capital, care au o mare 
productivitate, să fie folosite nu nu
mai ziua, ci și noaptea la lumina fa
rurilor. Nici un efort nu trebuie pre
cupețit pentru a se crea front de 
lucru la pregătirea terenului si se
mănatul culturilor duble, lucrări care 
trebuie să se execute obligatoriu în 
două schimburi. Este o cerință e- 
sentială pentru recuperarea grabnică 
a intîrzlerilor în acest domeniu.

Pornind de la considerentul că 
timpul optim pentru însămîntarea 
culturilor duble se apropie de sfîr- 
șit. comitetele județene de partid, 
organele agricole și consiliile unice 
agroindustriale au datoria ca. acțio
nând energic pentru accelerarea la 
maximum a ritmului secerișului, să 
întreprindă totodată masurile ce w 
impun pentru a mobiliza toate for
țele la eliberarea terenurilor de paie. 
Cu toată hotărârea trebuie combătu
tă tendința manifestată de conduce
rile unor unităti agricole de a lăsa 
pe planul doi această lucrare, de
oarece este de cea mai mare impor
tantă ca planul de însămîntare a 
culturilor duble să se realizeze in
tegral in toate unitățile agricole. în 
toate județele.

La noi rozătorii nu au loc!
RECONDITIONAREA PIESELOR DE SCHIMB ADUCE ÎNTREPRINDERII DE REPARAȚII 

AUTO CRAIOVA-DECI ȚĂRII-MARI ECONOMII DE MATERII PRIME Șl MATERIALE

TELEORMAN

Se dezvolta rețeaua cooperației 
de consum

Imagine din secția preparație a noii 
întreprinderi de covoare din Alba lulia

Foto : S. Cristian

Anul Trecut, la întreprinderea de 
reparații auto din Craiova au fost re
cuperate 1 000 tone piese, agregate, re
pere si subansamble — toate rezulta
te din dezmembrarea autovehiculelor 
venite la casare. Adică o apreciabilă 
cantitate de metal nu a mai luat 
calea unităților de colectare a resur
selor materiale refolosibile, așa cum 
nici alte 1 000 tone de piese noi nu 
au fost „scoase" din circuitul eco
nomic pentru repararea unor auto
vehicule. în acest an, volumul pie
selor recuperate și refolosite prin 
recondiționară va fi substanțial spo
rit. Care sînt căile spre realizarea 
unor asemenea economii ?

— Datorită specificului — am reți
nut de la șeful de secție, Iulian lo
vea — în unitatea noastră, peste 60 
la sută din planul de producție îl 
reprezintă reparațiile capitale de au
tovehicule și reparațiile generale de 
motoare. Dealtfel, întreprinderea 
noastră a fost printre primele din 
cele cu asemenea profil care si-a or
ganizat un atelier centralizat de re- 
conditionări. In care se folosesc teh
nologii industriale, în flux continuu. 
Mai mult, reconditionarea pieselor 
nu se face la voia întîmplării. în ra
port cu cerințele momentului, ci ne 
bază de grafice, secția avînd plan 
fizic pe piese, repere si zile.

Prima operațiune o constituie pre- 
spălarea agregatelor și subansam- 
blelor pentru a le asigura o igienă 
corespunzătoare. Apoi demontarea 
acestora în componente, degresarea 
și limpezirea pieselor rezultate ; 
trierea acestora în piese bune, re- 
condiționabile și în cele ce se trimit 
la topit ; reconditionarea celor re
folosibile prin diverse procedee 
tehnologice și prelucrarea lor pe ma- 
șini-unelte ; asamblarea reperelor și 
montarea agregatelor ; efectuarea 
probelor, rodajului și încercărilor ; 
curățirea si vopsirea.

— Fiindcă ati amintit de procedee 
de reconditionare. vă rugăm să vă

referit! la cîteva mai importante pe 
care le folosiți.

— în afară de reconditionarea frec
ventă. pe baza soluțiilor tehnice de 
reparații elaborate de institute de 
specialitate, noi mai folosim : cro- 
marea dură, metalizarea în arc elec
tric, sudura în strat de flux, sudura 
cu electrozi speciali etc. Pentru 
aceasta, atelierul centralizat de re- 
condiționări este dotat cu instalații 
adecvate : de sudură electrică si au
togenă, de metalizare, de acoperiri

partid din întreprindere — se colec
tează pe sorturi. în fiecare secție, iar 
intr-un atelier special de turnătorie 
se transformă în repere noi. Cele 
mai palei și cu configurație simplă 
se toarnă în cochile metalice cu ac
ționare mecanizată, iar cele mai 
mari — direct în forme de pămînt. 
în acest fel se economisesc anual 
circa 6 tone aluminiu, cantitate ce 
se regăsește in repere utilizabile : 
pistoane, fulii. suporți si apărătoare 
de uși. minere de susținere, piese de

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile

Descoperi#, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL"!

galvanice prin zincare. cuprare. ni- 
chelare, cromare dură sau decora
tivă și altele. Prin procedeele amin
tite. numai în ultimul an am recon
diționat, printre altele, circa 4 000 
blocuri motor. 450 arbori cotiti. 4 000 
chiulase motor. 1 000 biele motor. 300 
arbori interaxiali. 450 axe cu came, 
nenumărate pistoane, ambreiaje. pi
voți. fuzete si multe altele. în spe
cial repere cu pondere mare si. in 
același timp, deficitare la nivelul 
economiei naționale. .

Preocuparea pentru utilizarea cît 
mai eficientă a resurselor materiale 
refolosibile. practic a fiecărei bucăți 
de metal, nu se rezumă numai la re
conditionare. ci vizează, deopotrivă, 
și reintegrarea în circuitul economic 
a pieselor asa-zise „deseu". In acest 
scop. în întreprindere s-a născut ini
țiativa : „Din repere vechi să obți
nem repere noi".

— Reperele din metale neferoase 
ce nu se mai pot reutiliza ca atare 
— a precizat tehnicianul Victor 
Nitulcă, secretarul comitetului de

NEVOIA DE A MĂSURA EXACT, 
de a doza precis consumul de materii 
prime devine tot mai acută, atit la 
noi, cît și pe plan mondial. Iată de 
ce, în ancheta de față ne ocupam 
tocmai de producția proprie, de im
portul și exportul de balanțe și cîn- 
tare. Tratăm Împreună toate cele trei 
probleme pentru că, după cum vom 
vedea, ele formează un tot unitar și 
au implicații în cele mai diferite sec
toare de activitate. Așa, de pildă, în 
ultimul timp s-a ivit necesitatea do
tării unităților din cadrul Combina
tului minier Oltenia cu cintare de 
bandă pentru măsurarea exactă a 
cantității de cărbune extras. Ce era 
de făcut 7 în mod firesc, s-a apelat 
în primul rînd ta singura unitate spe
cializată din țară în producția de cin
tare : întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu. Se știa bine că aici se și reali
zaseră cintare de bandă pentru ter
mocentrala Turceni și Combinatul 
siderurgic Galați. Iată insă că răs
punsul la această solicitare a fost ne
gativ. „Nu putem produce astfel de 
cintare" — a scris negru pe alb Con
ducerea întreprinderii „Balanța" din 
Sibiu. Care a fost consecința acestei 
decizii, înscrisă pe colțul unei coli de 
hîrtie 7 „Avînd «negația» unității pro
ducătoare, am apelat la două firme 
din străinătate pentru importarea 
cintarelor respective" — precizează 
tovarășa Gela Pricop, de la întreprin
derea de comerț exterior „Tehnoim- 
portexport".

Acesta este numai un exemplu. Ne
voia de a măsura exact este însă tot 
mai mare. Și așa cum ne spunea to
varășul Mihail Tudor, șef de serviciu 
la „Tehnoimportexport", la ora ac
tuală importăm balanțe de laborator 
(de analiză și sedimentare), cîntafe 
mari industriale (de bandă, de dozare, 
pentru cuptoarele de turnare) și pen
tru silozuri. Lucrurile stau deci cam 
așa : avem o întreprindere speciali
zată in producția de cintare, avem 
nevoie de cintare și, totuși, cheltuim 
pentru importuri sute și sute de mii 
de lei din fondurile valutare ale țării. 
Desigur, o singură Întreprindere — și 
aceasta, după cum vom vedea, nu 
tocmai bine organizată — nu poate 
satisface întregul necesar de balanțe 
al economiei naționale. Dar trebuie 
făcut efortul pentru ca cel puțin tot 
ceea ce putem realiza în țară să nu

fixare, capete avial etc. Noi am ana
lizat cu toată exigenta si alte posi
bilități. Din consultarea cu toii lucră
torii. am ajuns la concluzia că o se
rie de repere noi se pot executa din 
cele vechi, „taxate" drept „deseu" la 
demontare. Si astfel, din piese de 
dimensiuni mai mari obținem astăzi 
altele de dimensiuni interioare, direct 
prin simple prelucrări mecanice sau 
prin forjare. Iată cîteva exemple: din 
crucea sateliților de la diferențialul 
autobasculantei „ROMAN" de 1B 
tone obținem reperul similar al au
tobasculantei toe 12 tone : din capul 
barei de direcție de ia aceeași auto
basculantă realizăm șurubul cu gu
ler pentru leverul si pentru caseta 
de direcție : din bucșa axului cu 
came se execută bucșa pentru ace
lași ax al furcii autobasculantelor 
19 215 DFK și 112-UD. Numărul de 
repere noi. rezultate din cele vechi, 
a sporit de la 5, în 1975, la 105 in 
acest an, cifră care va crește în con
tinuare.

Experiența colectivului de la I.R.A. 
Craiova iese si mai bine în evidentă 
dacă recurgem la citeva cifre de sin
teză. Astfel. în perioada 1976—1980 
(cînd producția industrială a marcat 
creșteri continue), consumul de me
tal pentru efectuarea reparațiilor ca
pitale a scăzut de la 2,06 la 1,3 
tone/milion lei producție, iar pentru 
fabricația pieselor de schimb — de 
la 25,8 a ajuns la 16,3 tone/milion lei 
producție ; la lucrări cu caracter 
industrial — de la 10,1 tone a scăzut 
la 9,3 tone/milion lei producție, 
cu șanse apreciabile de a fi serios 
diminuate pină la finele acestui an. 
Toate acestea au avut o influentă 
pozitivă asupra creșterii eficientei 
eumomice. Bilanțul primelor cinci 
luni din acest aii a consemnat redu
cerea cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție cu 20,3 lei. și a celor mate
riale cu 3.6 lei. precum si un 
spor de producție netă de 4 milioane 
lei, Și aceste rezultate in creșterea 
eficientei economice s-au obținut in 
condițiile în care planul producției 
fizice a fost nu numai integral rea
lizat, ci și serios depășit.

Colectivul întreprinderii craiovene 
nu consideră insă că a epuizat toate 
resursele in domeniul reconditionârii 
și refolosirii pieselor si subansam- 
bh'lor uzate, al recuperării si valo
rificării resurselor materiale refolo
sibile. în spiritul sarcinilor formula
te recent de tovarășul Nicolae 
Ceausescu si subliniate din nou la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. din 9 iulie. întregul 
colectiv este hotărît să intensifice 
preocupările în acest sens. De bună- 
seamă. experiența acestei întreprin
deri merită să fie preluată si de alte 
unităti similare din tară. Aceasta ar 
fi in interesul colectivelor unităților 
respective si. mai presus de orice. în 
interesul economiei naționale.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

în cadrul preocupă
rilor pentru continua 
îmbunătățire a apro
vizionării populației, 
cooperația de consum 
din județul Teleorman 
— ca pretutindeni în 
jtară — dezvoltă si mo
dernizează rețeaua sa 
comercială si de ali
mentație publică.

Printre unitățile sale 
reprezentative se nu
mără complexele co
merciale din Zimni- 
eea. Piatra. Videle. 
Bragadiru, Supercoop 
Smîrdioa-sa. magazine
le universale din Plo
pii SlăvitestL Plosca. 
Peretu etc., care oferă 
cumpărătorilor o gamă

diversă de mărfuri in
dustriale. Anul trecut, 
în localitatea Furcu- 
lești s-a dat în folo
sință un complex co
mercial cu trei nive
luri. care cuprinde la 
parter un restaurant și 
o frizerie, la primul 
etaj o alimentară cu 
autoservire si o croi
torie. iar la etajul TI 
raioane cu articole 
textile. încălțăminte, 
galanterie, cosmetice. 
De asemenea, au foșț 
modernizate numeroa
se unități de alimen
tație publică, printre 
care se numără res
taurantele t.Parc“-Dră- 
gănești-Viașca. „Ha
nul mării“-Tig;mești,

„Trei steiari“-Alexan- 
dria. Popasul. turistic 
Cringu. restaurantul 
din Smirdioasa etc.

Anul acesta se vor 
da în folosință — 
printre alte obiective 
— noi magazine uni
versale si secții de 
prestări servicii la 
Bujoru si Salcia, pre
cum si complexe co
merciale (magazin, 
restaurant si secții de 
prestări) la Mîrzănești, 
Izvoarele. Țigănești, 
Contești si altele.

în fotografie : Mo
dernul complex co
mercial construit ■ in 
comuna Piatra, jude
țul Teleorman.

BBBBBBBBBBB B ■ ■ ■
mai importăm. Or, in prima jumătate 
a acestui an, valoarea cintarelor și 
balanțelor importate este aproape 
dublă față de cea înregistrată in tot 
anul trecut. Altfel spus, nevoia de a 
măsura exact nu numai că este tot 
mai mare, dar este și tot mai scump 
plătită.

Situația nu se prezintă deloc mai 
bine nici in privința exportiilui. Știm 
bine că, în orice sistem economic, 
cine vrea să importe poate și trebuie 
să-și asigure fondurile necesare nu-

După cum ne relata tovarășul Gheor- 
ghe Mandea, inginerul-șef al între
prinderii, anul trecut s-au făcut efor
turi deosebite pentru a se răspunde 
unor comenzi speciale ale unităților 
economice. Și, într-adevăr, circa un 
sfert din producția de cintare au re
prezentat-o unicatele, reducindu-se 
importul cu 28 milioane lei-valulă.

După cum ni s-a spus în întreprin
dere, 54 Ia sută din producția de cîn- 
tare ce se realizează în prezent a fost 
înnoită și modernizată în actualul

proces ; în cazul grupei de balanțe și 
cintare de masă există tendința spre 
miniaturizare, produsele avînd un 
design variat, atrăgător. Majoritatea 
firmelor producătoare realizează cin
tare comerciale cu înregistrare și în
sumare a prețului. Răspund acestor 
cerințe cîntarele fabricate la „Balan
ța" ? Din Păcate, în multe cazuri, nu !

în ultimul timp au fost proiectate 
și omologate în fabricație cintare de 
mai mare precizie, unele chiar cu 
componente electronice. Numai că,

B B
acestor echipamente, urmărind să 
aflăm, totodată, dacă nu se pot rea
liza in țară și cîntarele pentru Com
binatul minier Oltenia, despre care 
am amintit la început.

— Noi realizăm echipamente elec
tronice pentru cintare de bandă cu 
debite de la 50 la 2 500 tone pe oră. 
Deci, din datele prezentate se pare 
că am putea realiza și echipamentele 
pentru cîntarele necesare minerilor 
din Oltenia. Cei mai bine ar fi insă 
să avem o discuție cu specialiștii de

„Importăm balanțe pentru că nu cintărim bine 
posibilitățile întreprinderilor noastre"!

Aceasta este esența opiniilor exprimate în ancheta de față privind cerința de a se organiza la un nivel 
superior producția de cintare și balanțe

mai din ceea ce exportă. Iată însă că. 
în ultimii doi ani, planul de export 
la balanțe și cintare nu a fost îndepli
nit Prin urmare, punînd pe cele 
două talere ale balanței importul și 
exportul de cintare, ajungem în mod 
inevitabil la concluzia că importul 
este încă destul de... greu, iar ex
portul mult prea... ușor. Un dezechi
libru care se cere analizat Și re
dresat.

DE CE RĂMlN TOT VECHI 
MULTE DIN PRODUSELE... NOI 
ȘI MODERNIZATE întrebarea 
poate să surprindă, dar vom ve
dea că răspunsul exprimă un 
mare adevăr. Ar fi greșit să se înțe
leagă că specialiștii și muncitorii de 
la întreprinderea „Balanța" nu au ac
ționat pentru Înnoirea și moderniza
rea producției, pentru a răspunde cît 
mai bine nevoilor economiei națio
nale, astfel incit să contribuie la re
ducerea efortului valutar al tării. Me
rită remarcat că in ultimii patru ani 
s-au realizat aici 141 tipuri de țin
tare noi ; primele cintare de bandă 
folosite la termocentrale și in mine
rit s-au realizat încă de acum doi ani.

cincinal. Deci, s-ar părea că lucrurile 
stau cit se poate de bine. Dealtfel, 
din documentația pe care o avem am 
putea scrie despre multe alte reali
zări ale colectivului de la „Balanța". 
Nu o facem însă pentru că nu trebuie 
să privim numai în curtea întreprin
derii și să ne lăsăm încintați de mă
rimea unor procente. Aceasta ar fi un 
fel de a ne fura singuri căciula. Așa 
cum cere conducerea partidului, este 
necesar să ne comparăm cil cele mai 
bune performanțe atinse pe plan 
mondial. Numai în felul acesta vom 
putea vedea la ce nivel ne situăm și 
dacă produsele realizate sint compe
titive Pe plan mondial.

Să exemplificăm. Balanța de 10 kg 
pentru comerț a fost modernizată de 
două ori in actualul cincinal, dar 
principiul ei de funcționare a rămas 
același. La fel stau lucrurile și în ca
zul balanțelor romane, destul de mult 
solicitate pe piața internă. Numai că 
pe plan mondial tendințele se în
dreaptă spre automatizare, introduce
rea componentelor electronice, furni
zarea de data pentru calculatoare da

dintr-un motiv sau altul, nu toate 
aceste produse au intrat in producția 
de serie, pentru a le înlocui Pe cele 
depășite din punct de vedere tehnic, 
„într-adevăr, ritmul de asimilare Și 
in special de introducere în fabricație 
a produselor noi este de regulă mai 
mio decit cel de proiectare și omolo
gare — ne spune tovarășul loan 
Popa, șeful filialei din -Sibiu a Cen
trului de cercetare și inginerie teh
nologică pentru mecanică fină și 
scule. Uneori intervin și o serie de 
factori subiectivi, rețineri determinate 
de necesitatea îndeplinirii sarcinilor 
de plan la zi. întreprinderea «Ba
lanța» se confruntă însă și cu o serie 
de greutăți obiective. Degeaba Pro
iectăm o serie de produse noi dacă 
întreprinderea nu dispune de compo
nente electronice, de baze tensome- 
trice șl alte elemente necesare aces
tor produse cu adevărat noi".

REORGANIZAREA — O „GREU
TATE" UNEORI MAI MARE DECÎT 
PUTERILE „BALANȚEI". Am con
tinuat investigația la întreprinderea 
pentru elemente de automatizări — 
București, principalul producător al

la „Balanța", care să ne precizeze 
unele amănunte tehnice și, eventual, 
să apelăm numai la unele importuri 
de completare. Dealtfel, dacă am lă
muri problema traductoarelor de for
ță și am avea o secție mecanică, am 
putea realiza și noi aceste cintare.

— Ce vreți să spuneți 7
— Noi am mai colaborat cu între

prinderea „Balanța". Beneficiarul 
vrea să primească traductoarele și 
adaptoarele pe tavă, cum se spune, 
adică probate, verificate, numai să le 

‘monteze pe un cadru metalic. Tablă 
știe însă să îndoaie oricine. Proble
ma este cine realizează aceste tra- 
ductoare și echipamente electronice. 
Veți spune că este sarcina noastră. 
Adevărat, dar traductoarele trebuie 
verificate. încercate. Acum cîtiva ani 
am discutat cu tovarășii de la „Ba
lanța" să ne execute un stand metro
logic de probe. Am discutat degeaba 
o bună perioadă de timp. Apoi cind 
au fost dînsii de acord, nu am mai 
avut noi fonduri de investiții. în 
perspectivă, se pare că fabricația 
traductoarelor va trece la o între

prindere din Pașcani si deci problema 
este încă neclarificată.

— De ce ?
— Indiferent cine realizează tra

ductoarele, acestea trebuie etalonate, 
operație care în prezent nu se poate 
face decît la Institutul național de 
metrologie din Timișoara. Lucrurile 
se prezintă deci cam așa : noi sau 
altcineva fabricăm traductoarele, care 
sint etalonate Ia Timișoara și apoi 
montate la Sibiu. Sistemul este greoi, 
complicat. Pe de altă parte, forțele de 
eercetare și producție s-au dispersat. 
Instalații de cîntărire au mai reali
zat în ultimii ani Institutul de pro.- 
iectări și automatizări — București, 
întreprinderile „Automatica" — Bucu
rești, „Nicolina" — Iași, „Electropu- 
tere" — Craiova. Fiecare unitate a 
făcut instalațiile de care a avut ne
voie. Din această cauză, activitatea de 
cercetare a mers în paralel, nu s-au 
cunoscut rezultatele. Nu cred că gre
șesc dacă spun că o unitate cerceta 
ceea ce în altă parte se descoperise 
de mult.

— Și care ar fi soluția ?
— Acum, cînd se pune un accent 

atît de mare pe producția netă, ar fi 
necesar să se specializeze o întreprin
dere care să realizeze totul in mate
rie de instalații de cîntărire, de la A 
la Z, de la cercetare pină la produc
ție de serie. O asemenea întreprin
dere ar' trebui să aibă patru secții : 
traductoare de forță, echipamente 
electronice, confecții metalice, testare 
și etalonare metrologică.

Așadar, chiar dacă propunerea fă
cută nu este și soluția cea mai bună, 
iar ancheta de față nu a putut cu
prinde în mod inevitabil toate pro
blemele acestui sector de activitate, 
o analiză temeinică din partea foru
rilor de resort ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
apare mai mult decît necesară. Se 
pare că existenta unei întreprinderi 
specializate în producția de cintare a 
creat falsa impresie că toate proble
mele producției se pot rezolva aici. 
Realitatea dovedește insă că progre
sele făcute atît la noi în țară, cit și 
pe plan mondial impun o reconside
rare esențială a organizării producției 
de cintare și balanțe.

Ion TEODOR 
Nicolae BRUJAN
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
mi de istorie nouă, nnluționara a patriei, <fe puternic avînt treater in nnstrutția socialista

Industria 
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în 1980 
în numai
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cît 
producea 
în întregul 
an 1965
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PRODUCȚIA DE ENERGIE 
ELECTRICĂ:

in 15 ani, de aproape 
patru ori mai mare

Porțile de Fier I, în două imagini peste timp. In 
prima — un aspect din timpul desfășurării lucrărilor 
pentru zăgăzuirea Dunării. In cea de-a doua - o 
imagine devenită familiară, care simbolizează dezvol
tarea energeticii românești în ultimii 15 ani. Orien
tarea principală a dezvoltării energeticii stabilită in
tr-o viziune științifică, de largă perspectivă la Con
gresul al IX-lea de conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a constituit-o creșterea mai accen
tuată a producției de energie pe bază de cărbune și 
amenajarea în ritm mai rapid a potențialului hidro
energetic al țării, in vederea economisirii rezervelor de 
hidrocarburi.

Pe baza acestei orientări, care a dobîndit noi dimen
siuni in răstimpul care a trecut de atunci, s-ou con
struit puternice centrale termoelectrice la Ișalnița, Min
tia, Rovinari, care funcționează pe cărbuni inferiori. In 
aceeași perioadă am fost martorii intrării în exploatare 
a impunătoarelor amenajări hidroenergetice de la Por
țile de Fier I, Lotru, Vidraru, Mărișelu, ca și a salbe
lor de hidrocentrale de pe Bistrița, Argeș, Olt.

In ansamblu, puterea instalată în centralele elec
trice o sporit din anul 1965 pinâ în prezent cu 12 345 
MW, ceea ce reprezintă o creștere de peste 4 ori, ia 
producția de energie electrică a crescut de la 17,2 mi
liarde kWh în 1965 Io oproape 65 miliarde kWh în 
1979. (Dan Constantin).

în ultimii
15 ani 
au fost 
date în 

funcțiune 
în economie

7000 
noi 

capacități 
principale 

de 
producție

I

-------------------------------------------------

ACEIAȘI OAMENI,
TOTUȘI ALȚII...

In ultimii 15 ani, firma întreprinderii de autocamioane Brașov o devenit tot mai cunoscută 
peste hotare - după cum o dovedește și această imagine din Anglia

Acum 15 ani. în cea de-a 
patra zi de desfășurare a 
lucrărilor Congresului al 
IX-lea. semnam un repor
tai cu titlul ..Afirmarea 
multilaterală a personalită
ții umane". Petrecusem 
citeva. zile la una dintre 
unitățile moderne ale in
dustriei românești. între
prinderea de autocamioane 
Brașov. Erau zilele de ge
neză nouă, zilele de primă
vară pe care le aducea in 
partid, in tară iubitul si 
energicul conducător aflat 
de putină vreme la cirma 
destinelor noastre. Răsu
nau cuvinte noi. veneau 
spre noi (de fapt, din noi. 
din ceea ce avea mai nur. 
mai nobil ființa noastră) 
marile idei noi — de fapt, 
ideile-ax ale socialismului, 
ale clasei muncitoare, ale 
poporului român.

Ascultasem Raportul la 
cel de-al IX-lea Congres. 
Am înțeles atunci că Parti
dul Comunist Român (in- 
susi numele acesta a răsu
nat la 19 iulie 1965 ca un 
imn de biruință) înscrie la 
loc de onoare ne drapelul 
său de luptă afirmarea 
multilaterală a personalită
ții umane si am scris des
pre constructorii de auto
camioane din acest unghi. 
Astăzi, recitind reportajul, 
consemnez doar una dintre 
constatări : majoritatea
verbelor sint Ia viitor : iar 
cind sint la prezent, au în 
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fata lor un alt verb : 
„trebuie"...

...Carol Nagy, unul din
tre ..eroii" reportajului din 
iulie 1965. este, ca si atunci, 
muncitor specialist — nu
mai că din 1971 lingă nu
mele său stă scris Erou al 
Muncii Socialiste.

— Am fost delegat la 
Congresul al IX-lea. Atunci 
l-am văzut pentru prima 
oară pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Am inteles in 
zilele Congresului.— si mă 
gindesc mereu la asta — că 
partidul nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu inaugu
rează o epocă nouă.. Erau 
expuse in fraze limpezi ca 
apa de izvor marile idei in 
mumele cărora muncim si 
șreăm de cincisprezece ani.

Astăzi ne batem pen
tru o nouă calitate. Astăzi 
muncim, concepem, creăm 
si producem la nivel mon
dial. Dacă mă gindesc la 
1965. pot spune că acum nu 
mai producem autocamioa
ne. producem ceasornice. 
Pentru uzina noastră nu au 
trecut 15 ani. au trecut 25. 
au trecut 35 !

Constantin Rătoi. secreta
rul comitetului de partid 
al întreprinderii :

— în 1965 măsurăm cu 
sublerul si era de aiuns : 
astăzi măsurăm cu micro- 
metrul — si citeodată nu 
ajunge nici ei. Să vă dau 
citeva exemple ca să înțe
legeți calitatea de astăzi a

ASl-A--- ----- :-----—

muncii si a oamenilor noș
tri. Ca să realizăm produc
ția de astăzi cu productivi
tatea de acum 15 ani. ar 
trebui să avem un sfert de 
milion de angajați ! Alt 
exemplu : o pondere în
semnată in structura per
sonalului nostru o au eiec- astăzi o conduce. Terminase

Dimensiunea preocupărilor 
profesionale, spirituale 

ale eroilor unui reportaj 
publicat acum 15 ani în 

zilele Congresului al IX-lea
tronistii si hidraulicienii. 
meserii de cea mai malta 
calificare, practic inexisten
te in uzină in 1965. Doar in 
cincinalul actual, producția 
s-a dublat, iar productivita
tea a crescut cu 64 la suta. 
Si as putea să mai dau si 
alte cifre, multe, toate edi
ficatoare. dar nu asta as 
vrea să se retină, ci alt
ceva : schimbarea calității 
umane a celor care constru
iesc autocamionul româ
nesc. Avem mii si mii de 
oameni minunați care ju
decă politic si economic 

munca lor. Din toate gene
rațiile. de toate virstele.

Unul dintre ei este ingi
nerul Ion Bănică. șeful 
unei secții cu peste 1 000 de 
oameni. Fiu de țărani de 
prin părțile Brăilei. In 1965 
eri frezor in secția pe care 

liceul si șe pregătea să se 
înscrie la facultate.

(în 1970 își dădeau baca
laureatul 110 muncitori ai 
uzinei : in 1975, 125 ; 1978 — 
185: 1979 — 218; 1980 — 205. 
Sint tot mai multi munci
tori care intră efectiv in 
producție după ce și-au dat 
bacalaureatul. Iar ingineri 
deveneau — în aceiași ani 
notați mai sus — 33, 22, 30, 
44. 62 de muncitori).

— Secția noastră este un 
colectiv închegat. Aici for
măm oameni pentru alte 
secții, pentru uzină si cen
trală.

— Ce înseamnă „for
mam" ?

— Să explic altfel. Eu nu 
m-am împăcat niciodată cu 
ideea producției globale. 
Era un fel de a ne fura 
singuri căciula, de a nu sti 
niciodată bine cit facem sau 
cit nu facem. Ei. și cu oa
menii este așa. Poli raporta 
si la oameni producție 
globală : ti-i dă școala, ti-i 
dă familia, ti-i dă U.T.C.-ul 
educați: mai cu lipsuri, mai 
fără lipsuri, mai cite un re
but... Poți să lucrezi și asa, 
să raportezi cît ai primit 
prelucrat de alții. Eu cred 
insă că si la oameni trebuie 
să raportăm „producție 
netă", adică valoarea edu
cației pe care tu. colectivul 
tău. ai făcut-o. Aceasta re
prezintă. cu adevărat, forța 
educativă a colectivului : 
ceea ce el a educat, ceea ce 
el a învestit in fiecare 
membru al lui.

...înalta calitate umană a 
colectivului. Este prima a- 
firmatie pe care o face si 
forjorul Teodor Budușan, 
care lucrează aici din 1959. 
de cind a terminat școala 
profesională.

— Avem un colectiv bine 
sudat, cu o gîndire politică, 
tehnică și economică în
noitoare. Eu cred că mun
citorul din 1980 este mult 
mai mult decit cel din 
1965 un om politic. El 
este cel care dă un con

ținut deplin, da sensurile 
cele mai profunde cuvinte- 
lor autoeonducerea munci
torească.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat de mul
te ori uzina noastră. Ime
diat după Congresul al 
IX-lea a cerut un salt ca
litativ în concepția con
structivă si in fabricarea 
autocamioanelor românești. 
Trecerea pe Diesel a creat, 
practic, altă uzină, altă teh
nologie. fabrici noi. Cei 15 
ani au fost 15 ani de revo
luție care ne găsesc nu nu
mai cu o uzină de patru ori 
mai mare sau cu un nivel 
al fondurilor fixe de peste 
sase ori mai mare — ne gă
sesc cu o altă concepție 
tehnică și cu o altă menta
litate. o altă inteligentă și 
o altă morală.

...La Brașov, constructo
rii de autocamioane au 
multe motive de mindrie. 
Așa cum spunea Carol 
Nagy, pentru ei nu au tre
cut 15. ci 25 sau 35 de ani. 
Ca pentru întreaga tară, ca 
pentru noi toti. Sint anii în 
care cuvintele atît de noi în 
1965, AFIRMAREA MUL
TILATERALĂ A PERSO
NALITĂȚII UMANE, au 
devenit realitatea curentă a 
unui intreg popor. Cei mai 
frumoși ani ai vieții noas
tre.

Georqe-Radu 
CHIROVIC1

(Urmare din pag. I)
treaga producție industrială a 
anului 1938, cu o agricultură intr-un 
continuu proces de modernizare, 
cu o bogată viață spirituală, in 
care toți oamenii muncii sint ple
nar angajați pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Aplicarea riguroasă a strategici 
dezvoltării în profil teritorial, 
înscrisă cu fermitate în documen
tele partidului nostru, s-a mate
rializat prin crearea industriei in 
toate localitățile județului. Primei 
platforme industriale din județ — 
cea de la Tg. Secuiesc, cuprin- 
zind unități de interes republican, 
ca întreprinderea mecanică. între
prinderea de amidon și glucoză, 
întreprinderea de confecții, al că
ror act de naștere a fost semnat 
cu ocazia vizitei de lucru efectuate 
în județ de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in anul 1967 — i se ală
tură astăzi platformele din orașele 
Sf. Gheorghe. Covasna. întorsura 
Buzăului, Baraolt, modernele uni
tăți din viitoarele centre urbane 
Brețcu și Ozun. în această peri
oadă au intrat in funcțiune între
prinderea de aparataj electric 
auto și motoare electrice, între
prinderea de mașini agregate și 
subansamble auto din Sf. Gheor
ghe. întreprinderea de izolatori 
de joasă tensiune din Tg. Secu
iesc, întreprinderile de produse 
lactate din Sf. Gheorghe și Tg. Se
cuiesc, Fabrica P.A.L. din Covasna, 
fabrici de mobilă la Covasna. Sf. 
Gheorghe și întorsura Buzăului, la 
care se adaugă modernizarea unor 
unități aparținind economiei fores
tiere, textile și alimentare.

— V-am ruga să vă -referiți con
cret și la citeva din efectele cali
tative ale faptului că industrializa

rea județului s-a produs in ultimii
15 ani, de mari prefaceri înnoi
toare.

— Industrializarea județului nos
tru, fiind opera acestei epoci în
floritoare. s-a caracterizat si se ca
racterizează printr-un amplu pro
ces calitativ, exprimat printr-o 
înaltă eficientă, prin îmbunătă
țirea organizării producției si
a muncii, creșterea generală a
pregătirii profesionale 
tice . a personalului 
Astfel. în perioada 
productivitatea muncii 

si poli- 
muncitor. 
1965—1979 
în indus

tria județului a sporit de 3,2 
ori, intr-un ritm mediu anual de 
8,6 la sută, superior, mediei pe 
țară, cunoscînd o tendință de acce
lerare. Noul mecanism economico-
financiar. introducerea noilor in
dicatori economici — ca pro
ducția netă si producția fizică 
— au avut o inrîurire favorabila 
asupra calității producției, făcin- 
du-se pași importanți pentru 
transformarea acumulărilor canti
tative într-o nouă calitate. în 
acest context s-au obținut rezultate 
semnificative și în ceea ce pri
vește creșterea gradului de meca
nizare și automatizare a procese
lor de producție, diversificarea și 
reînnoirea produselor, diminuarea 
importurilor, reducerea consumu
rilor de materii prime și mate
riale, folosirea pe scară largă a 
înlocuitorilor, recuperarea și va
lorificarea resurselor materiale re- 
folosibile. Este semnificativ in 
acest sens faptul că in ultimii cinci 
ani au fost asimilate și introduse 
în fabricație anual circa 200 de 
produse noi. Dar dezvoltarea in
dustrială accelerată a județului a 
determinat o schimbare favora
bilă si in structura socio-nrofesio- 
nală a forței de muncă, populația 
ocupată in industrie și celelalte

ramuri neagricole urmînd să ajungă 
la sfirșitul anului 1980 la 77 la 
sută.

— Dar pe plan social, efectele 
..epocii de aur“ sint la fel de con
cludente ?

— Indiscutabil. Partidul nostru a 
conceput și concepe industrializa
rea nu ca un scop în sine, ci ea 
un fundament al dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, al creșterii 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor. în ulti
mele două cincinale — ca să ape

In frăție ne-am făurit viața nouă
lăm la argumentul faptelor — au 
fost create peste 25 300 noi locuri 
de muncă, retribuția medie netă 
lunară a personalului muncitor a 
crescut de la 1 247 Iei in 1970 la 
1 554 lei in 1975 și 2 135 lei în 1979, 
iar veniturile reale anuale ale ță
ranilor cooperatori provenite din 
muncă pe o persoană au sporit și 
ele de la 14 783 lei in 1975 la 20 628 
lei în 1979, toate acestea în condi
țiile creșterii an de an a fondurilor 
sociale de consum atribuite tutu
ror cetățenilor. în această peri
oadă s-au îmbunătățit substanțial 
condițiile do locuit ale populației, 
în cincinalul 1971—1975 au fost 
date în folosință .5 377 de aparta
mente si 1 770 case familiale, 
urmînd ca pină la finele acestui 
cincinal să fie predate alte 12100 
apartamente si 700 case familiale, 
ceea ce înseamnă că aproape 40 la 
sută din populația actuală a jude
țului trăiește în locuințe con

struite în ultimii 15 ani, iar in 
orașe această pondere oscilează 
între 50—80 la sută. O caracte
ristică a creșterii calității vieții in 
județul nostru o constituie faptul că 
principalii factori care o influen
țează s-au dezvoltat și au acționat 
simultan. De pildă, construcția de 
locuințe a fost însoțită de o atentă 
politică de investiții in domeniul 
ocrotirii sănătății. Numai in ulti
mii zece ani au fost construite 36 
de noi unități medico-sanitare și un 
spital județean modern cuplat cu o 

policlinică, a crescut cu peste 
1 000 de locuri capacitatea de ca
zare și de tratament în stațiunile 
balneare și de turism ale județu
lui. De asemenea, baza materială a 
învățămintului s-a îmbogățit, cu 
noi construcții, care asigură con
diții dintre cele mai bune pentru 
instruirea tinerei generații. în cele 
182 de unități școlare de pe raza 
județului, cu peste 400 laboratoare 
și cabinete școlare, învață in pre
zent 41 850 elevi in limbile română 
și maghiară. Județul Covasna se 
situează printre județele fruntașe 
ale țării privind cuprinderea in 
proporție de 100 la sută a copiilor 
de cinci ani în grădinițe.

Cel peste 60 000 de participant la 
cea de-a Il-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României", cu
prinși în peste 3 200 formații artis
tice de amatori și de profesioniști, 
au susținut pe scenele caselor de 
cultură și căminelor culturale din 

localitățile județului mii de spec
tacole cu un bogat conținut 
politico-educativ. Iată alte fapte 
care conturează și imaginea unei 
vieți culturale efervescente. care 
reflectă, pe plan spiritual, minuna.- 
tele condiții materiale create in 
decursul acestor ani in toate loca
litățile județului Covasna.

— tncercind o privire de an
samblu asupra acestor ani atit de 
luminoși, asupra căror momente 
mai semnificative v-ați opri ?

— în toți acești 15 ani. organele 

și organizațiile de partid, toți co
muniștii și oamenii muncii din 
județul Covasna au avut de reali
zat sarcini deosebite, pentru înde
plinirea cărora și-au mobilizat în
treaga lor putere de muncă și de 
creație.

Nu uităm și nu putem uita că in 
concertarea energiilor noastre in 
acest scop. în amplificarea lor con
tinuă. vizitele secretarului general 
al partidului au insemnat, de fie
care dată, sursa de oxigen de care 
avem nevoie, au însemnat tot atitea 
pietre de granit la temelia unității 
noastre frățești. Și nu putem să nu 
le socotim momente de adincă 
semnificație pe drumul devenirii 
noastre. Cum am putea uita înălță
toarele momente trăite de oamenii 
acestor meleaguri cu ocazia vizitei 
de lucru din iunie 1967 a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, cind, 
la Tirgu Secuiesc s-a semnat actul 

de naștere al platformei indus
triale din județ. Cum am putea 
uita zilele pline de satisfacție și de 
bucurii trăite deopotrivă de ro
mâni și maghiari, ca dealtfel de 
toți fiii țării, generate de actul 
revoluționar de mare profunzime 
al reorganizării administrațiv-te- 
ritoriale a țării, care a propulsat 
și județul Covasna pe drumul 
destinului de azi. Cum am putea 
uita bucuria pe care am trăit-o cu 
ocazia vizitei de lucru a tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
din 18 septembrie 1974. cind.'după 
o profundă analiză a rezultatelor 
obținute de județul Covasna, cu 
clarviziunea ce-1 caracterizează, 
ne-a trasat sarcina înscrierii in 
rindul județelor care trebuie să 
realizeze o Droductie globală indus
trială de peste 10 miliarde lei.

Toate aceste intîlniri cu cel mai 
iubit fiu al poporului român au de
terminat mutații calitative in con
știința nouă, socialistă a nooulatiei 
județului, a muncitorilor și țărani
lor cooperatori — români și ma
ghiari — care. înfrățiți in muncă și 
idealuri, vorbind limbajul unic al 
muncii pline de abnegație, con
struiesc sub stindardul partidului 
viața nouă și fericită șl pe aceste 
vechi meleaguri românești. Iar 
realizarea sarcinilor cincinalului 
1971—1975 în numai patru ani și ju
mătate. îndeplinirea an de an a pre
vederilor planului cincinal actual, 
ceea ce creează premisele obți
nerii pină la sfirșitul acestui an a 
unei producții suplimentare de 1.4 
miliarde lei, reprezintă în modul 
cel mai direct recunoștința comu
niștilor. a tuturor locuitorilor jude
țului față de conducerea partidu
lui și statului, față de mult iubitul 
nostru părinte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea as
cendentă economico-socială a jude

țului Covasna, pentru viața feri
cită și îmbelșugată a tuturor locui
torilor săi.

— Consistenta acestor împliniri 
anunță, in cincinalul următor, altele 
și mai mari?

— Avem de materializat un volum 
de investiții de peste opt miliarde 
lei. în această perioadă se vor 
construi 35 noi capacități de pro
ducție industrială. De asemenea, 
o atenție deosebită se va acorda 
valorificării resurselor locale, în
deosebi a cărbunelui, țițeiului și 
bioxidului de carbon, descoperirii 
de noi materii prime energetice și 
continuării exploatării intensive a 
apelor minerale. Valoarea produc
ției globale totale pe un locuitor va 
spori de la 72 761 lei in 1980 la 
101 458 lei în 1985, astfel că. la 
sfirșitul cincinalului, județul Co
vasna se Va situa printre primele 
10 județe ale tării în ceea ce pri
vește acest indicator.

în viitorul cincinal vom spori 
suprafața arabilă cu 4 0b0 ha, se va 
combate eroziunea solului pe incă 
5 750 ha, iar pentru valorificarea 
totală a potențialului de producție 
al pășunilor și finețelor naturale 
se va amenaja în complex întreaga 
suprafață a acestora. Se va dez
volta in continuare zootehnia, astfel 
incit la sfirșitul anului 1985 aproape 
50 la sută din totalul valorii pro
ducției agricole va fi dat de acest 
sector.

Oamenii muncii români și ma
ghiari din județ nu-și vor precu
peți eforturile pentru a îndeplini 
in întregime acest program de în
florire a meleagurilor noastre, răs- 
punzind, în acest fel, grijii părin
tești pe care ne-o poartă secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
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DECERNAREA PREMIILOR ACADEMIEI
PE AND 1977 ȘI 1978

Vacanța de vară 
a liceenilor

Vineri a avut loc in Capitală se
siunea adunării generale a Acade
miei Republicii Socialiste 
Cu acest prilej au fost 
premiile Academiei pe anii 1977 și 
1978.

Sesiunea a fost deschisă de acad. 
Gheorghe Mihoc, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
care a subliniat valoarea 
aplicabilitatea și eficiența 
a lucrărilor științifice și 
înaltul mesaj și calitatea 
literare și artistice premiate.

A luat apoi cuvîntul prof. George 
Ciucu, secretarul Academiei 
blicii Socialiste România, 
anunțat lucrările premiate.

In încheierea lucrărilor 
adunării generale a Academiei, parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune:

„Vă exprimăm sentimentele noas
tre de profund respect și aleasă re
cunoștință pentru întreaga dumnea
voastră activitate pusă in slujba 
poporului, a înfloririi patriei socia
liste, a păcii, înțelegerii și colaborăm 
între toate popoarele, pentru minu
natele condiții de muncă și viață 
create oamenilor de știință și cultură 
din patria noastră, pentru grija 
deosebită și atenția statornică pe care 
le acordați afirmării plenare a tuturor 
domeniilor științei și culturii.

întreaga dezvoltare economico-so- 
clală. a stiintei. tehnicii si culturii 
în tara noastră în ultimii cincispre
zece ani. avintul ne care l-a cunoscut 
construcția socialistă poartă amprenta 
gîndirii de mare profunzime si ori
ginalitate a dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
cel mai de seamă si pretuit fiu al 
poporului român, revoluționar con
secvent. patriot inflăcărat. militant de 
frunte al mișcării comuniste si mun-

România, 
decernate

deosebită, 
practică 
tehnice, 
operelor

Repu- 
care a

sesiunii

închiderea actualei sta
giuni muzicale a Operei 
Române a fost marcată de 
un eveniment artistic pe 
cît de semnificativ, pe atît 
de surprinzător : premiera 
operei Horia de Nicolae 
Bretan. Chipul țăranului 
iobag conducător al răs
coalei din 1784 și-a aflat 
întruchiparea sonoră in 
partituri muzicale de am
ploare. semnate de Sabin 
Drăgoi. Alfred Mendel
sohn. Sigismund Todută. 
Cornel Tăranu etc., nu
mele cel mal puțin cunos
cut marelui public fiind 
al compozitorului Nicolae 
Bretan (1887—1968). De aci 
s-a născut surpriza reîn- 
tîlnlrii cu o lucrare pe 
nedrept uitată vreme de 
decenii de la premiera ab
solută (24 ianuarie 1937, 
Opera Română din Cluj), 
fapt care demonstrează că 
repertoriul clasic original 
dispune încă de suficien
te resurse artistice demne 
de a fi reluate în viziuni 
interpretative moderne.

Cîntăret. regizor si diri
jor de operă. Nicolae Bre
tan a pătruns adine 
tehnica artei vocale 
scris, de altfel, peste 
de lieduri), dispunînd 
o certă experiență 
toare. cind a dat viată li
bretului dramei muzicale 
în 7 tablouri, extras din 
tragedia istorică Horia de 
Ghită Pop. Opera se des
chide si se încheie cu 
două momente corale im
presionante. in timp ce 
recitativele în stil româ
nesc si. mal ales, ariile 
vădesc o certă dezinvoltu
ră a autorului în valorifi
carea sursei folclorice. Ni
colae Bretan nu a uitat o 

^clipă că melodia rămine

în 
(a 

200 
de 

crea-

A apărut

noile con- 
si statui

si mobili-

citoresti internaționale, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Succesele în domeniul tehnico- 
stiintific si cultural-artistic, consa
crate astăzi prin premiile Academiei. 
— se arată in continuare în telegra
mă — constituie dovezi grăitoare ale 
creșterii calitative a muncii de crea
ție din aceste domenii, in 
ditii create de partidul 
nostru.

Orientarea, concentrarea
zarea superioară a forțelor din in
stitutele centrale de cercetare si aca
demiile d<J profil, realizate sub în
drumarea directă a tovarășei aca
demician dr. ins. Elena Ceausescu, 
prim viceprim-mintstru al guvernu
lui. președintele Consiliului National 
pentru Știință si Tehnologie, deter
mină creșterea însemnată a nrodueli- 
vitătii muncii de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică si de introdu
cere a progresului tehnic.

Generațiile de oameni de litere si 
artă isi împletesc astăzi existenta si 
creația cu munca vie a ponorului, 
in care găsesc valorile trainice si re
prezentative ale epocii luminoase ne 
care o trăim.

Cinstind si cu acest prilei măreața 
operă Istorică pe care o infăotuiti în 
fruntea partidului si statului nostru, 
forul nostru academic, căruia i se 
alătură laureatii de astăzi ai premii
lor Academiei, se ansaiează să fie 
demni de înalta încredere si sorilinul 
ce li se acordă, să facă totul sore 
a-si nune întreaga capacitate, talen
tul si puterea de muncă in sluiba 
transpunerii în viată a luminoaselor 
prevederi ale Proaramelor-directivâ. 
a hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Cu aceste gînduri. vă urăm, 
toată inima, mult stimate si 
tovarășe
sănătate si putere 
binele si fericirea întregului 
ponor" — se spune in Încheierea te
legramei.

peste trei milioane de 
claselor I—VIII care se 
vacanta de vară li se 

citeva zile,

literare. 
la con- 
în pro- 
national

IBaza materială a culturii a cunoscut o puternică dezvoltare. In fotografie I Casa de cultură a sindicatelor din Birlad
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fermecate
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ICooperativa agricolă din co
muna Livada, județul Satu 
Mare, avea pină acum doar fai
ma unor mari producții de ce
reale. Iată însă că. de vreun an 
încoace, aici a prins ..rădăcini" 
o nouă îndeletnicire, fără tradi
ție prin partea locului : țesutul 
covoarelor. Intr-un atelier im
provizat 
clădire) 
tea zeci 
Atit de 
migălite
să fie imediat solicitate si la ex
port. pregătindu-se să-și 
zborul peste mări și țări.

i

Celor 
elevi ai 
află in 
vor alătura, peste 
colegii lor mai mari din învătă-
mîntui liceal și profesional, in 
număr de aproape 1 200 000.

în această vacantă, numărul 
pionierilor și elevilor care be
neficiază de binemeritate zile 
de odihnă și recreare în colonii, 
tabere, in excursii și expediții 
pionierești se ridică la aproape 
1 300 000. Acestora li se adaugă 
încă 100 000 elevi antrenați in 
tabere cu profil special, orga
nizate pentru cei care s-au re
marcat in întrecerile școlare, in 
activitatea cercurilor 
științifice si tehnice, 
cursurile prevăzute 
gramul Festivalului 
„Cintarea României".

Numeroși elevi participă, in 
timpul vacantei, la o serie de 
manifestări peste hotare. Astfel, 
in cadrul relațiilor de colabora
re existente între Ministerul E- 
ducatiei și învătămîntului si 
ministerele similare din diferi
te țări. ansamblul folcloric al 
Grupului școlar profesional de 
pe lingă Combinatul de con
strucții industriale din Bistrita- 
Năsăud participă la Festivalul 
folcloric international de la 
Plevna — Bulgaria. De aseme
nea. cistiaătorii primelor locuri 
la etaoa Republicană a olimpia
dei școlare de chimie vor re
prezenta culorile patriei la e- 
t’ltia 1930 a olimpiadei Interna
tionale . de specialitate, care se 
va desfășura intre 13 si 22 iulie 
in.orașul austriac Linz. Grupuri 
de elevi, din mai multe județe 
vor petrece o parte a vacantei 
in diferite localități turistice din 
R.F. Germania si Polonia.

(Agerpres)

Pregătirea tineretului

pentru

esența noului

i
(pină va fi gata noua 

își desfășoară activita- 
de țesătoare iscusite, 
iscusite, incit covoarele 
de miinile lor au ajuns

I
I

muncă și viată
i
i

ia i
iUrsoaica de la 

Agâș
De o bucată de vreme, prin 

părțile Agășului, județul Bacău, 
o namilă de urscaică. împreună 
cu puii ei. dă iama prin turme'e 
aflate la pășune în preajma pă
durii. In satul Preluci. de exem
plu. ursoaica a făcut adevărate 
ravagii. In citeva zile a sfîsiat 
nu mai puțin de 11 vite. Oame
nii stau la pindă, mai ales 
noaptea, pentru a o alunga, dar 
nu reușesc. Singurii care 
veni de hac ar fi vinătorii. 
partea locului sînt destui, 
nu-și coboară flintele din 
fără autorizație. Și dacă autori
zația mai intirzie mult...

i

știința printre factorii 
ai progresului. Cu fer- 
care dă dovadă în toate 
de edificare a viitorului

de acad. 
Nicolae TEODORESCU

Pasagera din autocamionul-cometă

umanism al invățămîntului românesc

Banderola... de pe priviri

receo-

zilele 
pentru

cu 
de 
un 
de 
în

f iin d o 
respon- 
comisie

instalat, dar 
va fi pus în 

„ne la“ Î6

Definiția „Ascensorului"...

icietății principiul că școala consti
tuie factorul principal de educare și 
formare a tinerei generații, a omu
lui în general. In acest principiu se 
află esența noului umanism al in- 
vățămîntuiui nostru. Importanța a- 
ccstui principiu este greu de estimat; 
el are valențe nenumărate, dar toa
te se cer saturate prin eforturi asi
milatoare ale cunoștințelor pentru a 
atinge nivelurile succesive de cultură 
si. in final, pentru a forma persona
litatea unui om nou. a unui om cu 
conștiință înaintată, făuritor al so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României. în for
mularea Si dezvoltarea strategiilor 
construcției vieții noi a poporului 
nostru, secretarul general al partidu
lui, președintele României, toyarășul 
Nicolae Ceaușescu. integrează cu con
secvență și autoritate omul nou, fău
ritorul tuturor valorilor materiale și 
spirituale, iar modul impresionant în 
care construcția a sporit în cei cinci
sprezece ani, care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
dovedește că această integrare înain
tează fără preget.

Mobilizați de exemplul strălucit al 
conducătorului partidului și poporu
lui nostru, noi, slujitorii școlii româ
nești de toate gradele, punem toată 
priceperea și pasiunea in slujba pre
gătirii tot mai temeinice a tineretului 
pentru viață. Căutări din ce in ce 
mai rodnice adaptează învățămîntul 
acestei cerințe majore. Expozițiile pe 
care școlile le-au organizat recent, ca 
încoronare a unui învățătnînt inte
grat cu producția, sînt impresionan
te și ne fac să tresărim de mîndrie 
pentru ceea ce miinile harnice și pri
cepute ale tinerilor noștri pot înfăp
tui ea o dovadă a însușirii concepției 
noului S’umanism. Iar prospeliuiwi 
neofilită a zicalei din bătrîni : ..Omul, 
cit trăiește. învață" se Însuflețește 
de un entuziasm care cuprinde toate 
generațiile acestui popor, conștient că 
invață pentru a-și făuri o viață feri
cită și un viitor luminos.

..Omul, cit trăiește, invață" — iată 
o vorbă din bătrîni pe care înțelep
ciunea poporului român o transmite 
ain generație in generație, spre în
drumarea copiilor, a tineretului pe 
căile unei vieți rodnice. Semnificația 
adincă a acestui îndemn este necesi
tatea învățăturii la toate virstele și 
finalizarea acesteia în viața de toate 
zilele. în trecut, cind învățămîntul 
nu era accesibil maselor largi popu
lare decit cel mult sub forma prima
ră, însușirea Învățăturii era rezer
vată celor avuți, claselor dominante, 
iar formele secundare și superioare 
ale școlii nu aveau in general o fi
nalitate în viață. învățămîntul supe
rior, ca și cel secundar, intr-o largă 
măsură, nu urmărea in mod delibe
rat formarea unor specialiști pentru 
a-i încadra in activitatea social-eco- 
nomică și cultural-științifică. De 
aceea, amintita vorbă din bătrîni 
conținea și îndemnul unei atitudini 
de bravadă in fața incapacității unui 
învățârnînt organizat de a pregăti ti
neretul maselor largi populare pen
tru cariere cotidiene.

Astăzi, în țara noastră, această 
pregătire constituie una dintre preo
cupările de prim plan și permanen
te ale politicii generale de construc
ție a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ridicarea nivelului gene
ral al invățămîntului pentru pregăti
rea forței de muncă, creșterea cali
ficării și organizarea reciclării oame
nilor muncii din toate domeniile de 
activitate sînt prevăzute la loc de 
frunte în Programul partidului nos
tru, ca măsuri de care depinde îjisăși 
edificarea societății .socialiste multi
lateral dezvoltate și trecerea la co
munism. Iată deci că zicala din po
por este înscrisă cu litere fosfores
cente în însăși Carta fundamentală 
a Partidului Comunist Român, cu 
sublinierea finalității pe care învă
țătura de toate gradele trebuie s-o 
aibă în pregătirea forței de muncă 
necesare fiecărei etape a construcției 
socialiste a țării.

Și este un fapt unanim cunoscut 
și recunoscut că această orientare 
spre viață, spre tumultul construcției 
socialiste, spre noul pe care mintea 
omene&scă îl descoperă și-l aplică 
în ipostaze din ce în ce mai emoțio
nante, mai umane se leagă de gîn- 
dul și fapta întîiului bărbat al tim
pului nostru, ctitorul de tară, în cu
prinsul căreia școala s-a depășit pe 
sine, devenind o emblemă, un nobil 
simbol al realităților românești con
temporane. începînd cu Congresul al 
IX-lea, intrat in conștiința noastră 
ca punct de pornire spre noi și tot

mai mărețe realizări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a așezat statornic învâ- 
țămintul și 
primordiali 
mitatea de 
actele sale ___ __
luminos al patriei, a pus învățăm’ri
tul sub semnul integrării cu. cerce
tarea și producția, dindu-i astfel o 
finalitate umană inălțătoare și țeluri 
de o viață întreagă. Căci ce altceva 
înseamnă reciclarea decit recunoaș
terea roditoare a adevărului că omul 
cît trăiește învață 7 Inv.ață pentru

Idin 
iubite 

Nicolae Ceausescu, multă 
de muncă, sore 

nostru l

principalul mobil al orică
rei opere, chiar dacă une
ori reminiscențele din 
teatrul muzical universal 
nu îl părăsesc prea ușor. 
Scriitura orchestrală aeri
sită cruță vocile. Adese
ori. Nicolae Bretan lasă 
tenorul să-și depene ver
sul fără acompaniament 
instrumental (interven-

cu si dirijorul Cornel 
Trăilescu propunindu-ne o 
partitură densă. încărcată 
de simboluri, fără excese 
spectaculoase.

Ideea regizorului 
ge Teodorescu si a 
grafei Hristofenia 
cu de a se folosi
podium mobil în formă de 
roată ni se pare exce-

Geor- 
sceno- 
Caza- 

de un

Chipul lui Horia 
pe scena lirica 
bucureșteanâ

t.iile flăcăului Ionel din 
tabloul al doilea), sau co
rul să cînte a cappella 
(bocetul din finalul ope
rei). Muzica operei Horia 
se situează pe cea mai 
tradițională linie a senu
lui lirico-dramatic româ
nesc. compozitorul valori- 
ficînd atît melosul de 
horă si doină, cît. mai 
ales, intonațiile de cînte- 
ce patriotice si revoluțio
nare (laitmotivul central 
al dramei se axează pe 
tema imnului pașoptist 
Deșteaptă-te române).

Versiunea scenică bucu- 
resteană diferă de cele 
două montări de Ia Clui- 
Napoca (1937 și 1973), re
gizorul George Teodores-

lentă. Acest mijloc de 
tortură stă permanent îrt 
ochii spectatorului, pină 
in clipa finală cînd roata 
schingiuirii lui Horia și 
Cloșca — însoțită simbo
lic de emblema imperială 
— coboară strivitor peste 
întreaga masă de țărani, 
aducînd liniștea mortii.

Operă cu numeroase 
personaie. lucrarea lui 
Nicolae Bretan a permis 
o serie de creații remar
cabile. chiar în treceri pa
sagere prin scenă. S-au 
impus totuși în chit) deo
sebit Gheorghe Crăsnaru 
(prin glasul amplu si fru
mos timbrat. Prin natura
lețea interpretării tăranu- 
lui-cap de răscoală). Dan

Zancu (impecabil vocal, 
inteligent si șiret in rolul 
baronului Kemeny), Cor
nelia Pop (prin tempera
mentul cald, comunicativ 
si vocea plină de strălu
cire). Constantin Iliescu 
(admirabil ca stil, in io
bagul Nutu). Corneliu Fâ- 
năteanu (o prezentă sce
nică. vie, atrăgătoare. în 
taranul Ionel), Iulia Bu- 
ciuceanu (o mamă si solie 
intransigentă in fata greu
tăților vieții, cu accente 
vocale grave impresio
nante), Dumitru Brebe
nel si Marcel Angelescu 
(ortaci de nădeide ai lui 
Horia. conturlnd chinuri 
de neuitat în Cloșca si 
Crișan), Lucian Marinescu 
(bine vocal, sugestiv în 
rolul baronului Nyil). Nu 
putem trece neobservată 
prezenta vocală a corului 
(condus cu aceeași mină 
sigură de maestrul Ste- 
lian Olariu). erou central 
in opera Horia.

Desigur că timpul. Scurt 
în care s-a montat spec
tacolul nu a permis așe
zarea tuturor momentelor, 
destule nuanțe si subtili
tăți regizorale neîiind ne 
deplin realizate (corurile 
pariate la rampă, de pil
dă. prezintă decalaje su
părătoare pe alocuri, tex
tul nu se înțelege Inte
gral).

Opera Horia de N. Bre
tan a marcat, pentru 
multi sceptici care nu 
acordau muzicii compozi
torului transilvănean prea 
multe șanse de perenita
te. o surpriză plăcută, iar 
pentru iubitorii teatrului 
liric o certă bucurie.

Viorel COSMA

MUNCAf»
Sub genericul „Congresul al IX-lea 

al P.C.R. — piatră de hotar a unor 
prefaceri fundamentale in toate do
meniile" este publicat editorialul 
„Partidul, organizatorul tuturor vic
toriilor noastre". Notăm aici și ar
ticolele „O viziune creatoare asupra 
legăturii organizațiilor de partid cu 
masele", „Curs nou în întreaga acti
vitate politico-ideologică".

Editorialul „Orientările și 
tiile tovarășului Nicolae 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
ai P.C.R. și la ședința plenară lăr
gită a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii — in centrul atenției 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii" este urmat de articole care 
evidențiază experiențe din mai multe 
județe ale tării privind activitatea în 
zootehnie, asigurarea bazei furajere, 
modernizarea pajiștilor etc.

Alte articole : „Sporirea competiti
vității produselor — o problemă de 
conștiință profesională, de răsoun-

indica-
Ceaușescu

PARTID" nr. 7/1980
dere politică", „Abatajele-uzină cer 
mineri specialiști" (consfătuire orga
nizată la Comitetul municipal de 
partid Petroșani), „în bătălia pii- 
nii, comuniștii — la datorie", „Per
fecționarea pregătirii președinților și 
prim-vicepreședinților consiliilor oa
menilor muncii în consens cu cerin
țele unei economii avansate" ș.a. La 
rubrica „Viața internă de partid ri
guroasă, bogată în conținut" sînt pu
blicate relatări de la o consfătuire 
avînd titlul „Inmînarea noilor car
nete de partid — moment de totală 
angajare a comuniștilor in lupta 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului". Sînt publicate, de ase
menea, consultații in sprijinul pro
pagandei din timpul yerii : „Exigen
te ale aplicării noului mecanism 
economico-financiar", „Concepția 
P.C.R., a României socialiste în pro
blemele securității și cooperării în 
Europa" și „Continuitatea demersu
lui propagandistic".

t
PROGRAMUL 1

9,30 Ecran de vacanță: Vrăjitorul din 
Orașul de Smarald — episodul 2

9,55 Muzică populară — „Floare de 
pe Bărăgan"

15,15 Anunțuri șl muzică
10,20 Telecinemateca
11.50 Concert educativ
12,55 Mozaic cultural-artistic de va

cantă
18.35 Săptămlna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal a 15 ani de istorie 

nouă a patriei. împliniri, ale pre
zentului

18,25 La zi în agricultură: secerișul
19.35 Călătorie prin țara mea... spre o- 

rizonturile deschise de Con
gresul al IX-lea al P.C.R, 
Teleenciclopedia
Film serial: Temerarul 
sodul2
Meridianele cîntecului și dansu
lui. Cu: Mirabela Dauer. Elena

--------------------- j---------------------------------------

Cîrstea, Mxhaela Mijea. Dorin 
Teodorescu, Mihai Constantines- 
cu, Cornelia Patrichi, Gloria Gay- . 
nor, ABBA, Boney M, Baccara. 
Nana Mouskouri, Raîaella 
Ansamblul de balet, oorul 
chestra Operei Mari din 
Jerry Lewis

22,05 Telejurnal • Sport
23,30 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal a ÎS ani de

19.55
20,30

21,15

epi-

Carra; 
și or- 
Parls,

________ ,_____ _ _ _________ istorie
nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.29 In această seară, jaz cu forma
țiile „Transfer" din Iași, Dan 
MIndrilă. Johnny Rădueanu și or
chestra Radiotelevlziunii

20.20 Anunțuri și muzică
20.30 Documentar științific: Proiecție 

!n substanța vie
21.20 Maeștrii artei interpretative con

temporane. Sextetul de suflători 
„Gabrielll"

22,05 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV. Program muzical 
23,00 închiderea programului

OMUL NOU, IN TOATĂ FRUMUSEȚEA Șl MĂREȚIA LUI
(Urmare din pag. I)

— Conceptele despre care vorbiți 
sînt determinante pentru dezvoltarea 
artei. In societatea în care nu a exis
tat democrație și libertate, nu a 
existat nici responsabilitatea creato
rului de artă, iar artele nu au înflo
rit. ci, în cel mai bun caz. au lîn- 
cezit. Să ne gîndim la Germania 
hitleristă și la Italia fascistă. Poate 
cineva cita 
scriitori sau 
vremea cînd 
acele țări'? ._ 
prezența unor strălucitoare valori 1

Măsurile luate de partidul nostru, 
de către secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, au dat un nou si 
viguros impuls procesului de creație 
și modului de gindire al scriitorilor. 
A fi liber înseamnă. în primul rînd, 
pentru orice om conștient de locul și 
rolul lui in societate, a fi responsabil 
fată de orînduirea in care trăiești, 
față de semenii tăi. A acționa in mod 
liber, fără constrîngeri de ordin ad
ministrativ rigid, fără opreliști mes
chine și contrare vieții, realității, 
regimului politic și social nu echiva
lează cu anarhia in gindire si fapt, 
ci tocmai contrariul. Responsabilita
tea pentru marile realizări ale po
porului tău. ale sistemului in care 
crezi stă cu toată greutatea De ume
rii tăi. Am mai spus si în alte îm
prejurări că. in ceea ce privește lite
ratura. arta, această responsabilitate

numele unor mari 
unor mari opere din 
fascismul a stăpînit în 
Și doar trecutul arăta

se așază din ce în ce mai mult pe 
umerii scriitorilor din tara noastră, 
potrivit încrederii partidului, a secre
tarului său general, că minuitorii 
condeiului, artiștii cuvintului. suflet 
din sufletul neamului lor. nu cunosc 
o mai înaltă datorie de conștiință 
decit aceea de a crea pentru ponor 
inspirîndu-se din viata ponorului. 
Noi sîntem părtași, prin prezenta 
noastră fizică si prin conștiința noas
tră cetățenească și artistică. Ia tot ce 
se întîmplă în această tară. Ne bucu
ră si ne inspiră marile împliniri si 
ne îndurerează cînd. temporar, gre
șim sau nu ajungem atit de repede 
cît am voi la 
dacă in unele 
apar si semne 
este tristetea 
simte atunci cînd i se nare că unul 
sau altul din idealurile. sale nu i se 
împlinește. Dar operele noastre vor
besc despre altceva : despre victorii 
obținute asupra naturii, asupra isto
riei, asupra noastră, ca indivizi, des
pre victorii cîstigate nu cu ușurință, 
ci cu muncă si sacrificii.

— Desigur, principala formă de 
participare a scriitorului la viata ce
tătii este opera pe care o propune 
cetății, dar viata de astăzi a poporu
lui reclamă o participare permanentă, 
directă a creatorului la amplul pro
ces de făurire a omului nou. de edu
cație. de perfecționare morală. A 
participa direct la viata socială, poli
tică a poporului a devenit un atribut

telurile propuse. Si 
din paginile noastre 

ale tristetii. aceasta 
pe care orice om o

al muncii scriitorului. Ce progrese 
înregistrează, din acest punct de ve
dere, uniunea dv. de creație T Cum 
poate fi îmbunătățită, sub raport ca
litativ. această activitate ?

— în repetate rinduri. tovarășul 
Nicolae Ceausescu ne-a îndemnat să 
fim oameni ai cetătii. Desigur, opera 
literară este contribuția noastră prin
cipală la dezvoltarea societății, dar 
sîntem cetățeni si orice activitate ne 
interesează, locul nostru nu poate fi 
undeva deasupra mersului vieții, ci 
in interiorul său.

Uniunea scriitorilor a înregistrat 
progrese substanțiale în această di
recție. Sute si sute de scriitori că
lătoresc în tară, vin în contact direct 
cu oamenii muncii din uzine, de ne 
șantiere, din agricultură, din scoli, la
boratoare. cazărmi, din cenacluri, de 
pretutindeni unde se muncește si se 
creează. Este impresionant de văzut 
in ce spirit si in ce atmosferă se 
petrec aceste întîlniri. Discuțiile sînt 
vii. lipsite de formalism, cline de 
conținut, libere, curaioase. în cursul 
cărora ambele părți au de cîstigat. 
Uniunea scriitorilor organizează ast
fel de călătorii in toate părțile tării, 
dar mai ales în marile centre indus
triale. în viitor ne propunem să 
mergem mai mult în centre agricole 
pentru a înțelege si mai bine marile 
transformări și eforturi care se fac 
acolo unde se produce nîinea noastră 
cea de toate zilele, pentru o tară 
întreagă, într-o tară în care acum

patruzeci de ani se murea încă 
foame. Să nu uităm niciodată 
unde am pornit. Pe acest temei, 
lentul creatorilor noștri poate produ
ce opere valoroase, opere de seamă.

Si producția literară din ultimii 
zece-cincisprezece ani vorbește de 
la sine. Este de observat că lucrările 
congreselor partidului si cuvîntările 
tovarășului secretar general. Nicolae 
Ceausescu, au căzut pe un teren 
fertil, receptiv marilor înnoiri pe 
care le-au adus. Au apărut romane 
de anvergură, in care mari probleme 
ale construcției -socialiste in agricul
tură, in industrie sînt tratate. în mod 
artistic, cu o varietate de mijloace 
demnă de remarcat. Viata spirituală 
a constructorului socialismului este 
cercetată în profunzimile ei. cu 
luminile dar si umbrele ei. in spiri
tul adevărului, al acelui realism 
profund, vizionar a cărui exemplară 
întruchipare este gindirea si fanta 
președintelui republicii noastre. La 
îndemnul său. Istoria noastră este 
recercetată si readusă în fața citito
rului si a spectatorului de teatru sub 
noi unghiuri de vedere. Pline de 
sensurile noi. contemporane. Uma
nismul străbate operele scriitorilor de 
azi de Ia noi mai mult decit oricând. 
Scriitorii din România socialistă au 
toate condițiile materiale si spiritua
le de a produce o mare literatură, 
din care omul nou să apară în toată 
frumusețea si măreția lui.

de 
de 
ta-

i-ar 
Prin
Dar 
cui

I
I

amar
mili-

I
sine, pentru integrarea sa în rîndu- 
rile harnice ale milioanelor de con
structori ai socialismului, cu care se 
simte înfrățit prin acea solidaritate , 
înălțătoare pe care o creează mun
ca, tovărășia in muncă, în acea mun
că despre care fiecare știe că este 
spre binele patriei, al tuturor. A- 
ceastă solidaritate este forma de bază 
și chezășia umanismului nostru so
cialist, care concepe omul ca ființă 
socială aflată în strînsă legătură și 
interdependență cu semenii săi, cu 
masele largi populare.

La un asemenea umanism se a- 
junge prin convingerea că fericirea 
personală se realizează în contextul 
fericirii întregului popor, iar o ast
fel de convingere se înfăptuiește 
printr-o educație în spiritul concep
ției revoluționare a partidului nos
tru, care pune in. centrul ei omul, 
omul capabil' să cunoască și să stă
pânească pe deplin natura. Dar pen
tru a se ajunge la acest grad înalt 
de cunoaștere este indispensabilă în
vățătura prin care omul se formea
ză pentru viață. De aceea, politica 
partidului nostru pune la baza in
tegrării invățămîntului în viața so-

Zahâr
Șeful Grupului de pază 

tarizată Craiova. Gheorghe Cio-
nac, ne aduce la cunoștință un 
caz mai rar întîlnit: ..De la în
treprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Podari au mai 
încercat unii să ..scoată" pe 
poartă cite 2—3 kile de zahăr, 
dar niciodată nici prin gind nu 
bănuiam că ar cuteza cineva să 
sustragă o asemenea cantitate 
mare cit a fost depistată in ca
mionul 21—DJ—1816, condus de 
Constantin Neacșu".

Camionul cu pricina tocmai 
da să iasă pe poartă. Atent, 
paznicul Constantin Coiocaru 
s-a uitat in actele de în
soțire. după care, dintr-o ochi
re. și-a dat seama că in camion 
se află mai mult zahăr decit era 
trecut în scripte. A fost anun
țată miliția. A fast recintărită 
încărcătura. A fost depistat wr 
plus de... 2 000 (două mii I) kilo
grame de zahăr. A fost înmulții 
cu A lei kilogramul și... Si au 
fost chemați să dea ..explicații" 
atit șoferul, cit și Lucian 
pescu, magazinerul...

Nerăbdătorul

Lu-

I
I
I
I
I
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I

„Am cumpărat de la 
un chioșc zece bucăți 
de ciocolată «Zoo» și 
nu mai era comestibi
lă" — ne înștiințează 
cititorul Z.V. din Bucu
rești. str. Chopin 25.

Am „mers" pe urma 
sesizării și am cumpă
rat și noi „Zoo". Era 
foarte bună. Produsul 

este o speciali- 
de ciocolată

„Zoo" 
tate 
gust plăcut, agreată 
copii și adulți ; 
produs al Fabricii 
ciocolată București,
afară de foita protec
toare de staniol. ea 
are. ca ambalaj, si o 
banderolă pe care sînt, 
tipărite cu cifre roma
ne lunile anului, iar

Foarte impunătoare 
suita noilor blocuri 
date in folosință la 
inceputul acestui an 
in Capitală, pe strada 
Cosmonautilor. Cu 
singurul inconvenient 
că au prea multe eta
je — nouă la număr. 
Ceea ce implică folo
sirea ascensorului...

' ...Așa inceoe trista 
odisee a locatarilor 
blocului 6A, sc. I de la 
numărul 42.

Au așteptat, cu stoi
cism. din iarnă pînă-n 
primăvară, apoi pină 
la vară. Liftul era 
montat de mult, dar... 
staționa, bine ferecat, 
din motive de neînțe
les pentru locatari. 
După trecerea atitor 
luni. s-au adresat 
„Scinteii". care a luat, 
legătura cu întreprin
derea „Ascensorul".

Foarte amabil, direc
torul acesteia, tovară
șul Popa, a promis că 
„se va interesa" si ..va 
comunica răspunsul".

Zilele trecute, pe 
șoseaua dintre Olteni
ța si comuna Budești. 
în spatele autocamio
nului nr. 35-B-5733 se 
însirulseră cel puțin 30 
de autoturisme. Desi
gur, vă întrebați de ce. 
Pentru că din benă — 
capabilă, după cum 
scria pe portieră, să 
transporte chiar 4 tone 
— săreau pe asfaltul 
șoselii. din cauza vite
zei. bucăți de gresie și 
bolovani de riu. mari 
cît cratita. Părea că 
autocamionul „aruncă" 

^cu pietre în cei care ii

cu cifre arabe 
lunii. Premisă 
a se respecta o cerin
ță elementară (si obli
gație legală), aceea ca 
produsele alimentare 
să fie desfăcute în ter
menul valabilității lor. 
Dar la produsul amin
tit degeaba s-au luat 
măsurile și s-a pus 
banderola. deoarece 
cifrele nu sînt perfo
rate sau însemnate, 
așa incit nu se poate 
ști dacă produsul e 
proaspăt sau nu. De 
aici, probabil, și păța
nia cititorului.

Ceea ce se îptimplă 
cu ciocolata ..Zoo" este 
valabil și pentru alte

produse alimentare — 
vin. ulei, biscuiți, gri- 
sine, fulgii de porumb, 
ape minerale etc. Poa
te că la unele între
prinderi producătoare 
mai există ceva con
trolori neglijent!, care 
„uită" să marcheze 
data fabricației sau pe
rioada de valabilitate. 
Este de datoria lucră
torilor rețelei comer
ciale să-și scoată 
„banderola" de pe pri
viri la recepția mărfu
rilor si să pretindă 
respectarea măsurii 
respective care, repe
tăm. nu-i nici inutilă, 
nici facultativă. Dim
potrivă. (Al. Plăieșli).

Bucurie de nedescris 
Gheorghe Trăiștaru din Drobeta- 
Turnu Severin, cind s-a văzut 
cu mașină personală la scară. 
Cine mai era ca el 7 Gindea șl 
zicea : „Sic ! Să sughiță vecinii 
de necaz. Și colegii. Și prie
tenii..."

De aici, o ambiție si mai mare 
— aceea de a sui cit mai grab
nic la volum. N-a mai avut răb
dare pină să-și ia permis de 
conducere. A dat bice cailor pu
tere si a pornit la drum. Și ar 
mai fi mers el zi de vară pînă-n 
seară, dacă nu intilnea un echi
paj al miliției...

Politicos!,
nevoie mare

ve I
I
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Așa am fost încu- 
nostintati. la 1 iunie, 
că liftul, 
paralizat, 
funcțiune 
iunie : .

....atunci e prevăzut 
să vină comisia de re
cepție. durează de re
gulă 
treabă 
sabilă. 
foarte 
că tot

5—6 zile, e o 
foarte respon- 
Stiti. comisia e 
ocupată, verifi
ce se urcă, as

censoare. macarale 
(noroc că nu lansăm 
rachete în cosmos I). 
Dar o să grăbim lu
crurile. în 3—4 zile să 
fie terminată 
tia“.

Bineînțeles, 
treabă atît de 
sabilă si o 
atit de ocupată, verifi
carea nu a durat 3—4 
zile, nici 5—6. ci doar 
vreo 14. respectiv pină 
la 1 iulie. Cind, mi
nunea minunilor, lif
tul a început să mear
gă — frumos ca pe 
sine (doar era fă-

urmau. Toate auto
turismele din suita ce 
se formase la o dis
tantă... respectuoasă si 
prudentă claxonau pe 
întrecute, doar, doar 
vor reuși să atragă a- 
tentia ..bravului" șofer 
de pe 35-B-5733. Dar 
ti-ai găsit ! Dumitru 
Tutu, șoferul, mina 
înainte. Cind s-a oprit, 
în fine, l-a luat din 
scurt pe primul care 
i-a atras — dealtfel 
politicos — atenția :

— Ce e dom’le ?
— Umbli cu oblonul 

mașinii lăsat, ne arunci

cut cu gri jă si verifi
cat cu răspundere).

Si a tot mers așa 3 
(trei) zile întregi.

După care a făcut 
din nou o paralizie 
acută si a decedat — 
nu se știe dacă provi
zoriu sau definitiv. 
Desigur, cetățenii puși 
in situația să urce, si 
încă pe căldurile a- 
cestea. 8—9 etaje pe 
scări nu se pot pro
nunța unde s-a produs 
incompetenta si inca- 
pabilitatea : la con
strucție. la montaj ori 
la recepție.

în 
nilor 
niște

De 
ascensorului : 
biect în iurul 
se urcă ne scară.

Definiția responsabi
lității : Cun personaj 
pentru care se pare că 
nu prea există loc în 
schema întreprinderii 
„Ascensorul". (C. Ni
colae).

timpul ascensiu- 
au elaborat însă 
definiții.
pildă. definiția 

un o- 
căruia

cu pietre în parbriz, 
umpli șoseaua cu pie-' 
tris... Dacă te vedeau 
cei de la „Drumuri" 7 !

— Da’ ce ! Am 
omorît pe cineva ?

.— Taci, zise atunci, 
blaiin. o tînără, care 
ocupa locul lingă Tutu. 
Eu. s-a prezentat dîn- 
sa. sînt Maria Alexan
dru de la direcția 
„Drumuri", secția din 
Budești...

Ne-am aruncat o 
privire pe legitimație. 
Avea numărul 750 160. 
(Gh. Graure).

Miez de noapte la Tîrgoviște. 
Liniște. Liniște și nu prea, la 
usa unui magazin alimentar, La 
ușă. trei indivizi: Fabian Ga 
giu. A. Sevan și I. Băneigf. 
Nici n-au apucat bine să „stu
dieze" lacătul, că s-au si pome
nit cu alți trei, tot de teapa lor: 
Vasile Mateiu, "" ""
Drăgne.

— Ce căutati 
trebat ultimii 
mii trei.

— Ce căutati 
bani si ce-o 
puns primii

— Atunci, 
tul primului

Dar și primii și ultimii aveau 
să se reintilnească foarte repede 
in arestul miliției.

V. Vlad și T.

aici 7 — au tn- 
trei ne pri-

si voi: marfă, 
pica — au răS-mai

trei ultimilor trei, 
baftă ! Aveți drep- 
venit...

Atentie la...
A

neatenție!
Aflăm de la Inspecția de Stat 

pentru Protecția Muncii că. din 
cauza unei clipe de neatenție 
sau dintr-o neglijentă aparent... 
neglijabilă, oameni in toată fi
rea și puterea și-au pierdut via
ta in chip tragic.

Lăcătușul Petru Sirca. de la 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov, a fost surprins și strivit 
de un camion pe care il pilota... 
el însuși !

Pe un șantier din Oltenița, 
mecanicul loan Țugui, mește
rind sub autobasculantă, a în
cercat să cupleze electromotorul, 
dar maneta fiind în viteză, ma
șina a pornit și a trecut peste el.

In gara Focșani, in timp ce 
factorul poștal Petre Mierlaru 
transporta coletele dintr-un va
gon la peron 
un tren care 
statie.

...Trei vieți
și aceeași cauză : neatenția.

Oameni buni ! Aveți grijă de 
bunUl vostru cel mai 
— viața!

Rubrică realizată
Petre POPA

și corespondenții

a fost surprins de 
nu avea oprire in

pierdute din una

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ide preț
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
____________ ____ ___________ _____■>___ ______________________________________ ș__________

Tovarășul Nayef Hawatmeh
(Urmare din pag. I) 
dorința comună de a extinde aceste 
legături in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii intre na
țiuni, cooperării si progresului in 
lurrte.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și secretarul general 
al C.C. al Frontului Democratic pen
tru Eliberarea Palestinei au abordat, 
pe larg, aspecte ale situației interna
ționale actuale si îndeosebi cu pri
vire la ultimele evoluții ăla situației 
din Orientul Mijlociu.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Nayef Hawatmeh au subliniat că în 
condițiile actuale slnt necesare e- 
forturi tot mal mari si mai sus
ținute din partea tuturor statelor, a 
partidelor si organizațiilor notifice 
revoluționare, democratice si pro
gresiste. a opiniei publice mondiale 
pentru oprirea agravării climatului 
politic international, pentru relua
rea si continuarea procesului de 
destindere bazat ne respectarea inde
pendentei si suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, ne- 
recurgerii la forța și la amenințarea 
cu forța, pe recunoașterea dreptului 
fiecărui popor la o dezvoltare liberă 
de sine stătătoare.

A fost relevată totodată însemnă
tatea pe care o are pentru pacea in 
întreaga lume instaurarea unei secu
rități trainice in Europa, pregătirea 
temeinică a reuniunii de la Madrid

Ministrul pămînturilor, reașezării și dezvoltării 
rurale din Republica Zimbabwe

((Urmare din pag. I) 
dită prin lupta hotărîtă de eliberare 
de sub jugul colonialismului și succe
se în activitatea consacrată dezvol
tării economice și sociale a patriei, 
edificării noii societăți.

In cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații de prietenie șl 
colaborare stabilite între partidele și 
popoarele noastre încă din perioada 
luptei de eliberare națională și s-a 
apreciat că, în condițiile noi, de 
după crearea tinerei Republici Zim
babwe, un accent important trebuie pus 

care să ducă la impulsionarea Pro
cesului de destindere, la intensifica
rea colaborării, a cooperării pe con
tinent și in lume, la măsuri concrete 
de dezangajare militară si de dezar
mare. S-a subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru oprirea cursei 
înarmărilor si renuptarea la ampla
sarea de noi rachete în Europa, pen
tru reducerea cheltuielilor militare Si 
trecerea la măsuri de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nu
cleară.

tn timpul Întrevederii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Nayef Hawat
meh au relevat necesitatea soluțio
nării pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor stărilor de încordare și 
conflict din diferite zone ale lumii, 
abținerea de la orice acte și măsuri 
care ar putea complica și mai mult 
situația internațională.

Tn legătură cu modalitățile si căile 
de realizare a unei păci drepte si du
rabile în Orientul Mijlociu, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a reafirmat că 
România se pronunță cu hotărîre 
pentru solutionarea globală, pe cale 
politică a conflictului, care să ducă 
la retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967. la rezolvarea pro
blemei ponorului palestinian ne baza 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat pa
lestinian independent, la respectarea 
independentei si integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă.

pe dezvoltarea relațiilor economice bi
laterale, în special în domeniile indus
triei, agriculturii, transporturilor, 
energeticii și în alte domenii de in
teres comun. S-a subliniat că dez
voltarea relațiilor dintre România și 
Zimbabwe va contribui la progresul 
accelerat al celor două țări, la creș
terea bunăstării popoarelor noastre.

în timpul convorbirii s-a relevat 
că întărirea relațiilor dintre cele 
două partide și țări, precum și ini
țierea unor acțiuni de cooperare in 
domeniul economic contribuie la lupta 
generală împotriva imperialismului,

De ambele părți a fost, subliniată 
importanta și necesitatea realizării 
unei soluții globale a situației din 
Orientul Mijlociu, soluție care să 
aibă în centrul atenției problema 
palestiniană, care să asigure pacea 
în regiune. în acest sens, s-a relevat 
că sînt necesare noi initiative, ne
gocieri si convorbiri, pentru reali
zarea unei păci globale în regiune, 
sUbliniihdu-se importanta convocării 
unei conferințe internaționale la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru . Elibe
rarea Palestinei — ca reprezentant 
unic al poporului palestinian — pre
cum șl alte state și Organizația 
Națiunilor Unite care pot aduce o 
contribuție pozitivă la procesul re
glementării pe cale politică a situa
ției din Orientul Mijlociu șl în spe
cial a problemei palestiniene.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român si secretarul gene
ral al C.C. al Frontului Democratic 
pentru Eliberarea Palestinei au rele
vat. de asemenea, necesitatea ca toa
te statele să acționeze pentru lichi
darea subdezvoltării, a marilor deca
laje dintre țările în curs de dezvol
tare și cele industrializate, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, care să asigure nrb- 
gresul mai rapid al tuturor țărilor si 
în primul rînd al celor rămase în 
urmă, stabilitatea economică si poli
tică mondială.

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

colonialismului și neocolonialismului, 
pentru pace și independență națio
nală. S-a subliniat, de asemenea, 
importanța conlucrării dintre cele 
două state Pe arena internațională 
în lupta pentru Pace și securitate, 
pentru dezvoltarea economico-socială 
independentă a tuturor popoarelor, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
poipor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Maiestății Sale SULTAN HAJI AHMAD SHAH 
IBNI AL MAHRUM SULTAN ABU BAKAR 

i Suveran al Malayeziei
KUALA LUMPUR

Cu prilejui incoronării dumneavoastră ca suveran al Malayeziei vă 
transmit calde felicitări, însoțite de cele mai bune urări de succes in inalta 

: dumneavoastră funcție.
îmi exprim convingerea Că bunele relații de prietenie dintre țările noas

tre vor continua să se dezvolte, spre binele popoarelor român și malayezian, 
al cauzei păcii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de călduroasele felicitări pe care dumneavoastră mi 
le-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a tării mele.

Vă mulțumesc sincer pentru acest mesaj și vă adresez urări de fericire 
personală pentru dumneavoastră și de prosperitate poporului român prieten.

Sint convins că excelentele relații care există între țările noastre Vor con
tinua să se dezvolte în interesul reciproc al ambelor popoare.

Cu cea mai înaltă considerație.
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc cu sinceră recunoștință și prețuire pentru amabi
lul mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere 
și să vă transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

A apărut volumul :

DIN GINDIREA ECONOMICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Resursele energetice și de materii prime

EDITURA POLITICA

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minls- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă primului ministru al Guver
nului Regatului Hașemit al Iorda
niei. Kassem Al-Rimawi, cu prilejul 
numirii în această funcție, prin care 
îi transmite calde felicitări si cele 

mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de succese depline in 
noua activitate de mare răspundere, 
spre binele poporului iordanian, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tonii și Principe.
Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe

SAO TOME
Cu prilejul celei de-a V-â aniversări a proclamării independenței țării 

dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului sao-tomez prieten noi succese pe calea progresului economic 
și social.

Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile de 
strinsă prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor con
tinua să se întărească spre binele popoarelor român și sao-tomez, al Cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Roman, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe sărbătorește 
la 12 iulie cea de-â cincea aniver
sare a proclamării independenței 
naționale.

Stat insular situat la 300 , km de 
coasta occidentală a Africii. Sao 
Tome și Principe are o suprafață 
de numai 964 kmțj și o populație de 
circa 90 000 locuitori, din care Cea 
mai mare parte se ocupă cu agri
cultura si pescuitul. In perioada 
scurtă ce a trecut de la proclama
rea independentei, poporul micii 
republici a depus eforturi pentru a 
lichida consecințele nefaste ale do
minației coloniale și a diversifica 
economia națională. Au fost națio
nalizate marile plantații de cacao 
și cafea, au luat flintă primele fer
me agricole colective sl a început 
construirea eîtorva fabrici.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iulie a.e. Tn țară* * Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar ec
hos. Vor cădea averse locale de oloaie, 
însoțite de descărcări electrice in ju
mătatea de nord a țării, în rest averse 
și descărcări Izolate. Vint moderat, cu

Teatrul „Nottara* (la Teatrul 
de vara Herăstrău): Mița în sac 
— 20
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 20
• Teatrul evreiesc de stat: Lozul 
cel mare — 18,3(1
• Ansamblul artistic t,Rapsodia 
română": La fîntîna dorului — 
10,30
• Casa Centrală a Armatei (la 
grădina din Intrarea Brezoianu): 
Pe aripile tinereții — 20

Animat de sentimente*  de sinceră 
prietenie și solidaritate fată de po
poarele care au nășit De calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes efor
turile depuse de poporul tinerei 
republici africane pentru, făuri
rea unei vieți noi. între Repu
blica Socialista România si Repu
blica Democratică Sao Tome și 
Principe s-au stabilit raporturi de 
prietenie și colaborare care cunosc 
un curs ascendent, l'n moment de 
o deosebită importantă în evoluția 
relațiilor bilaterale l-au constituit 
convorbirile dintre oresedlntcle 
Nicolae Ceausescu si președin
tele Manuel Pinto da Costa, care 
au deschis ample perspective con
lucrării dintre bele două tari in 
interes reciproc, al păcii Si înțele
gerii internaționale.

intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 10 și 20 do grade, izolat 
mai coborite în nordul țârii, iar maxi
mele Intre 22 și 32 de grade Izolat, con
diții de grindină. Tn București: Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
favorabil ploii sub formă de averse. 
Vînt moderat; Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, iâr 
cele maxime între 2S si 30 de grade. 
(Ileana Mihăllă, meteorolog de ser 
viciu).

Excursii atractive la sfîrșit de săptămînă

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București organizea
ză excursii pe itinerare dintre cele 
mai atractive. Astfel, duminică, 13 
iulie, ora 6.30. de pe platforma din 
fata hotelului ..Intercontinental", 
autocarele vor porni spre mai multe 
direcții pe care iubitorii drumeții
lor vor întîlni sau reîntilni pitorești 
stațiuni si numeroase obiective tu
ristice.

De la București la Poiana Brașov 
traseul.se va derula spre Ploiești pe 
D.N. 1, apoi pe Valea Prahovei prin 
Comarnic, Posada, Sinaia, Poiana 
Țapului, Bușteni și Azuga. Pe ser
pentinele care coboară pe Valea 
Timișului se ajunge la Brașov, iaj*  
de aici un drum cu multe satisfac
ții peisagistice conduce pe platoul 
de la poalele Postăvarului, unde la 
1 021 metri altitudine se găsește Po
iana Brașov.

Barajul de Ia Vidraru poate fi 
admirat după ce se parcurge auto
strada spre Pitești, plus cei 38 km

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe terenul „Progresul" din Capi

tală a început vineri meciul dintre 
echipele României sl Cehoslovaciei, 
contînd ca finală a grupei B (zona 
europeană) a competiției de tenis 
„Cupa Davis". După prima zi. oaspe
ții conduc cu scorul de 2—0.

în prima partidă de simplu. Ivan 
Lendl l-a învins cu 6—4. 6—1. 6—3 pe 
Dumitru Hărădău. Iar în următoarea 
Pavel Slozil l-a întrecut cu 6—3. 
6—3. 6—1 pe Florin Segărceanu.

Astăzi, de la ora 15.15. este progra
mată partida de dublu, in care —; 
dună toate probabilitățile — cuplul 
Florin Segărceanu — Andrei Dlrzu 
va întîlni perechea Jan Kodes — 
Ivan Lendl.
• Astăzi, în cadrul turneului in

ternational de fotbal, pe stadionul 
,.23 August" vor avea loc in program 
cuplat următoarele partide : 18 :
F.C. Argeș — Dinamo Tbilisi : ora 
19,50 : Lotul A — F.C. Magdeburg. 

spre Curtea de Argeș și zona către 
valea superioară a Argeșului. Tot 
prin Pitești se va călători pe un 
itinerar cu impresionante frumuseți 
naturale de pe Valea Oltului, cu 
stațiunile sale Căllmănești, Căciula- 
ta, Cozia.

Pentru a poposi la umbra Ciuca- 
șului se va străbate un drum oco
litor, jalonat de localitățile Plopeni, 
Poiana Vărbilău, Slănic, Vălenii de 
Munte și, in sfirșit, frumoasa sta
țiune Cheia,

Cu elemente de noutate se pre
zintă și traseul ce conduce spre 
Predeal ; de aici, spre vest, la Riș- 
nov și Bran, iar înapoierea in Bucu
rești se face prin Rucăr. Cîmpu- 
lung. Pitești. Un alt traseu 
de mare atracție este cel spre Si
naia prin Tîrgoviște și Pucioasa, 
unde se pot vizita importante mo
numente istorice și de artă.
In fotografie : Hotelul „Montana" 

din Sinaia

• Proba de fond din cadrul Cam
pionatului national de ciclism desfă
șurată pe soseaua Bueuresti-Alexan- 
dria. pe distanta de 120 km. s-a în
cheiat cu victoria tînărului rutier 
dinamovist Gheorghe Lăutaru. crono
metrat cu timpul de 2h 59’ 46”. L-au 
urmat în ordine Constantin Cărutasu 
șl Nicolae Savu —- la 2’ 05”. Costică 
Bonciu — la 3’ 02” si Mircea Romaș- 
canu — la 3’ 04”.

• Cunoscutul antrenor Helenio 
Herrera va pregăti în viitorul sezon 
echipa C.F. Barcelona. Herrera a 
semnat cu acast club un contract 
pe o perioadă de un an.

★
• La Muzeul de istorie a municipiu

lui București s-a deschis, vineri, în 
cadrul expoziției permanente de nu
mismatică. din Bd. Ana Ipătescu nr. 
21. o expoziție de insigne, medalii 
jubiliare și filatelie, dedicată Jocu
rilor Olimpice 1980.

Cronica zilei
întrevederi. MiAfefrul afaceri

lor externe, tovarășul Stefan Andrei, 
a avut, vineri dimineața, o întreve
dere cu Sydney Sekeramayi, minis
trul pămînturilor. reașezării si dez
voltării rurale din Republica Zim
babwe. care. în fruntea unei delega
ții. face o vizită în tara noastră.

în cursul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele ra
porturi de prietenie, colaborare si so
lidaritate militantă statornicite între 
poporui român si poporul Zimbabwe, 
între Partidul Comunist Român si 
Uniunea Națională Africană Zim
babwe — Frontul Patriotic (Z.A.N.U. 
— F.P.) în anii luptei de eliberare 
națională din Zimbabwe și s-a sub
liniat că în noile condiții, create de 
proclamarea Republicii Zimbabwe, 
se impune valorificarea amplelor 
perspective deschise dezvoltării re
lațiilor politice, economice. Stlintifi- 
co-tehnice si culturale, lărgirii schim
burilor comerciale si cooperării in 
producție dintre Republica Socialistă 
Romania si Republica Zimbabwe.

★
în aceeași zi. Aurel Lăpușcă. ad

junct al ministrului minelor, petro
lului si geologiei, a avut o întreve
dere cu delegația economică a Re
publicii Zimbabwe.

Cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile de colaborare si coope
rare economică în domeniul activi
tății geologice si industriei extractive 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

cinema
• Cascadorul Hooper: SALA PA
LATULUI — 14,30; 17,15, SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18.15;
20.30 CULTURAL — 9; 11.1b î
13.30: 15,45; 10; 20.15
• Vînâtoare neobișnuită: CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 21.15, 
MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15
• Solo Sunny: CENTRAL — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20-, 15, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45 18; 20
• Abba: PATRIA — 9: 11.15;
13,30; 15,46*:  18; 20,15. BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
FAVORIT — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20.15
• Stop-cad.ru la masă: VICTO
RIA — 9,30: 11.30; 13.30- 15.46;
17.45; 19.45, GRI VITA - 9; 11.15; 
13,30; 16; 18; 20, GLORIA — 9; 
11.15; 13,30- 15,45; 18; 20.13
• Sub patru steaguri: FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 1»; 20.15, 
luceafărul — 9: li.is: 13,30: 
15.30; 17.45: 20 la grădină — 21.15. 
MODERN — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
18; 20.,15, la grădină — 21,15
• Fugi, te iubesc: TIMPURI
NOI — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Heidi în oraș: DOINA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20

Adunare festivă consacrată aniversării victoriei
Revoluției populare mongole

Vineri după-amiază, la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Suceava 
a avut loc o adunare festivă consa
crată sărbătoririi celei de-a 59-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
populare mongole, la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid Și de stat, ai organi
zațiilor de masă Și obștești, nume
roși oameni ai muncii.

Adunarea a fost deschișă 'de tova
rășul Mihail Clim, secretar al'-crani*  
tetului județean de partid.

Despre semnificația istorică a eve
nimentului au vorbit ing. Simion 
Macovei, directorul Combinatului de 
prelucrare a lemnului, și Tagaan- 
lamyn Dughersuren, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

Vorbitorii au relevat că în anii 
care au trecut de la victoria Revo
luției populare mongole și instaura
rea primului guvern popular po
porul mongol a desfășurat o susți
nută și rodnică activitate pentru li

Cu prilejul Zilei naționale a Franței
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Franței, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătateavsi Asociația de prietenie 
România —jFranta au organizat, vi
neri după-amiază. o manifestare cul
turală.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de actorul Radu Beligan. președin
tele Asociației de prietenie Româ
nia — Franța, a urmat expunerea 
scriitorului Radu Albala. intitulată 
„Interferențe culturale româno-fran-

• Noi aventuri pe vasul „Po
seidon*:  STUDIO — 9.45; 11,45;
13,43; 16; 18.15; 20,15. FEROVIAR,
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15.30; 
17,45: 20
• Prietenii mei, indienii: EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15
• Cînd dragostea se întoarce: E- 
FORIE — 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18: 
20,16
• Fiul campionului: DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15
• Bună seara, Irina!: VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 10; 20.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Rocky II: BUZEȘTI — 15.45; 
18; 20.15, la grădină — 21, PARC 
HOTEL — 21.15
• Rețeaua „S“î FLAMURA — 9; 
11; 13U5; 15,30; 17,4-5: 20
« Școala curajului II: LIRA — 
16; 18.15; 20,30, la grădină — 21, 
AURORA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21
• Ion. Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii: DRUMUL SĂRII
— 14,30; 19
• Vizita de dimineață: FEREN
TARI — 15.30; 17.30; 19.30
• Drumul oaselor: GIULEȘTI —
9; U.lo; 13.30; 15,45; 18: 20d5,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21
• Zboară, pasăre, zboară: CO- 
TROCENI — 15; 17.15; 19,20
• Artista, dolarii si ardelenii: 
PACEA — 15,30; 17,30; 19,30 

chidarea moștenirii feudale, pentru 
crearea și dezvoltarea bazelor indus
triei socialiste, înflorirea agriculturii, 
științei și culturii, pentru ridicarea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc, Republica Populară Mongolă 
înfățișîndu-se astăzi ca un stat 
agrar-ihdustrlal în plin avînt.

Referlndu-se la tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, între, România și 
Mongolia, vorbitorii au subliniat că 
la baza dezvoltării și întăririi aces
tora pe multiple planuri stau întîl- 
nirile și convorbirile la cel mai 
înalt nivel, relevînd că, deși aflate 
la distanțe geografice mari, popoare
le noastre sînt apropiate Prin idealul 
lor comun — cauza păcii și socialis
mului, a înțelegerii și colaborării în 
lume.

(Agerpres)

ceze". în continuare, a fost prezen
tat un program de filme documen
tare franceze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. si ai Asociației de prie
tenie România - — Franța, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne si ai unor instituții culturale 
si artistice, un numeros public.

Au fost de fată Pierre Cedes, am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• Proba de microfon: VIITORUL 
— 15,30: 17,30; 19.30
• Duios Anastasia trecea: POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19.30
• Bietul Ioanide: MUNCA —
15,30; 19
• Omul-păianjen se întoarce:
FLACĂRA — 15,45; 18; 20, .'a
grădină — 21,15
• Mireasa din tren: COSMOS — 
15; 17.30; 19,30
• Un frate formidabil: PRO
GRESUL — 16; 18; 20
• Ultimul sentiment: GRĂDINA 
CULTURAL — 21
• Femeia dispărută: GRĂDINA , 
GLORIA — 21,15

teatre

obseeateur Un avertisment
pentru guvernul de la Pretoria

Așa cum s-a întîmplat în 1975, cu 
prilejul proclamării independentei 
Angolel si Mozambicului. indepen
dența noului stat Zimbabwe, procla
mată, in luna aprilie a.c., a provocat, 
la rîndul ei.- printre cei 19 milioane 
c!6 negri din Africa de Sud un formi
dabil suflu al speranței, tn aceste 
condiții, chiar si printre albi s-au 
ridicat voci care îndeamnă la rațiune 
pe cei 4,4 milioane concetățeni ai 
lor cu aceeași culoare a pielei, che- 
mîndu-i să deschidă, pînă nu este 
prea tîrziu. dialogul cu adevăratii li
deri ai majorității africane.

Chiar si lipul prim-ministru părea 
convins, cu cît'eva luni în urmă, de 
necesitatea de a mai slăbi un pic 
chingile apartheidului. „Trebuie să 
ne schimbăm atitudinea dacă nu do
rim să pierim", declara pe ațunci 
primul ministru, Pieter Willem Botha, 
interlocutorilor săi din rîndul parti
dului naționalist — cărora nu le ve
nea să-și creadă urechilor. în reali
tate, Botha se gîndea doar la refor
me simbolice, cu „caracter cosmetic". 
„Primul ministru dorește doar sil 
aplice intr-un mod mai puțin inu
man un sistem inuman", arăta cu 
ironie episcopul african Desmond 
Tutu, secretar .general al influentu
lui Consiliu al bisericilor din Africa 
de Sud.

Galvanizați de victoria militară și 
politică a lui Robert Mugabe în Zim
babwe, profund dezamăgiți că diri
guitorii albi nu au manifestat, nici 
de această dată, un gest de bună
voință, studenții și liceenii, care se 
afla de ani întregi in primele rin- 
duri ale mișcării anliapartbeid, au 
coborit încă o dată în stradă. De data 
aceasta. însă, revolta s-a născut nu 
în ghettourile negre din Joliannes- 
burg sau Capetown sau Durban, ci 
în liceele și universitățile rezervate 
metișilor și indienilor. Aidoma afri
canilor, „colorații", cum este denu
mită populația metisă și cea india
na. nu mai accepta situația cînd ele
vii și studenții din rîndurile acestei 
populații au o situație de profunda 
inegalitate. într-adevăr, pentru fie
care elev alb, guvernul sud-african 
cheltuiește anual o sumă echivalen
tă cu 2 911 franci francezi; pentru 
fiecare elev „colorat" — 976 de
franci : iar pentru fiecare elev afri
can, numai 233 de franci 1 în școlile 
pentru albi există un profesor la 23 
elevi; in cele pentru „colorați" — 
1 la 50 de elevi.

Nu a fost nevoie decit de cîteva 
zile pentru ca mișcarea declanșată 
Ia mijlocul lunii aprilie să se extin
dă in Întreaga țară, cuprinzînd pes
te 100 000 de student! si elevi. Ca 
de obicei, guvernul a * răspuns 
reeurgind la forță: închiderea uni
versităților de la Fort-Hare (pentru 
africani) și Durban-West viile (pen
tru indieni), arestarea a peste 1 200 de 
persoane, represiuni soldate cu morți 
în rîndul tinerilor și adolescenților. 
Tot prin forță, guvernul de la Pre
toria a încercat, fără succes, să pună 

capăt grevelor din legiunile Durban. 
Stilfontein și Capetown. în semn de 
solidaritate cu greva celor 3 000 de 
muncitori negri de la abatoare .și 
antrepozitele frigorifice.

Pentru prim*  oară, de multi ani. 
albii, negrii, indienii și metișii au 
organizat împreună manifestații de 
protest Împotriva represiunilor. La 
Johannesburg, la sflrșltul lunii mai, 
53 de clerici de toate rasele și apar- 
ținind tuturor confesiunilor, printre 
care episcopul african Desmond 
Tutu, • episcopul anglican Timothy 
Bavin și secretarul general al biseri
cii oresbiteriene, Chris Aitken, au 
fost arestați de poliție pentru faptul 
de a fi organizat un marș în Piața 
John Vorster, unde își află sediul 
general foițele de securitate — pen
tru a cere eliberarea unuia din co
legii lor arestați.

în aceste condiții, s-au produs 
pentru prima dată acte de sabotaj 
de mare amploare. „Arde Sasol !". 
Fără îndoială, nici o altă știre nu 
putea să lezeze mai crud orgoliul al
bilor din Africa de Sud. Pusă in 
funcțiune în 1955, uzina „Sasol I". 
care fabrică petrol pe bază de căr
bune (și care este situată la 100 km 
sud-vest de Johannesburg), acoperă 
în prezent aproape 6 la sulă din ne
cesitățile petroliere ale țării. Uzina 
„Sasol II", a cărei construcție a cos
tat pina acum 2 miliarde de dolari 
și care trebuia să intre în producție 
în 1982, și „Sasol III", a cărei*  lansa
re a fost hotărîtă anitl trecut, urmau 
sii permită Africii de Sud să produ
că tn 1984 jumătate din necesarul 
său de petrol.

Or, tocmai asupra acestor simbo
luri ale ingeniozității și dinamismu
lui industrial al Africii de Sud Și-au 
îndreptat atacul partizanii africani 
a parținînd Congresului Național 
African (A.N.C.). Aproape simultan, 
bombe cu explozie întîrziată nu in
cendiat patru rezervoare gigantice 
ale uzinei „Sasol 1“ si alte trei re
zervoare ale rafinăriei învecinate 
NRtref, in timp ce alte explozii au 
avariat instalațiile uzinei „Sasol II". 
Pompierii din șapte orașe au încer
cat să stingă rezervoarele în flăcări, 
care au ars aproape 20 de ore în 
șir. Bilanțul acestui incendiu, cel mai 
mare din istoria Africii de Sud: 5.8 
milioane de ranzl, adică peste 30 de 
milioane de franci francezi.

Vor înțelege diriguitorii sud-afri- 
cani acest avertisment ? Este cazul 
să ne îndoim. într-adevăr, guvernul 
u sporit in ultimul timp în mod cres- 
cind puterile de care dispun milita
rii. „Se pregătește terenul pentru o 
escaladă continuă a violentei", de
clara în acest sens liderul opoziției. 
Frederick Van Zyl Slabbert. Izolat, 
pe plan diplomatic, guvernul de la 
Pretoria recurge în exterior la ac
țiuni agresive, cum a demonstrat-o 
ultimul raid împotriva Angolel, sol
dat cu peste 200 de morți, Iar in in
terior, la o represiune tot mai Săl
batică.

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ VIE. în deceniul tre
cut, un biochimist britanic a 
lansat ipoteza că absorbirea lu
minii de către celula vie duce, 
în urma unor procese chimice 
complicate, la formarea unui 
curent electric. Din lipsa unui 
procedeu de măsurare a poten
țialului electric din celulă, con
firmarea acestei ipoteze părea 
de domeniul imposibilului. Iată 
însă că oamenii de știință so
vietici au găsit metoda : se știe 
că un colorant introdus intr-un 
cîmp electric modifică spectrul 
de absorbție. în cazul bacteriilor 
cu care s-a făcut experiența în 
laborator, s-a putut constata o 
continuă modificare a spectru
lui de absorbție, dovadă a în
cărcării membranei cu curent.

Specialiștii sovietici au elucidat 
numeroase aspecte ale activită
ții electrice a celulei, calculind 
chiar randamentul acestei veri
tabile centrale electrice vii : 90 
la sută. Pentru viitorul bioener- 
geticii, descoperirea are o mare 
importanță, ea deschizînd per
spectiva unor centrale electrice 
construite Pe un principiu to
tal nou.

• MINIMAȘlNA DE 
FOTOCOPIAT. 0 «semt)nea 
mașină, cu o cadență de 20 copii 
Pe minut, a fost realizată de 
societatea americană Canon. 
Folosirea unui fascicul subțire 
de fibre optice, cît și sistemul 
original de developare electro
nică au făcut posibilă reducerea 
dimensiunilor Pină la acelea ale 
unei mașini de scris. Unul din

marile avantaje ale aparatului 
este acela că lucrează cu orice 
tip de hîrtie. De asemenea, re
ducerea la minimum a număru
lui de piese mecanice ușurează 
mult întreținerea.

• AVIAȚIA ÎN SLUJ
BA AGRICULTURII. 11 
Anglia este în curs de realizare 
proiectul de construire a unul

avion nepilotat (comandat de 
la distanță) pentru împrăștierea 
Pe ogoare a substanțelor ferti- 
lizante. Dispunînd de un mo
tor de 13 CP, avionul zboară la 
o altitudine de trei metri, rezer
voarele lui putînd transporta 20 
kg de îngrășăminte sub formă 
de pulbere. în imagine, un mo
del redus, care nu consumă decît 
a Patra parte dintr-un litru de 
benzină de fiecare zbor.

® TELEGRAFUL PIER
DE TEREN. Statisticile re
cent date publicității de Servi
ciul poștelor și telecomunicații
lor din Franța confirmă o ten

dință ce se face simțită în în
treaga lume : regresul comuni
cațiilor telegrafice. Cauza o 
constituie generalizarea mijloa
celor de telecomunicare rapide 
— telefonul și telexul. Dacă in 
1973 in această țară au fost ex
pediate peste 21 milioane tele
grame, în 1978 numărul acestora 
nu mai era decît ceva peste 13 
milioane, iar tendința descres- 
cîndă continuă în ritmul de 7—8 
la sută Pe an. Astăzi, telegraful 
este folosit mai ales în cazurile 
cînd este nevoie de o dovadă 
scrisă a expedierii sau de către 
persoanele, din ce în ce mai pu
ține la număr, ce nu posedă te
lefon.

• METODĂ DE DE
SALINIZARE A APEI. Prin 
perfectionarea sistemului obiș
nuit de desalinizare în vid. 
care necesită cheltuieli rela
tiv mari de energie, specia
liștii din R. P. Ungară au pus 
la punct o instalație cu totul 
nouă, care funcționează mai 
rapid decît cele conventio
nale. Descărcarea energiei e- 
lectrice în instalație se reali
zează crin imnulsuri. consumul 
de electricitate redueîndu-se cu 
aproximativ 25 la sută. în 
timpul descărcării prin impuls 
Se produce un fenomen care ar 
rtitea fi comparat cu o „explo
zie" a apei. Vaporii degajați 
sînt imediat absorbiți în con
densatoare. Productivitatea in
stalației de desalinizare este de

4 000 metri cubi de ană în 
24 de ore.

® CONFERINȚE DE 
LA DISTANȚĂ. ° 8<>cietate 
americană de hoteluri a intro
dus utilizarea sateliților de tele
comunicații pentru transmiterea 
da conferințe de la distanță : iii 
fiecare din cele 125 de hoteluri 
de care dispune societatea res
pectivă pasagerii — participant! 
la un congres, la o reuniune de 
afaceri etc. — pot asista la una 
și aceeași conferință rostită la 
o distanță de pînă la 5 000 km. 
Tot cu ajutorul sateliților, de 
la un centru unic se Pot trans
mite filme în cele 125 săli de 
teleconferință, transformate ad 
hoc în săli de cinema.

' • UN NOU EXPLO
ZIV : APA. O firmă d*  con
strucții din Essen a dus la 
punct o nouă metodă de demo
lare a zidurilor, ca si de sfâri- 
mare a rocilor. care folosește 
drent exploziv ana la mare pre
siune. Un tun de ană proiectea
ză cu o viteză apropiată de cea 
a sunetului. într-o cavitate fo
rată în prealabil, șarje succesi
ve de apă de cîte 1.8 litri. Je
tul de apă dezvoltă o nresiune 
de peste 3 000 de bari si trans
formă în pulbere fină un zid 
sau o rocă oricît de groase. 
Un avantaj sunlimentar este 
faptul că. spre deosebire de pro
cedeele clasice, noua metodă nu 
produce nici gaze, nici oral, nici 
detonări asurzitoare .

traseul.se
cad.ru


IN PREAJMA VIZITEI OFICIALE IN FRANȚA 
A TOVARĂSOLOI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

Seară culturală românească la Paris
PARIS 11 (Agerpres). — Ca ocazia apropiatei vizite oficiale in Franca 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, Asociația 
de prietenie Franța—România a organizai o seară culturală românească.

Manifestarea a fost deschisă de 
scriitorul Pierre Paraf. președintele 
asociației, care a subliniat impor
tanta deosebită pe care vizita pre
ședintelui României o va avea pen
tru dezvoltarea. în continuare, a re
lațiilor traditionale de prietenie din
tre poporul francez și poporul român.

A fost prezentată conferința ,.Mi
hai Emineșcu — poetul eternității 
românești". Cunoscutul actor francez,

VIENA

Tratativele privind reducerea reciprocă a forțelor 

armate și armamentelor în Europa centrală
Propuneri ale U.R.S.S., R.D.G., Poloniei și Cehoslovaciei

VIENA 11 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor celei de-a 243-a ședințe 
plenare închise a participantilor la 
tratativele privind reducerea reci
procă a forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente . în Eu
ropa centrală, delegația U.R.S.S. a 
avansat iu mod oficial — informează 
agenția T.A.S.S. — noi propuneri ale 
Uniunii Sovietice, . R. D. Germane, 
Poloniei și Cehoslovaciei.

Prezentînd fondul noilor propu
neri, reprezentantul sovietic a arătat 
că este necesar ca principalele efor
turi să fie concentrate asupra ela
borării unui acord privind prima 
etapă, al cărei elemdnt-cheie il con
stituie reducerea trupelor sovietice 
și americane din Europa centrală. Se 
propune ca, ținindu-se seama de 
efectivul real al trupelor U.R.S.S. și 
S.U.A. in aoeastă regiune, să fie're
dus, în pruna etapă, cu 20 000 efec
tivul militarilor sovietici și. respec
tiv, cu 13 000 cel al militarilor ame
ricani. în acest sens, nu se are in 
vedere să se cuprindă în efectivele 
ce urmează să fie reduse acei mili
tari sovietici a căror retragere din 
R.D.G. se efectuează unilateral și se 
va încheia în curind.

Tn afară de aceasta, s-a propus 
o modalitate de compromis privind 
menținerea unor plafoane colective 
ale efectivelor de trupe ale ’ celor 
două alianțe politico-militare în Eu

Experții O.E.C.D. prevăd creșterea 
șomajului în țările occidentale 

'tUTtțtllt ,11b Ut ■" »«'»
PARIS 11 (Agerpres). 

— Țările occidentale in
dustrializate vor fi con
fruntate. vină la jumă
tatea anului 1981. cu o 
stagnare a creșterii eco
nomice. iar șomajul va 
spori cu 3 000 000 DE 
PERSOANE, se arată 
într-un document al Or
ganizației pentru Coope
rare Economică si Dez
voltare (O.E.C.D.).

..Recesiunea, estimea
ză expertii O.E.C.D.. 
va fi mai puțin profun
dă decît în anii 1973— 
1974. dar și redresarea 
va fi mai lentă". Cinci 
tari occidentale indus
trializate (S.U.A.. R.F.G.. 
Anglia. Canada si Ita
lia) vor cunoaște chiar 
o creștere negativă in 

al doilea, semestru al 
anului 1980, care va fi 
urmată de o ușoară re
dresare. la începutul 
anului viitor.

Experții O.E.C.D. a- 
preciază că ..punctul 
culminant al creșterii 
inflației ar putea fi de ia 
depășit", menționind că 
după rata medie de spo
rire a preturilor, de 12 
la sută. la începutul 
acestui an. ar urma să 
se. înregistreze un nivel 
de 10 la sută, in primii' 
semestru al lui 1981. In 
schimb, la capitolul ..șo
mai" prognozele sint 
mult mai pesimiste. 
Astfel, documentul con
sideră că în acest do
meniu perspectivele sint 
„mai degrabă sumbre"

Marcel Lupovici, directorul teatrului 
parizian „347“. a recitat din poemele 
eminesciene, iar tînârul scriitor 
francez Michel Wattremetz a citit din 
traducerile sale din opera marelui 
poet român. în încheierea serii cul
turale au fost proiectate filme do
cumentare românești.

Manifestarea, la care a participat 
un numeros public, s-a bucurat de un I 
succes deosebit.

ropa centrală, care urmează să fie 
stabilite în urma celei de-a doua 
etape de reducere. Ea răspunde — 
se spune in cuvîntul șefului delega
ției sovietice — pe de o parte, ce
rerii țărilor Tratatului de la Varșo
via privind preîntîmpinarea sporirii 
nestingherite de către anumite țări 
a efectivului trupelor proprii, iar, 
pe de altă parte, nu impune limite 
individuale anumitor țări. lucru 
împotriva căruia se pronunță țările 
membre ale N.A.T.O. Principalul me
rit al noilor propuneri — a subliniat 
șeful delegației sovietice — constă 
în aceea că ele au un caracter de 
compromis cu perspectivă îndelun
gată, stabilesc orientări clare in 
vederea elaborării și încheierii acor
dului referitor ia prima etapă, 
creează o temelie de nădejde in 
vederea elaborării ulterioare a unui 
acord mai larg.

Reprezentantul sovietic a subliniat 
că noile propuneri sint legate in mod 
organic de Declarația statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
adoptată la consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ din luna mai 
a.c. Dorința țărilor socialiste de a 
depune eforturi in căutarea unor 
soluții care să ducă la reducerea 
nivelului de confruntare militară in 
Europa centrală a fost exprimată 
acum în limbajul propunerii con
cret formulate, precise și clare.

și că țările O.E.C.D, vor 
avea, in iunie 1981. 81.23 
milioane de șomeri, ceea 
ce reprezintă aproape 
7 la sută din populația 
lor activă. . Numai in 
Statele Unite — tară 
unde recesiunea va fi 
mai accentuată, nrevă- 
zindu-se o creștere de 
minus patru la sută in 
al doilea semestru al 
acestui an fată de pri
mele sase luni —. nu
mărul șomerilor va 
spori cu aproape 2 mi
lioane. Rata șomajului 
va creste in aproape 
toate țările occidentale 
si va atinge, in special 
pentru tinerii sub 24 de 
ani. un nivel ..de na
tură să ridice o gravă 
problemă socială".

Tovarășul Todor Jivkov l-a primit 
pe președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

VARȘOVIA

SOFIA 11 (Agerpres). — Tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a primit pe tovarășul Emil 
Bobu, .membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, care efectuează o vizită 
de prietenie, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din Bulgaria.

Cu acest prilei. din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis un 
călduros salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
tovarășului Todor Jivkov. iar po
porului prieten și vecin bulgar urări 
de noi succese în înfăptuirea sarci
nilor de construire a societății so
cialiste dezvoltate, stabilite de Con
gresul al XI-lea al P. C. Bulgar.

Mulțumind călduros. tovarășul

Opinii in favoarea dezbaterii in parlament a problemei 
apartenenței Greciei la Pactul nord-atlantic 

Declarația liderului P.A.S.O.K., A. Papandreu
ATENA 11 (Agerpres). — Li

derul „Mișcării Socialiste Panele- 
ne “(P.A.S.O.K.), Andreas Papandreu, 
a reafirmat — in cursul unei confe
rințe de presă care a avut loc vineri 
— politica partidului său. care ur
mărește desființarea bazelor mili
tare americane din Grecia. El a 
cerut guvernului să supună spre dez
batere parlamentului chestiunea

„Nu vrem ca Ciprul să intre in N.A.T.O.”

Declarațiile secretarului general al A.K.E.L.
NICOSIA 11 (Agerpres). — ..Noi 

nu vrem ca Ciprul să intre ia 
N.A.T.O. si nici ca el. să aibă vreun 
fel de relații cu Pactul nord-atlan
tic" — a declarat Ezekias Papaioan- 
nou. secretar general al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din
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ROMÂNIA LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BOGOTA. La 

actuala ediție a Tirgului internațional ele'la Bogota, inaugurat de către 
președintele Republicii Columbia. Julio Cesar Turbay Avala. Romania 
este reprezentată de 11 întreprinderi de comerț exterior care expun o 
variată gamă de produse, in .special ale industriei constructoare de?ma
șini. Pavilionul românesc este vizitat cu mult interes, iar mijloacele de 
informare columbiene au prezentat in mod elogios exponatele tării noastre.I

CU PRILEJUL . CELEI. DEtA 
59-A ANIVERSARI A REVOLU- 

I ȚIEI POPULARE MONGOLE,
in Piața Suhe Bator, din capitala 
R. P. Mongole, -a avut loc, lă 11 iu- 

| lie, parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Ulan Ba- 

I tor. în tribună au fost prezenți
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 

1 tar al C.C. al P.P.R.M.. președinte-
. le Prezidiului Marelui Hural Popu

lar al R. P. Mongole, alți conducă
tori de partid și de stat mongoli.

RELAȚIILE IUGOSLAVO-AL-
BANEZE. Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugo- 

. slavia, Veselln Giuranovici. l-a pri
mit pe ministrul albanez al comer- 

I țului exterior. Ne clin Hoxha. cu 
care a discutat probleme referitoa
re la promovarea cooperării dintre 
cele două tari, informează agenția 
Taniug.

Todor Jivkov a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
sincere și cordiale urări de sănătate 
și fericire, de succese tot mai mari 
în activitatea ce o desfășoară, iar 
poporului român prieten prosperita
te și bunăstare pe calea construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunisrîf. Evocând cu multă satis
facție convorbirile deosebit de rod
nice avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul recentei întîl- 
niri din România, tovarășul Todor 
Jivkov a exprimat convingerea că 
ihfăptuirea înțelegerilor convenite 
cu acest prilej va determina o nouă 
și puternică dezvoltare a relațiilor 
româno-bulgare pe multiple planuri, 
in interesul celor două țâri și po
poare, al cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii în lume, 

La întrevedere a participat tova
rășul Mișo Mișev, secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Bulgaria.

apartenenței Greciei la N.A.T.O.. in- 
vocind, în acest sens, articolul con
stituțional care stipulează că „nici o 
forță militară străină nu poate fi 
admisă, nu poate staționa sau tra
versa teritoriul elen decit în vir
tutea unei legi votate de majorita
tea absolută a deputatilor". A. Pa
pandreu s-a pronunțat, diri nou. pen
tru o politică de nealiniere a Greciei.

Cipru (A.K.E.L.). într-un interviu 
acordat presei. El a precizat că Ci
prul trebuie să fie un stat indepen
dent. nealiniat si demilitarizat — îh 
interesul ponorului cipriot, dar si în 
interesul tuturor popoarelor acestei 
regiuni.

, ,RE.U<Nitî#EA LA NIVEL ÎNALT 
FRANOG-VEST-GERMANĂ dintre 
președintele Valery Giscard d’Es-
taing și cancelarul Helmut Schmidt 
s-a incheiat. vineri, la Bonn. în 
cursul convorbirilor au fost exa
minate probleme privind evoluția 
relațiilor bilaterale si o,serie de 
aspecte ale situației internaționale.

CEREMONIA DE LA KUALA 
LUMPUR. La Kuala Lumpur a 
avut loc ceremonia încoronării lui 
Tuanku Ahmad Shah, jin ca
litate de cel de-al VII-Iea rege 
al Malayeziei. La ceremonie au 
participat primul ministru Datuk 
Hussein Onn. membri ai cabi
netului. reprezentanții celor 13 
state membre ale federației .mala- 
yeziene, membri ai corpului diplo
matic.

Consfătuirea de la C.C. al P.M.U.P. 
cu activul social-economic 

Cuvintarea tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Sub 

președinția lui Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. la C.C. 
al P.M.U.P.. a avut loc o consfătuire 
cu activul social-economic, la care au 
fost analizate rezultatele Îndeplinirii 
planului în primele sase luni ale 
acestui an.

La consfătuire s-a arătat că, in 
perioada menționată, producția in
dustrială a' sporit cu 5,8 la sută față 
de prima jumătate a anului 1979. In 
agricultură se resimt condițiile nefa
vorabile din anii trecuți. fapt ce a 
limitat posibilitățile de dezvoltare a 
zootehniei. în consecință, volumul 
achizițiilor de carne s-a redus cu 
2.7 la sută, adică cu 45,3 mii de tone 
fată de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Un element pozitiv il 
constituie creșterea exporturilor — 
cu 20,1 la sută, schimburile de măr
furi înregistrînd un sold activ. Piața 
internă nu a satisfăcut pe deplin ce
rerea de mărfuri a populației.

In încheiere, a luat cuvîntul 
E. Gierek, care a prezentat un pro
gram de măsuri vizînd soluționarea 
celor mai urgente probleme sociale. 
Subliniind că situația economică a 
țării este complicată, E. Gierek a 
spus : „Sîntem confruntați cu difi
cultăți serioase, dar dispunem de 
considerabile posibilități pentru a 
le depăși. Aceasta cere din partea 
noastră, a tuturor, măsuri bine gin- 
dite. consecvente și disciplinate. 
Tocmai de aceea punem in așa mă
sură accentul pe reglarea economiei, 
pentru a obține mijloacele necesare 
satisfacerii nevoilor sociale. Vrem 
și vom continua această linie acum, 
în anul în curs și anul viitor, în po
fida condițiilor economice limitate".

„Trebuie să concentrăm toate efor
turile noastre — a spus vorbitorul 
—• asupra rezolvării celor mai ur
gente probleme sociale. Guvernul 
adoptă măsuri în vederea reducerii 
disproporțiilor dintre venituri și ciș-

PENTRU SPRIJINIREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A AGRI
CULTURII ÎN ȚÂRI. AFRICANE. într-o declarație făcută la Tunis, unde 
se desfășoară Conferința Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Michel Dookingue. director regional pentru Africa în acest organism, a 
arătat că la ora actuală, 24 de state africane sint afectate de secetă. 
El a menționat că .sint necesare măsuri urgente atit din partea țărilor 
africane interesate, cit și a organismelor de asistentă din sistemul O.N.U., 
care trebuie să asigure finanțarea programelor de dezvoltare a agriculturii.

DEZBATERILE DIN PARLA
MENTUL BELGIAN in vederea 
adoptării unei hotărîri privind am
plasarea in 1983. pe teritoriul tării, 
a 48 de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune au fost aminate 
pentru luna octombrie a.c.

TANZANIA VA AVEA O NOUA 
CAPITALĂ. La Dar es Salaam 
a fost dat publicității decretul pre
ședintelui Julius Nyerere cu pri
vire la Începerea construcției noii 
capitale a Tanzaniei — orașul Do
doma. Lucrările practice de con
strucție vor începe în luna martie 
1981 prin deschiderea unpr șantiere 
de clădiri administrative, publice, 
de locuit și a unui complex sportiv 
cu 60 000 de locuri.

NOI DEZVĂLUIRI PRIVIND 
ACȚIUNILE AGRESIVE ALE 
R.S.A. ÎMPOTRIVA ANGOLEI. 
După cum transmite agenția An- 
gop, unitățile militare ale regimu
lui rasist de la Pretoria continuă 

RITMUL DE CREȘTERE A POPULAȚIEI GLOBULUI s-a redus în 
ultimii cinci ani in toate continentele, cu excepția Africii, relevă un studiu 
publicat la 'Washington de Biroul american al recensămintului. Se pre
cizează că ritmul mediu de creștere a populației a scăzut de la 2,1 la sută, 
in anii 1965—1970, la 1,7 la sută, in perioada 1975—1979.

tiguri. Considerații de echitate so
cială pledează hotărît în favoarea 
acestor măsuri. Politica de consum 
Dublin, de repartizare a alocațiilor 
și ajutoarelor trebuie să țină seama 
in primul rind de nevoile familiilor 
cu mulți copii și cu salarii reduse.

Sintem de părere că politica gu
vernului trebuie să limiteze crește
rea costului vieții și trebuie să o 
controlăm în amănunțime. Este insă 
imposibil să excludem total orice 
creștere a costului vieții. De aceea 
trebuie să compensăm măcar parțial 
creșterea acestuia, în special la cei 
care se află în situația cea mai grea.

înfăptuirea intențiilor .despre care 
am vorbit va fi costisitoare și nu se 
poate admite alocarea de bani fără 
acoperire corespunzătoare în măr
furi. Așadar, mijloacele pentru spo
rirea cîștigurilor familiilor cu veni
turi reduse și pensionarilor trebuie 
căutate in creșterea faroductivității 
și eficientei producției și în reali
zarea consecventă a programului de 
economii".

Vorbitorul s-a referit apoi la pro
blema construcției de locuințe. 
După cum se știe, a spus el, în acest 
domeniu la noi există mari rămineri 
în urmă, iar nevoile sociale sint cu
noscute tuturor. Problema este ca, 
în cadrul unor anumite cheltuieli și 
normative, prin creșterea producti
vității muncii, folosirea cu grijă a 
materialelor, lichidarea risipei. îm
bunătățirea spiritului gospodăresc, 
să se obțină intr-adevăr creșterea 
numărului de locuințe construite. 
Aici există uriașe rezerve și posi
bilități.

în încheiere. primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a subliniat că inte
resele vitale ale poporului polonez 
reclamă din partea tuturor o înaltă 
disciplină și rațiune, sentimentul 
răspunderii pentru țară, relevind că 
aceasta trebuie să fie o datorie pa
triotică generală.

să ocupe linele regiuni de frontie
ră ale Angolei. Totodată, sint sem
nalate noi concentrări de trupe in 
două zone din sudul țării. între 
Forțele Armate Populare pentru 
Eliberarea Angolei și unitățile a_ 
gresoare — arată agenția — »u 
avut Ioc lupte grele, in special in 
localitățile Mongua, lono și Evale. 
în prezent, spațiul aerian angolez 
feste permanent încălcat de avioa
ne militare ale forțelor sud-afri- 
cane. care mitraliază și bombar
dează in special căile rutiere.

CONVORBIRI ITALO-IUGO- 
SLAVE. Primul ministru al Ita
liei, Francesco Cossiga, l-a primit, 
la Roma, pe Iosip Vrhoveț, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al R. S. F. Iugoslavia, relatează 
agenția Taniug. Cu acest prilej, 
s-a subliniat necesitatea de a se 
acționa in direcția slăbirii încordă
rii, in spiritul principiilor respectă
rii suveranității si independentei 
tuturor popoarelor.

MOSCOVA

Intîlnire intre delegații 
ale P.C. U.S. si P.C. Italian «

MOSCOVA 11 (Agerpres). — lua 
Moscova a avut loc o intîlnire intre 
o delegație a C.C. al P.C.U.S.. con
dusă de A. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. și o delegație a P.C. Ita
lian. în frunte cu Giancarlo Pajetta. 
membru al Direcțiunii P.C.I. în 
cursul întîlnirii. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deschisă, tovără
șească. cele două delegații au expus 
și reafirmat pozițiile partidelor lor 
privind un larg cerc de probleme ale 
politicii internaționale si situației din 
lume — relatează agenția T.A.S.S. 
Cele două părți au relevat posibilita
tea reluării neîntirziate a tratative
lor privind problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Europa.

în ce privește relațiile dintre Italia 
și Uniunea Sovietică, delegațiile ce
lor două partide s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea acestora. în interesul 
popoarelor ambelor țări.

IRAN

Eliberarea unui ostatic 
american

TEHERAN 11 (Agerpres). — Amen
tia iraniană de presă PARS a anun
țat că. din considerente umanitare, 
a fast eliberat Richard Qeen. vice
consul la Ambasada Statelor Unite 
din Teheran, unul dintre cei 53 de 
ostatici americani, internat într-un 
spital iranian.

Agențiile Associated Press si Uni
ted Press International informează 
că Richard Qeen a sosit, vineri, la 
Zfirich, fiind transportat. în prezen
ta ambasadorului american în Elve
ția, la un spital din acest oraș.

Capriciile 
vremii

BEIJING 11 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția China Nouă, 
în urma ploilor abundente din ulti
ma perioadă în provincia Herian, 
din partea centrală a Chinei, au fost 
inundate peste 100 000 hectare de te
renuri agricole, ana băltind, de ase
menea. pe alte 430 000 hectare. Apele 
s-au retras din majoritatea zonelor 
afectate, dar aproximativ 200000 de 
hectare au trebuit să fie reinsămin- 
tate. Totodată, inundațiile au provo
cat moartea a 22 de persoane si răni
rea altor 156. Numeroase sate au fost 
izolate, peste 70 000 de locuințe au 
fost distruse.

■k

BONN 11 (Agerpres). — Puternice
le ploi care au căzut vineri asupra 
unor zone din landul vest-german 
Renania de Nord-Westfalia au pro
vocat inundații, informează agenția 
D.P.A. Astfel, in zona orașului Koln, 
numeroase străzi si șosele se află sub 
ape. Pe autostrada Aachen — Dussel
dorf s-a produs o alunecare de teren, 
care a blocat circulația.

★
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Valul de căldură care afectează de 15 
zile centrul si sud-vestul Statelor. 
Unite a ridicat la 263 de morii bilan
țul victimelor caniculei din această 
tară. în 18 state au fost înregistrate 
temperaturi de cel puțin 38 de grade 
Celsius. La Wichita (Kansas) tempera
tura a urcat la 43 de grade. Texasul, 
unul din statele cele mai afectate, a 
bătut pentru a cincea zi consecutiv 
recordurile de căldură de Ia începu
tul secolului. cu 42 de grade Celsius.

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

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

CU ENERGIE NESECATĂ - PENTRU REGLEMENTAREA 
PE CALE PAȘNICĂ A PROBLEMELOR LITIGIOASE

însufletitorul bilanț al celor 15 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. moment de impor
tantă decisivă in istoria patriei, evi
dențiază. o dată mai mult. că unul 
din izvoarele principale ale presti
giului si considerației de care Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu se 
bucură astăzi pe toate meridianele 
lumii se datorează poziției consec
vente si contribuției active a tării 
noastre, a președintelui ei. la solu
ționarea pe calc politică, prin trata
tive. a diferendelor dintre state, a 
tuturor problemelor litigioase.

Pornind de la experiența istorică, 
de la cerințele vitale ale păcii, de la 
interesele primordiale ale tuturor 
popoarelor, inclusiv ale poporului 
nostru, secretarul general al partidu
lui a situat. încă in urmă cu un de
ceniu si jumătate, printre obiective
le fundamentale ale politicii externe 
a României socialiste lupta pentru 
abolirea definitivă a politicii de tor
tă din viata internațională, pentru 
stingerea tuturor focarelor de încor
dare si conflict, pentru reglementa
rea pe cale pașnică, la masa tratati
velor. a oricăror probleme care pot 
apărea intre state. Se poate spune 
că una din liniile de forță, una din 
trăsăturile dominante ale întregii 
activități Internationale / desfășurate, 
in acest răstimp de președintele 
României a fost tocmai militarea 
neobosită pentru abolirea defini
tivă a politicii de foită din viata 
internațională. pentru rezolvarea 
prin mijloace politice a tuturor 
problemelor litigioase. în absolut 
toate împrejurările, indiferent de lo
cul in care s-a ivit un diferend sau 
o problemă litigioasă, indiferent de 
natura acestora, tovarășul Nicolae 
Ceausescu s-a pronunțat întotdeauna.

CONTRIBUȚII LA CREAREA
UNOR INSTRUMENTE EFICACE DE ACȚIUNE 

INTERNAȚIONALĂ
• In toate cele peste 100 de tratate, declarații și comu

nicate comune semnate de România, principiile renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța și rezolvării pe cale pașnică 
a diferendelor atit în relațiile reciproce, cit și în raporturile 
cu alte state au fost înscrise la loc de frunte.

• încă din 1975 țara noastră a propus crearea unei Co
misii permanente a Adunării Generale care să îndeplinească 
funcții de mediere, bune oficii și conciliere.

• In cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, România a fost inițiatoarea includerii ca subcapitol 
distinct al Actului final a unui ansamblu de măsuri privind 
toate laturile relațiilor internaționale, menit să excludă forța.

• La ultima sa sesiune, Adunarea Generală a adoptat 
prin consens, din inițiativa țării noastre, rezoluția intitulată 
„Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor", care 
are în vedere elaborarea și adoptarea unei Declarații gene
rale de principii, ca un prim pas spre elaborarea în perspec
tivă a unui Tratat internațional cu caracter obligatoriu și 
vocație universală.

cu o energie fără seamăn, cu o per
severentă de fier, pentru soluționarea 
lor pașnică, prin intermediul tratati
velor.

Este, fără îndoială, marele merit 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 

acela de a fi argumentat în mod ști
ințific necesitatea obiectivă a utili
zării acestei metode in cazul diferen
delor interstatale. întreaga evoluție 
a vieții internaționale pune cu pu
tere în evidentă faptul că rezolvarea 

numai si numai pe cale pașnică a 
problemelor litigioase reprezintă o 
cerință legică a dezvoltării contempo
rane.

Practic, nu au existat și nu există 
decit două căi posibile de abordare 
a problemelor litigioase dintre state : 
calea înfruntărilor și ciocnirilor mi
litare. a războiului — si calea trata
tivelor politice. calea pașnică. Asa 
cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prima din aceste două căi. 
cea a- armelor, aduce mari prejudicii 
popoarelor, afectînd grav’cauza liber
tății și independentei acestora, cli
matul internațional : cea de a doua 
cale, a negocierilor, este singura, ab
solut singura modalitate de acțiune 
corespunzătoare cerințelor coexisten
tei pașnice.

Așa cum arată secretarul general al 
partidului, imperativul rezolvării pe 
cale pașnică a diferendelor dintre sta
te devine și mai stringfint în prezent, 
cînd arsenalele lumii sint ticsite de 
arme nucleare si alte arme de distru
gere în masă, rind întreg globul a 
devenit un uriaș butoi de pulbe
re. din care oricind pot să se aprin
dă flăcările unei conflagrații nimici
toare.

Un loc important în concepția uni
tară a președintelui României cu pri
vire la tratative îl deține evidenție
rea legăturilor strînse dintre princi
piul reglementării pe cale pașnică a 
problemelor litigioase si celelalte 
principii ale relațiilor dintre state. 
Este știut că baza raporturilor de co
laborare și înțelegere dintre statele 
lumii o constituie stricta respectare 
a principiilor independentei si suve
ranității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc : or. din 

înseși aceste principii decurse coro
larul folosirii metodei tratativelor 
ca unică metodă rațională și posibi
lă de soluționare a problemelor din
tre state.

Pornind de la învățămintele isto
riei. ca si de la realitățile lumii con
temporane. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază permanent că 
reglementarea prin miiloace pașnice 
a diferendelor este singura cale rare 
poate asigura soluții juste si echita
bile, deci trainice, problemelor în 
suspensie. Și. dimpotrivă, rezolvările 
prin alte mijloace cuprind germenii 
revanșei si reizbucnirii conflictelor, 
înveninează raporturile dintre state 
— ceea ce face ca relațiile impuse să 
fie efemere.

O altă concluzie relevată de con
cepția profund novatoare a secreta
rului general al partidului se referă 
la caracterul universal valabil al me
todei tratativelor. Absolut toate pro
blemele litigioase, fără nici un fel de 
excepție, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. isi pot găsi rezolvarea 
prin miiloace pașnice, prin tratative 
intre părțile direct interesate.

Un accent deosebit pune președin
tele României pe rolul și datoria de 
inâltă răspundere care revin în a- 
ceastă privință țărilor socialiste. 
Este, desigur, intru totul îndreutătită 
ideea că acestea au menirea să ofe
re un exemplu celorlalte state ale 
lumii, demonstrînd cele dinții în 
practică faptul că orice problemă se 
poate soluționa pe calea tratativelor, 
fără a se recurge la forță — ceea ce. 
firește, este de natură să asigure 
creșterea prestigiului lor. sporirea 
influentei socialismului în lume.

Nu poate să nu fie relevat, tot
odată. aportul tovarășului Nicolae

Abordmd probleme de bază 
ale soluționării diferendelor 

prin tratative, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

sublinia:
• SINGURA ALTERNATIVĂ : Stingerea oricăror focare 

de încordare și conflict, soluționarea litigiilor dintre state pe 
calea tratativelor politice, pașnice reprezintă singura alterna
tivă o unui nou război mondial distrugător, pentru supravie
țuirea omenirii.

• IN LOCUL FORȚEI - RAȚIUNEA I Trebuie să facem 
astfel îneît locul forței și acțiunilor militare să-l ia înțelepciu
nea și rațiunea, grija față de rezolvarea prin mijloace pașnice 
a problemelor, față de cauza destinderii și păcii.

• METODA UNIVERSAL VALABILA : în lumea de azi 
există numeroase probleme, unele deosebit de complexe și 
dificile, nerezolvate sau nesoluționate corespunzător. Oricît 
de complicate ar fi și oriunde s-ar manifesta, absolut toate 
aceste probleme își pot găsi rezolvarea prin tratative.

• ROL SPORIT O.N.U. : Considerăm că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să-și asume o răspundere mai mare 
în eforturile pentru prevenirea conflictelor dintre state, creînd 
în acest scop un organism permanent la care statele să poată 
apela pentru sprijinirea soluționării diferendelor pe calea tra
tativelor, înainte ca acestea să degenereze în înfruntări 
armate, în războaie.

autorității Internationale tot mai 
înalte pe toate meridianele. Istoria 
va înscrie cu litere de aur contribu
ția inestimabilă a secretarului gene
ral al partidului la afirmarea tot mai 
largă a necesității excluderii defini
tive a forței din viata societății, la 
generalizarea principiului tratative
lor. parte integrantă a procesului is
toric al făuririi unei lumi noi. mai 
drepte si mai bune.

Radu BOGDAN
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— departamental

Ceaușescu la însăși perfectionarea 
acestui instrument — respectiv mo
dalitatea optimă în care să se desfă
șoare aceste tratative, pentru a fi 
eficiente — în spirit constructiv, de 
stimă și respect, cu receptivitate si 
comprehensiune reciprocă.

Preocuparea si eforturile constan
te ale României, ale președintelui ei 
îndreptate spre rezolvarea proble
melor litigioase numai și numai pe 
calea tratativelor au constituit si con
stituie una din sursele prestigiului si


