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1N ZIARUL DE AZI:
® Exigențe ale con

trolului de partid : 
PERSEVERENȚA- 
ATRIBUT AL STI
LULUI DE MUNCĂ

• RUBRICILE NOAS
TRE: Omul și viața 
rațională ; Din in
stanță în fața opi
niei publice; Faptul 
divers; Sport; Che
nar de duminică ; 
De pretutindeni

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

de puternic ayînt creator fa

AGRICULTURA O CONSTRUCȚIE MAI FRUMOASĂ
23 mai 1966. Moment din timpul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea minieră Lețu Ursului : o emoțio

nantă intilnire cu un pui de minerîn cea mai fertilă epocă DECÎT ORICARE ALTA:

din istoria României Admirabila generație a acestui timp
RITMURI DEOSEBITE DE CREȘTE

RE. Recunoscută unanim drept „cea 
mai fertilă epocă din istoria Româ
niei perioada 1965—1980 se înscrie la 
loc de frunte si în ceea ce privește 
strategia dezvoltării economico-so- 
ciale a agriculturii. Transpunerea în 
viată a conceptului românesc nova
tor de politică agrară — elaborat si 
îmbogățit de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român — a im
primat producției agricole un deose
bit ritm de creștere.

Semnificativ este faptul că fată de 
1965. in anul 1978. producția globală 
agricolă a României era mai mare 
cu 79 la sută, din care producția 
animală — cu 118 la sută. Dacă ne 
raportăm la media perioadei 1969— 
1971. potrivit statisticii F.A.O.. pro
ducția agricolă a României a sporit 
cu 65 la sută, fată de media mon
dială — cu 22 la sută si cea euro
peană — cu 19 Ia sută. în aceeași 
perioadă, creșterea a fost de 18 la 
sută în țările dezvoltate, de 24 Ia 
sută in tarile în curs de dezvoltare. 
Printr-un asemenea ritm de sporire 
a producției agricole. România de 
azi — exceotînd unele țări cu o pon
dere neînsemnată în agricultura 
mondială — se situează ne primul loc 
in lume in ceea ce privește dinamis
mul producției agricole.

în mod deosebit se impune atenției 
accelerarea ritmului mediu anual de 
creștere a producției globale agricole, 
de la 4.5 la sută — media perioadei 
1951—1978 — la 6.7 la sută în anii 
actualului cincinal. Aceasta din urmă 
este si perioada în care, continuind 
mersul mereu ascendent. România a 
obtinut cea mai mare producție fizică 
din istoria sa la toate produsele 
agricole, in cele mai multe cazuri 
volumul producției dublîndu-se.

Sursa principală de sporire a pro
ducției fizice a constituit-o valorifi
carea superioară a tuturor resurselor 
de producție din agricultură. în pri
mul rînd a pămîntului. într-o peri
oadă in care suprafața agricolă a 
tării a crescut cu mai puțin de 200 
mii ha — cea arabilă înregistrînd 
chiar o ușoară reducere — randamen
tul la hectar Ia principalele culturi 
din agricultura României aproape s-a 
dublat.

în asemenea condiții, după evaluă
rile F.A.O.. disponibilitățile alimen
tare ne locuitor si ne zi (media ani
lor U 5- 1977) au sporit în România 
la 3 368 calorii, fată • de 3 410 calorii 
media europeană și 2 590 calorii — 
media mondială. Demn de retinut 
este faptul că media țărilor dezvol
tate este de 3 329 calorii, iar a celor 
în curs de dezvoltare — de 2 219 ca
lorii. Prin cele peste 100 grame pro
teină pe zi si pe locuitor. România

se situează alături de unele din.cele 
mai avansate țări ale lumii.

Mai mult. într-o perioadă de 
adincire a crizei alimentare mondia
le. cînd tot mai multe țări sint de
pendente de oiata mondială a pro
duselor agricole — prognoza F.A.O. 
pentru anul 2000 arată o creștere 
substanțială a importurilor de ce
reale — România nu numai că îsi 
satisface nevoile calorice de consum 
alimentar la nivelul celor mai. înain
tate norme oe locuitor din lume, ci 
îsi sporește disponibilitățile pentru 
export. După datele furnizate de cea 
de-a patra anchetă mondială F.A.O. 
asupra alimentației, gradul de auto- 
satisfacere cu produse agroalimentare 
al României este de 123 la sută.

CONTRIBUȚII REMARCABILE 
LA DEZVOLTAREA SOCIALIS
MULUI ȘTIINȚIFIC. Conceptul 
novator de politică agrară, elaborat

Prof. univ. dr. Oprea PARPALĂ

de secretarul general al partidului si 
transpus in viată cu perseverentă re
voluționară. reprezintă — prin origi
nalitatea și eficienta sa — o con
tribuție remarcabilă la dezvoltarea 
socialismului științific. Dintre mul
tiplele aspecte care caracterizează 
acest concept de largă viziune ne 
vom onri numai asupra cîtorva. a 
căror esență este însă definitorie 
pentru intreg cursul novator al poli
ticei agrare românești.

O primă problemă privește rolul si 
funcțiile deosebite ale agriculturii în 
dezvoltarea economiei socialiste. în 
sporirea venitului national si a avu
ției naționale. Potrivit orientărilor 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. în 1967. la Confe
rința Națională a P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a demonstrat că 
agricultura este o ramură de bază a 
economiei românești, subliniind rolul 
hotărîtor al acesteia pentru progre
sul rapid al întregii economii. Asa se 
explică așezarea politicii agrare în 
centrul politicii economice a parti
dului. Evoluția ulterioară nu numai 
că a confirmat această teză, ci a 
adus noi argumente în favoarea îm
bogățirii ei. Cu deosebită îndrăz
neală teoretică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a demonstrat că, in con
textul dezvoltării economice prin 
forte proprii, agricultura trebuie să 
devină una din cele mai importante 
priorități ale planului cincinal, de 
care depind insăși dezvoltarea in
dustriei. a întregii economii națio
nale. ridicarea bunăstării întregului 
popor.

A doua problemă privește transfor
marea muncii agricole în variantă a 
muncii industriale, apropierea condi
țiilor de muncă si de trai din agri
cultură de cele din industrie, prin 
creșterea mai accelerată, a .înzestrării . 
tehnice a muncii agricole, prin siste- ' 
matizarea satelor si ridicarea nivelu
lui general de civilizație la sate. 
Semnificativ pentru transpunerea în 
viată a acestei politici este fantul că. 
în anul 1978. fondurile fixe oe o per
soană ocupată au crescut de 4,4 ori, 
fată de 1965.

A treia problemă privește însusi 
conținutul etapelor și modalitățile de 
înfăptuire a revoluției agrare socia
liste. După cum se știe anul 1962 
— anul încheierii procesului de coo
perativizare a agriculturii •— a mar
cat victoria deplină a relațiilor de 
producție socialiste la sate, ca si ne 
întreaga economie națională. Este 
meritul secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de a fi arătat. încă din 1965, că reor- • 
ganizarea oe baze sociale noi nu con
stituie decit nunctul de plecare pen
tru modernizarea agriculturii, că va
lorificarea superiorității marii pro
ducții socialist,e in agricultură poate 
fi realizată numai Drintr-o revoluție 
în baza tehnico-materială a acesteia, 
precum si în formele si metodele de 
organizare, de conducere a produc
ției.

De aceea. în perioada de duoă 
Congresul al IX-lea al P.C.R. a fost 
accelerat ritmul de înzestrare tehnică 
a agriculturii : suprafața de teren 
arabil pe tractor fizic a scăzut de la 
121 ha la 71 ha : îmbunătățirile fun
ciare — cu deosebire irigațiile — au 
devenit una din principalele forme 
ale progresului tehnic in agricultură, 
suprafața agricolă amenaiată pentru 
irigații sporind de la 223 mii la 1 823 
mii ha : consumul de ingrășăminte 
chimice a crescut de peste patru ori. . 
Concomitent cu perfecționarea for
melor de organizare a muncii, au 
fost imbunătătite formele ae retri
buire a muncii. îndeosebi prin gene
ralizarea acordului global si introdu
cerea venitului garantat.

SPRE O NOUĂ REVOLUȚIE 
ÎN AGRICULTURĂ. Rezultatele 
obținute pînă acum, sint numai înce
putul unei profunde revoluții agrare, 
ale cărei coordonate de bază au fost 
definite de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu în raportul prezentat la 
Congresul al XII-lea al P.C.R. în
făptuirea unei profunde revoluții 
agrare este un imperativ al trecerii 
la o nouă calitate, materializată in
tr-o creștere substanțială a recoltelor 
și a producțiilor zootehnice — care 
vor trebui să ajungă Dină la cel pu
țin 50 la sută din totalul producției 
agricole — în ridicarea la un nivel

Tînărul din fața mea 
poartă frumoasa uniformă 
de vinător de munte. O 
poartă cu vizibilă mîndrie 
și cu o anumită grație. îmi 
este imposibil să descopăr 
pe chipul lui de azi trăsă
turile copilului de acum 
aproape 15 ani, ale copilu
lui de miner îmbrăcat da 
sărbătoare, cu casca po 
cap, venit să-l întîmpine la 
Leșu Ursului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la in
trarea în tînăra exploatare 
minieră din Bucovina. Sol
datul Teodor Sirbu — co
pilul de atunci: — zimbește, 
un zîmbet deschis, cuceri
tor prin sinceritatea pe 
care o răspindește.

— îmi amintesc perfect 
totul — spune el. Era în 
mai 1966. La Leșu Ursului 
îsi deschisese porțile com
plexul minier care, nouă, 
locuitorilor din’ acea parte 
de țară, ne-a schimbat, fun
damental viața.
' — De unde știi ? Aveai 
atunci 6 ani. Numai 6 ani !

Chipul tinărului exprimă 
contrarietate.

— Dar îmi amintesc în
ceputul complexului — 
spune el apăsat. Locuiam 
în Tarnița, tata era miner 
acolo. Și acum este. Mă 
jucam printre noile con
strucții. Parcă văd bară- 

„ cile de atunci. Acum, în lo
cul lor, sint case frumoase, 
moderne. Ne-am mutat 
apoi in Gura Humorului, 
care era un orășel ponosit, 
mototolit, i-aș zice. Duce- 
ți-vă să-1 vedeți ! Blocuri 
falnice pentru mineri ; s-au 
făcut locuințe individuale, 
tot pentru ei, vile adevă
rate. Dar să vedeți între
prinderea ! Atunci se con
struia încă de zor. Se tur-

1, tbt atunci, șosele de

(Continuare in pag. a II-a)

beton, care legau satele din 
jur de mină. Vin minerii 
acum cu autobuzele sau cu 
mașinile personale. Și 
dumneavoastră spuneți că 
aveam numai 6 ani și că...

— Nu te supăra 1 Am 
vrut să văd, să mă con
ving că-ți dai seama de ce 
se întîmpla atunci, de 
schimbările care se petre
ceau...

— Cum să nu-mi dau

vouă au plămădit acest fi
resc de care vorbiți. Ne-am 
descoperit uimiți, forțele pe 
măsură ce urcam spre con
turarea idealului socialist*1.

Dar mă stăpînesc, nu 
dau replica aceasta, cu toa
te că-mi sta pe buze. Da, 
ne aflăm în fața unei alte 
generații, ale cărei noțiuni 
despre viață au început să 
se formeze într-o altă rea
litate, prdfund deosebită

luat-o de mină, călăuzind-o 
într-o etapă de mari stră- 
luminări, de puternice ac
celerații în viața economică 
și socială. O generație care 
a pătruns într-o epocă de 
măreață lumină istdrică, 
făurindu-se la temperatura 
ei de înaltă și tulburătoare 
puritate politică și so
cială.

— L-am întimpinat cu 
flori pe conducătorul parti-

O FOTOGRAFIE DE ACUM 15 ANI 
ȘI ECOUL EI ÎN TIMP

seama ? Era firesc să fie 
așa !

Mă uit atent la acest 
tinăr. Ultima lui replică 
are un răsunet surprinză
tor în conștiința mea, om 
al altei generații. „Era fi
resc să fie așa“ !... Afirma
ția aceasta, in diferite va
riante, am mai auzit-o din 
partea tinerilor. Prima 
reacție a noastră, a celor 
mai vîrstnici, atunci cind 
o auzim, este să replicăm : 
„Tinere, firescul acesta a 
fost la început luptă, a în
semnat sacrificii omenești 
în înfruntarea cu clasele 
exploatatoare, a însemnat 
apoi muncă, lipsuri, efor
turi, urcuș gîfîit, învinge
rea unor greutăți ne care 
nici nu vi le puteți închi
pui. Aproape din nimic, 
din cenușă și lacrimi, din 
marile speranțe de liberta
te Și viață mai bună pe 
care partidul ni le-a Pus in 
față, generațiile înaintașe

de realitatea începutului 
nostru de Viață. Relațiile 
acestei generații cu socjeT 
tatea au în fibra lor inti
mă armonia adîncă dintre 
aspirațiile vieții ei conști
ente și posibilitățile de 
realizare a acestora, pe 
care societatea socialistă le 
oferă atît de generos. Da, 
el are dreptate ! Urcușul 
lor este firesc, netezit de 
asperitățile trecutului nos
tru. Prezentul lor este plin 
de exigențe de o altă na
tură, capabile să le înnobi
leze caracterul, să-i forme
ze și să-i desăvîrșească, 
să-i împlinească uman. 
Conștiința lor nu poartă 
arsura canoanelor etapei 
istorice prin care noi am 
defrișat cu greu spre 
timpul împlinirilor de azi. 
Momentul Pe care-I expri
mă fotografia de față este 
un simbol în toată puterea 
cuvîntului, un simbol al 
unei generații pe care am

dului — Iși amintește tînă
rul. M-a îmbrățișat și apoi 
m-a luat de mină, ince- 
pindu-și vizita.

— La Leșu Ursului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
vizita, de fapt, una din 
primele mari întreprinderi 
de acest fel care intra în 
funcțiune la nici un an 
după lucrările Congresului 
al IX-lea al partidului.

— Vă dați seama că la 
vîrsta aceea nu eram con
știent că începea o nouă 
epocă istorică. M-a între
bat ce vreau să mă fac 
cînd voi fi mare. Miner — 
i-am spus. M-a privit cu 
duioșie, dar și gînditor. 
Poate că scruta in viitorul 
meu și în al celor de vîrsta 
mea.

— Cred într-adevăr că 
așa a fost, pentru că la in- 
tîlnirea cu activul de 
partid, după vizita între
prinsă la Leșu Ursului, 
secretarul general al parti-

dului, în marele dialog pe 
care-1 începea cu 'țara, a 
spus deschis și limpede : 
„Realizarea prevederilor 
stabilite de Congresul al 
IX-lea nu va fi deloc 
ușoară. Sint necesare efor
turi. va trebui să depunem 
o activitate intensă. Tră
gând învățăminte din lip
surile Pe care le-am avut 
in trecut, să construim mai 
bine, cu o mai mare efica
citate economică11. Sigur, 
scrutase in viitorul tău, al 
generației tale, în viitorul 
țării. Și așa a fost, deloc 
ușor ! După cite știu, te-ai 
ținut de cuvînt ; terminind 
liceul industrial cu profil 
minier, te-ai angajat la 
Tarnița ca muncitor elec
tromecanic la întreținerea 
locomotivelor din subteran. 
A fost o ambiție a ta isca
tă de intilnirea de atunci 
cu conducătorul partidului?

Teodor Sirbu mă privește 
mirat, intrigat.

— Da’ de unde ! — zice 
el. Purtam casca Pe cap, 
așa cum se vede și în fo
tografie, pentru că acela' 
era drumul meu. Socotiți, 
probabil, că mi se pusese 
casca Pe cap, așa, pentru 
acel moment. Dincolo de 
acea împrejurare, era însă 
adevărul adevărat : bunicul 
fusese miner, tata miner, 
doi unchi mineri... Toată 
familia mea e legată, de în
fruntarea cu muntele. Era 
lumea mea. Și mă reîntorc 
acolo după ce îmi termin 
serviciul militar. Asta da, 
e o ambiție, cu toate că și 
ea izvorăște din firea lu
crurilor.

Mă aflam, peste cîteva
Dionlsie ȘINCAN

(Continuare în pag. a V-a)

SE EXTINDE FRONTUL SECERIȘULUI
In condițiile vremii capricioase, principala problemă:

REALIZAREA VITEZEI ZILNICE DE LUCRU
ÎN PAGINA A ll-A

ACELAȘI TEL
Cit timp e soare și avem lumină,
Cit timp primăvara după iarnă-apare,
Cit timp ni-e inima de doruri plină, 
Noi veșnic neînvinși vom fi sub soare !

Chiar dacă-nfrîngeri ne izbesc în piept. 
Știm totul să luăm de la-nceput;
Căci frați ne-am prins numai cu drumul 

drept,
In drum ni-e însăși vrerea noastră scut ! 
Negînd cotirile amețitoare,
Noi veșnic neînvinși vom fi sub soarel

Cit timp avem același țel comun,
Cit timp ne este unic legămintul 
In pace de-a munci și-n libertate,
Cit timp culegem stele ce n-apun,
Cu ele infrumusețînd Pămintul,
Cit timp e omul Om, prin tot ce are, 
Noi veșnic neinvinși vom fi sub soare I

AULA UNIVERSITARĂ A TĂRII-DE PESTE ȘASE ORI MAI
Aceste două Imagini, reprezentînd „debutul" și 

„finalul" edificiului celui mai mare institut politeh
nic românesc, pot fi luate drept simbol pentru 
modul in care, în acești 15 ani, școala românească 
de toate gradele, in plin proces de perfecționare și 
modernizare prin integrarea ei cu producția și cer
cetarea științifică, și-a sporit necontenit baza teh
nico-materială.

încă de la Congresul al IX-lea, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con- 
socrind invățămîntul drept factor principal de cul
tură și civilizație, punea bazele unui vast program

de pregătire a cadrelor, pe deplin capabile să 
aplice cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
să imprime un adine spirit revoluționar în toate 
sectoarele și ramurile de activitate. Invățămîntul ro
mânesc dobindește astfel o orientare modernă, un 
bogat conținut științific, un accentuat caracter for
mativ, o structură echilibrată și suplă, o largă voca
ție socială și un profund caracter democratic. Ex
presie grăitoare a grijii permanente a partidului și 
statului nostru pentru asigurarea de posibilități 
egale de învățătură pentru toți copiii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, o constituie prezența in

școlile de toate gradele a fiilor oamenilor muncii 
de diferite naționalități, precum și condițiile create 
pentru studiul in limba maternă.

Prin aplicarea consecventă a acestei politici, 
zestrea de lumină rezultată numai din fondurile 
de investiții ale ultimului deceniu și jumăta
te este impresionantă. In comparație cu anii 
1950-1965, suprafața construită pentru dezvoltarea 
învățămîntului superior a crescut de peste șase ori 
și, în plus, edificiile ridicate în această perioadă 
se disting prin linia lor modernă, prin caracterul 
complex și funcționalitățile lor multiple, adaptate

CUPRINZĂTOARE
specificului ' fiecărui centru universitar al țării. 

Iar dezvoltarea vertiginoasă a școlii noastre supe
rioare este urmarea firească a dezvoltării întregului 
sistem de invățămînt românesc, cu peste 200 003 
locuri in grădinițe, cu aproape 40 000 săli noi de 
clasă, aproape 93 000 locuri in atelierele-școală și 
peste 224 000 locuri in internate - toate acestea, și 
multe altele, rod al politicii școlare desfășurate de 
partidul nostru in ultimii 15 ani, prin a cărei con
secventă aplicare 25,4 la sută din populația țării 
se află cuprinsă astăzi în invățămîntul de toate 
gradele. (Mihai lordănescu).

Și dacă nori războinici vin pe zări, 
Umbrind lumina soarelui măreț, 
Din inimi facem soare mai de preț — 
Din inimi glas dăm unicei chemări: 
Să fie zarea lumii tot albastrăI 
O patrie avem, trăim in ea, 
Pacea, pămintul, libertatea noastră, 
Copilăria, floarea cea măiastră, 
Cu sîngele noi le vom apăra! 
E scris pe tricolor: Neatirnare — 
Noi veșnic neinvinși vom fi sub soarel

BOKOR KATALIN

In românește de DIM. RACHIC1
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SE EXTINDE FRONTUL SECERIȘULUI 
în condițiile vremii capricioase, principala problema: 
REALIZAREA VITEZEI ZILNICE DE LUCRU

Ca și in celelalte unități agricole din județul Brăila, la C.A.P. Plopu, secerișul griului se desfășoară din plin, cu toate forțele
Foto: Emil Petic#

tuicea Organizare satisfăcătoare,
cu mari rezerve de mai bine

brăila Obstacole nedorite
în drumul combinelor

PERSEVERENȚA
- atribut al stilului de muncă

Cu cite vămile fti urmă, fn județul 
Tulcea s*rț®ncheiat recoltarea orzu
lui. Imediata început secerișul griu
lui, lucraiw de mare importanță, 
care, pentțu a fi încheiată în cel 
mult 8—lOMÎe, solicită din plin spi
ritul de /^inițiativă si abnegație al 
mecaniZâtabilo? și, deopotrivă, capa
citatea organizatorică și iscusința 
specialiștilor șl a activiștilor de la 
organele județene de partid și de 
stat trimiȘe in sprijinul unităților 
agricole. Trăgindu-se învățămintele 
cuvenite din perioada de recoltare a 
orzului, cind coacerea lanurilor a 
fost foarte diferențiată de la o uni
tate la alta și chiar de la o parcelă 
la alta, acum, la secerișul griului, 
au fost luate măsuri adecvate con
dițiilor existente.

Deși de la bun Început în fiecare 
unitate agricolă munca a fost orga
nizată pe formații de lucru, acum a 
fost nevoie să «e facă unele reorga
nizări in funcție de stadiul de coa
cere al lanurilor de grlu în diferite 
zone ale județului. Astfel, combine
le, ca și celelalte utilaje — de trans
port. eliberare a terenului, arat șl 
semănatul culturilor duble — au 
fost mutate în unitățile agricole 
unde lanurile de grîu au ajuns la 
maturitate. „In acest scop, a fofet ne
voie ca specialiștii și șefii de ferme 
să tatoneze continuu stadiul coacerii 
lanurilor de griu, pentru a nu se 
pierde nic-i e-eră prețioasă de lucru" 
— ne-a precizat tovarășul Augustin 
Todea. dirmctnrul general al direc
ției agrlcole-județene. Așa se expli
că faptul 0*4n timp ce unele uni
tăți agricoli jmcă nu au început re
coltarea g’sĂfui, altele sînt pe termi
nate cu această lucrare.

Pînă în sșar.a zilei de 11 iulie, coo
peratorii dili Murighiol au terminat 
de recoltat grîul de pe cele 243 hec
tare cultivate, iar cei din Mâhmudia 
vor încheia secerișul în cel mult 
două zile. La Mahmudia am găsit în 
brazdă o formație de 20 de combine, 
încă din zorii zilei de 11 iulie. Ion 
Brînză, președintele cooperativei, 
împreună cu Dumitru Lambru, ingi- 
nerul-sef al unității — șeful forma
ției de lucru — erau la capătul la
nului cu toate cele 20 de combine 
pregătite șă înceapă lucrul. Specia
liștii au verificat umiditatea boabe
lor de griu și, în felul acesta, s-a

A început să producă o nouă instalație pentru fabricarea acidului monocloracetic
Pe platforma petro

chimică Borzești a 
început să producă o 
nouă instalație pentru 
fabricarea acidului 
monoclorhcetic. Pri
mele cantităti de pro
duse au și fost livra
te beneficiarilor in
terni. Amănunte des
pre noua instalație 
primim de la ingine
rul Gabriel Bondor, 
directorul uzinei chi
mice : „Acidul mono
cloracetic are largi u- 
tilizări în fabricarea 
erbicidelor pentru a- 
gricultură. în indus
tria medicamentelor și

(Urmare din pag. I)
superior a eficienței activității eco
nomice în această ramură de bază a 
economiei românești.

în prezent, agricultura — cu toa
te progresele impresionante obținute 
într-o perioadă istorică scurtă — 
valorifică numai circa jumătate din 
potențialul ei productiv, la majori
tatea ramurilor si culturilor randa
mentele la hectar sau ne animal si- 
tuindu-se încă sub media europeană. 
Aceste rezerve au fost relevate 
în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu Ia Consfătui
rea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 25—26 februarie a.c„ și 
mai recent la Consfătuirea de lucru 
cu cadrele din zootehnie, cînd a 
subliniat necesitatea sporirii conside
rabile a randamentelor nu numai 
pentru a îmbunătăți structura con
sumului alimentar al populației, ci si 
pentru a spori baza de materii pri
me si disponibilitățile pentru export.

Pirghia pentru înfăptuirea acestei 
profunde revoluții agrare o consti
tuie alocarea în cincinalul viitor a 
155 miliarde lei pentru investiții în 
vederea dezvoltării bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii. Ca principale 
direcții de acțiune în acest sens, se

reușit ca recoltarea să înceapă cu o 
oră mai devreme decît in ziua ante
rioară. cînd numai o parte din me
canizatori reușiseră deja să atingă 
viteza de lucru stabilită pe o com
bină. Avansat este secerișul și la 
cooperativa agricolă din Dunavăt. De 
la Silvian Tutunaru, președintele 
consiliului agroindustrial, și Dumitru 
Condruț, directorul S.M.Â., am aflat 
că din unitățile ce încheie mai repe
de recoltarea, formațiile de lucru eu 
toate utilajele vor fi trimise la I.A.S 
Sarinasuf și la cooperativele agri
cole Sarinasuf și Beștepe, unde ve
getația culturilor este mai întîr- 
ziată.

Datorită măsurilor stabilite de co
mitetul județean de partid privind 
redistribuirea operativă a forțelor, 
în funcție de coacerea lanurilor, se
cerișul griului se desfășoară din plin 
și in alte consilii unice agroindus
triale. După cum aflăm de la tovară
șul Ion Petre, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Tulcea, 
pentru a nu se pierde nici o oră 
bună de lucru s-a hotărît ca mișca
rea combinelor și a celorlalte utilaje 
între unități să se facă numai seara, 
noaptea și dimineața. Operativitatea 
în dirijarea mijloacelor mecanice 
acolo unde se poate lucra și buna 
organizare a muncii sînt esențiale 
în această perioadă cu schimbări 
bruște de temperatură și vînturi pu
ternice. Numai în felul acesta grîul 
poate fi strîns la timp, evltindu-se 
pierderile de recoltă.

Este un mod de organizare care dă 
bune rezultate încă din primele zile 
de recoltare a griului. Pînă în seara 
zilei de 10 iulie, grîul a fost strîns 
de pe 5 800 hectare din cele 57 402 
cultivate. în Ziua de 11 iulie au mai 
fost recoltate încă 4 100 hectare, dar 
noaptea a plouat în trei consilii și, 
în aceste zone, nu s-a putut intra 
în lan decît după ora prinzului. De
sigur, secerișul este la început șl, 
tocmai de aceea. în zilele urmă
toare trebuie să se lucreze cu toate 
forțele pentru a se realiza viteza 
zilnică planificată de 5 400 hectare. 
După felul în care este organizată 
munca și se desfășoară activitatea, 
se poate aprecia că acest obiectiv va 
fi atins și că secerișul griului se va 
încheia într-un timp cit mai scurt.

Florea CEAUȘESCU

Pe platforma petrochimică Borzești

a colorantilor. precum 
si ca -intermediar în 
prepararea diferite
lor produse chimice. 
Este o instalație de 
înaltă tehnicitate. în
zestrată cu utilaje mo
derne. în cea mai 
mare parte de fabri
cație românească. O- 
dată cu atingerea ca
pacității maxime a in
stalației — lucru pe 
care îl vom realiza in 
cel mai scurt timp po
sibil — va fi elimi
nat complet importul 
de acid monoclorace
tic. creîndu-se chiar si 
disponibilități pentru 
export". (Gh. Baltă).

cretarul general al partidului a pre
conizat sporirea parcului de tractoare 
Si mașini agricole cu un grad ridicat 
de universalitate si randament, apro
pierea consumului de îngrășăminte 
chimice la hectar de cel din tarile 
cu agricultură avansată, creșterea 

AGRICULTURA
suprafeței Irigate la 4 milioane ha — 
ceea ce va situa România oe primul 
loc în Europa — efectuarea unor largi 
lucrări de recuperare a terenurilor 
si ridicarea fertilității solurilor, pro
movarea cu consecventă în producția 
agricolă a cuceririlor revoluției bio
logice etc.

Desigur, revolutionarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii nu în
seamnă doar alocarea de noi investi
ții. ci mai ales folosirea cu eficientă 
cit mai înaltă a mijloacelor fixe 
existente prin creșterea pregătirii 
cadrelor, cît și întronarea ordinii și

Recoltarea griului pe cete 71100 
hectare cultivate în acest an în ju
dețul Brăila a început încă de dumi
nică. 6 iulie. Timp de 2—3 zile Insă, 
datorită gradului relativ ridicat de u- 
miditate a griului, nu s-a putut lucra

Ziua viteza zilnică 
planificată 1 viteza zilnică 

realizată
9 iulie 6 800 ni 6 053

10 iulie 9 007 9 007
11 iulie 9 007 jsi L 8 600

Pentru a ne face o imagine si mal 
completă referitoare la ritmul sece
rișului griului, se cuvine să precizăm 

■ că. pînă în seara zilei de 11 iulie, su
prafața totală recoltată ajunsese la 
28 060 hectare, ceea ce reprezenta 39 
la sută din total. Dacă mai luăm în 
calcul si unele „scurt-circuițe" pro
duse în aceste zile — întelegînd prin 
aceasta unele momente în care nu 
toate combinele au lucrat din plin pe 
întreaga durată a zilei — rezultă că 
în județul Brăila realizările la sece
riș puteau fi si mai bune. Dovadă, 
în două din cele trei zile la care ne 
referim în tabel, pe ansamblul jude
țului nu s-au recoltat 1 154 de hecta
re fată de posibilități. Tot în limba
jul cifrelor, aceasta înseamnă că din 
cele 1 550 de combine, cîte sînt astăzi 
pe ogoarele județului. într-o zi nu au 
lucrat aproximativ 180.

Trecînd peste aceste considerente 
deloc neglijabile, se poate spune că, 
în general, recoltarea griului decurge 
corespunzător, iar dacă ritmul de lu
cru se menține la nivelul zilei ,de vi
neri. este de presupus că în primele 
zile ale săntămînli viitoare actuala 
campanie va putea fi încheiată.

Pulsul campaniei l-am testat în 
teren, pe ogoarele unor unităti din 
raza consiliului unic agroindustrial 
Romanu. La cooperativa agricolă de 
producție Romanu. vineri se recolta 
grîul de pe ultimele suprafețe ale 
unei sole de 54 de hectare, unde 15 
combine lucrau în formație compac
tă. Inginerul-șef al unității. Coman 
Cornel, a tinut să remarce în mod 
deosebit pe doi din cei mai buni 
combiner! — Marin Ghelase si Stan 

disciplinei în întreaga activitate din 
agricultură — așa cum preciza secre
tarul general la sus-amintitele consfă
tuiri de lucru. în același timp, revo
lutionarea stilului si a metodelor de 
conducere a unităților agricole a de
venit o cerință de stringentă actua

litate. tinînd seama de marea diver
sitate a condițiilor de producție si de 
deciziile diferențiate care trebuie 
adoptate in funcție de particularită
țile teritoriale si de nivelul de dez
voltare a unităților agricole.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, revoluția agrară socialis
tă cuprinde. în egală măsură, perfec
ționarea continuă a relațiilor de pro
ducție din agricultură, pentru a asi
gura dezvoltarea nestingherită a for
țelor de producție. în acest context, 
procesul de cooperare în agricultură, 
care, la început. îmbrăcase forme 

cu toate forțele. Abia din ziua de 0 
iulie se poate aprecia că s-a intrat cu 
adevărat în campania strîngerii pli
nii. Iată. așadar, începînd cu această 
zi. care au fost ritmurile de lucru 
realizate pe ijjdet comparativ cu cele 
planificate :

— în hectare —

Sisea — care în fiecare zi au recoltat 
peste 40 de tone de griu. Ne-a reți
nut atenția. de asemenea, faptul că 
atelierul mobil pentru intervenții 
mecanice se afla la capătul solei, mi
cile defecțiuni apărute la combine 
fiind operativ remediate. Dacă rit
mul de lucru se va menține, această 
unitate va încheia secerișul pe toate 
cele 900 de hectare cultivate cu griu 
în cursul zilei de marți. întreagă 
cantitate de grîu recoltată a fost 
predată la baza de recepție. în veci
nătatea cooperativei agricole Roma
nu. doar Ia doi kilometri, pe o solă 
de 105 hectare a I.A.S. Rîmnicelu. lu
crau intens 5 combine. ..Recolta — ne 
spune inginerul-șef al întreprinderii, 
Florian Rădulescu — este bună. în 
medie peste 5 000 kg la hectar." în 
pauza de masă. îl cunoaștem si ne 
cel mai bun combiner. Alexandru 
Chilie. Numai intr-o jumătate de zi, 
el strînsese 12 buncăre cu grîu.

Pe sosea întîlnim numeroase ca
mioane cu grîu care merg spre baza 
de recepție. Urmăm același drum 
pînă lâ baza de recepție unde livrea
ză griul unitățile agricole din con
siliile unice agroindustriale 1 Mal, 
Măxineni si Romanu. ..Este perioada 
de vîrf a preluării" — ne explică șe
ful bazei, tovarășul Gheorghe Cose* 
reanu — cînd îi arătăm aglomerația 
de mașini de la cele două porti. Ce 
se înțelege prin aceasta 7 între orele 
12.si 17 vin foarte multe mijloace de 
transport. Si aceasta deoarece multe 
unități agricole nu resbectă graficele 
orare stabilite initial cu baza pentru 
transportarea eșalonată a producției. 
Consecințele sînt duble. Pe de o 
parte, la bază se produc aglomerări 
care provoacă stationarea îndelunga
tă a mijloacelor de transport, iar, 
pe de altă parte, această situație se 
răsfrînge negativ asupra ritmului se
cerișului. deoarece combinele nu mal 
pot fi folosite la capacitatea maxi
mă.

Tot aici am întîlnit si o situație de 
neînțeles : timp de două zile s-au 
înregistrat mai multe transporturi 
de la cooperativa agricolă Agaua. 
aflată în Insula Mare a Brăilei, la o 
distantă de peste 60 kilometri, și 
doar în „Insulă" sînt nu mai puțin 
de 5 puncte de preluare a recoltei, 
cel mai apropiat fiind la numai cîți- 
va kilometri de Agaua. Distanta de 
transport fiind mărită de 6—7 ori, 
mașinile respective n-au putut face 
mai mult de unul, cel mult două 
transporturi pe zi.

Iată, așadar, cîteva dintre „frîne- 
le“ create artificial în calea ritmuri
lor înalte ce se impun acum la strîn- 
gerea si depozitarea recoltei. Direc
ția agricolă județeană are deci sufi
ciente motive de a lua grabnic mă
suri pentru accelerarea ritmului la 
seceris. astfel ca întreaga recoltă să 
fie strînsă la timp si fără pierderi.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii*

simple de întrajutorare, a evoluat 
tot mai ferm spre faza superioară 
— de asociere. Astfel au fost create 
asociațiile economice intercoopera- 
tiste, care au lărgit proprietatea coo
peratistă de grup, dînd naștere unei 
proprietăți intercooperatiste, și asoci

ațiile dintre cooperativele agricole de 
producție si întreprinderile agricole 
de stat — pe baza cărora s-a creat 
proprietatea mixtă de stat si coope
ratistă.

Receptivitatea la nou. proprie 
politicii agrare, ca si întregii po
litici a Partidului Comunist Român, 
se desprinde net si din evoluția orga
nismelor de conducere a agri
culturii în profil teritorial. In 
condițiile integrării agroindustriale : 
la consiliile intercoon&ratlste. attoi 
la actualele consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste.

O statuie poleită cu bronz. Mal în- 
tîi aU privit ..ochii" formalismului si 
ai superficialității. Au Privit, așa 
ctim le este obiceiul, la suprafața lu
crurilor. Din strălucirea unor cifre 
au dedițs că organizația de partid din 
cadrul întreprinderii de prelucrare 
a ieftinului din Vaslui oferă un mo
del de activitate pozitivă.

Dar este întf-adevăr această aetl-1 
vitate pozitivă 7 Asa s-a crezut 
multă vreme. La Un moment dat 
însă, răspunsul la întrebare nU a 
mai fost Cel obisnilit. Sînt edi
ficatoare criticile exprimate într-o 
ședință a biroului comitetului mu
nicipal de partid : O Constantin Cre
ții, președinele consiliului munici
pal al sindicatelor — „La I.P.L., 
nu toti membrii biroului si ai comi
tetului primesc sarcini concrete. Nu 
se acționează pentru aplicarea opera
tivă a propunerilor făcute în adună
rile generale de partid" : • Vasile 
Pruteanu. prim-vicepresedlnte al 
cotisiliului popular municipal — „Se 
manifestă superficialitate în pregă
tirea adunărilor generale" ; ® Du
mitru Rădescu, secretar al comitetu
lui municipal de partid ■— „Sint alcî 
multi membri ai comitetului care nu 
desfășoară nici un fel de activitate" : 
O Gheorghe Puni, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid — 
„Comitetul de partid are un stil de 
muncă defectuos, care ae reflectă și 
în activitatea birourilor organizațiilor 
de bază. Secretarul de partid nu ac
ționează cu răspundere pentru a-șl 
îndeplini sarcinile si nici nu-i antre
nează în muncă ne ceilalți membri 
ai comitetului".

Așadar. în locul elogiilor de altă
dată. critici aspre. S-a schimbat ceva 
în unitatea respectivă 7 A încetat 
comitetul de partid să manifeste. în 
îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin, 
fermitatea si promptitudinea de atî- 
tea ori citate ca exemple pozitive în 
rapoarte sau în referate 7 Nu. aici 
nu s-a schimbat deocamdată absolut 
nimic. Altceva s-a schimbat în ulti
mul timp în mod radical : stilul de 
muncă al comitetului municipal de 
partid.

Un „moment" al adevărului. Secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii de prelucrare a lemnului, 
Nicolae Pisau, își amintește cu nos
talgie de perioada cînd declarațiile 
lui deveneau concluzii ale factorilor 
de control.. Adevărul nu interesa pe 
nimeni. Aici, la I.P.L., formalismul și 
delăsarea găsiseră forme evidente de 
manifestare. Adunările generale nu 
erau bine pregătite, secretarul nu-i 
controla pe membrii comitetului, iar 
aceștia nu-si îndeplineau îndatoriri
le : directorul întreprinderii, alte ca
dre de conducere nu rezolvau sarci

CLUJ-NAPOCA ;
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE 

PRIMA CAPACITATE 

La întreprinderea 
de electronică 

industrială
și de automatizări
La Cluj-Napoca a fost pusă în 

funcțiune prima capacitate de 
producție a întreprinderii de 
electronică industrială si de 
automatizări, avind ca obiect 
fabricarea. între altele, de echl- 
oamente pentru teletransmiterea 
si telenrelucrarea datelor. Con
structorii Grupului de șantiere 
al Trustului de construcții in
dustriale Cluj amplifică în pre
zent lucrările de construcții- 
montaje în vederea punerii în 
funcțiune, la termenele planifi
cate sau în devans, și a celor
lalte capacități, cum sînt cele 
de electronică industrială si apa
ratură electromedicală. Marea 
majoritate a utilajelor si apa
raturii din dotare sint produse 
ale unor întreprinderi speciali
zate din tară. întreprinderea de 
electronică industrială si de auto
matizări îmbogățește zestrea in
dustrială a municipiului cu o 
nouă ramură a tehnicii de vîrf 
— electronica si electrotehnica. 
(AI. Mureșan).

PIATRA NEAMȚ:

Un nou cartier 
de locuințe

Constructorii de locuințe din 
Piatra Neamț au predat ulti
mele din cele 1100 de aparta
mente pe care le cuprinde noul 
cartier situat între străzile Te
rasei și Bicazului. Acesta este 
cel de-al 12-lea nou cartier 
construit în municipiu în cursul 
anilor 1965—1980.

Constructorii de locuințe din 
județul Neamț s-au angajat să 
finalizeze, înaintea termenelor 
prevăzute, lucrările la încă două 
ansambluri de cîte 1 600 de 
apartamente, situate în muni
cipiile Piatra Neamț Si Roman. 
(Constantin Blagovici).

Aceste noi structuri organizatorice 
asigură concentrarea și specializarea 
producției, folosirea eficientă a fon
dului funciar, a mijloacelor materia
le, financiare și a forței de muncă, 
întărirea economică a fiecărei uni
tăți componente, creșterea producti
vității muncii agricole și, ca urmare, 
mărirea veniturilor producătorilor a- 
gricoli. *

Dintre multe alte trăsături care de
finesc conceptul românesc de poli
tică agrară, menționăm reconsidera
rea rolului și funcțiilor gospodăriilor 
populației, inclusiv ale celor indivi
duale din zonele necooperativizate de 
deal si de munte. Bazate ne. munca 
proprie a țăranilor individuali, aceste 
gospodării se bucură de întreg spri
jinul tehnic și financiar al statului 
în vederea valorificării integrale a 
resurselor de producție.

La împlinirea a 15 ani de la Con
gresul al iX-lea al P.C.R.. ale cărui 
hotărîri au reprezentat un început 
de drum nou în politica agrară româ
nească, agricultura României se în
fățișează ca o ramură în plină dez
voltare, capabilă să aducă o contri
buție sporită la transformarea Româ
niei într-o tară socialistă mediu dez
voltată, să sporească bunăstarea în
tregului popor. 

nile ce le reveneau ca membri al 
comitetului de partid. Be mergea pe 
o cale comodă, simplistă : universul 
de preocupări, de ginduri. de pro
bleme Proprii membrilor de partid, 
colectivelor de muncă fusese „ajus
tat" în tiparul unei activități politi
co-educative concepute din birou. 
Dar controalele efectuate nu ajun
geau pînă la aceste realități. Ele se 
opreau la caietele de însemnări ale. 
secretarului de partid. Este Betflltifin 
catlvă. in acest sens, opinia vicepre
ședintelui consiliului județean de 
control muncitoresc. Constantin Dă- 
niciuc : „Creditul acordat ani la rînd 
comitetului de partid al întreprinde
rii de prelucrare a lemnului are la 
bază un mod superficial de lUcru.

EXIGENȚE
ALE CONTROLULUI 

DE PARTID
Este mai comod să brodezi aprecieri 
pozitive pe fondul unor date statis
tice. decît Să controlezi în mod rigu
ros activitatea desfășurată, să vezi 
în Ce măsură datele respective co
respund (sau nu) conținutului activi
tății politico-educative, să adopți mă
suri pentru creșterea eficientei mun
cii."

Actualul comitet municipal a redat 
muncii de îndrumare si control 
sensul său activ. Au fost adoptate 
măsuri concrete pentru ca realitățile 
din organizații să fie cunoscute in 
dinamica lor ; pentru ca tendințele 
de manifestare a unor fenomene, de
ficientele care apar să fie sesizate 
la timp. Activiștii care s-au deplasat 
la I.P.L. nu au mai avut ca „punct 
terminus" sediul comitetului. Au 
mers în organizații, au particibat la 
adunări generale. Ia alte acțiuni, au 
stat' de Vorbă cu oamenii. Treptat, 
s-a conturat o nouă imagine despre 
calitatea muncii de partid desfășura
te aici. De această dată, cea adevăra
tă. Cum era si firesc, a fost sesizat 
comitetul județean de partid. Ce a 
urmat 7 Timp de o lună, un colectiv 
de îndrumare si control, din care au 
făcut parte activiști ai comitetului 
județean și ai comitetului municipal 
de partid, a fost prezent zi de zi la 
I.P.L. Constatările făcute au fost pre
zentate in fata activului de partid al 
întreprinderii. împreună cu un Plan 
concret de măsuri. „Deficientele 
arătate sînt reale — a spus atunci

- Planul producției fizice ?
- „La zi“, pentru că zilnic 
este urmărit cu responsabilitate

fiecare moment, 
instalații, să de-

beneficiarii in-

practică

Cînd am intrat în biroul Ingine
rului Iustin Dlmltriu, directorul ge
neral al Centralei industriale de pro
duse anorganice Rm. Vîlcea, acesta 
tocmai studia situația realizărilor 
obținute în ziua precedentă, la fle
care sortiment în parte. Reținem că 
producția de sodă caustică leșie â 
fost depășită cu 13 tone, cea de nor
mal butanol si izobutanol cu 6 si. 
respectiv. 12 tone, că s-au realizat 
de asemenea, suplimentar 25 tone 
tetraclorură de carbon, 27 tone mo
nomer ți altele. Dar, in același timp, 
notăm că la noua instalație de poli-, 
eteri planul la zi nu s-a realizat cu 
2 tone.

— Șeful de instalație — îl auzim 
pe directorul general spunînd cuiva 
la telefon — să raporteze în ședința 
operativă de azi de ce nu s-a reali
zat producția planificată.

Apoi ni se adresează direct.
— Prin acest sistem de urmărire a 

producției avem posibilitatea să cu
noaștem practic, în 
situația reală de la 
nistăm cauzele 
nerealizării pro
ducției fizice la 
orice sortiment si 
să intervenim o- 
oerativ. Același 
procedeu de ur
mărire l-am apli
cat si în ceea ce 
privește ritmici
tatea livrărilor de 
produse, atît către 
terni, cît si la export.

Graficul ce ni se pune în față nu 
este de fapt decît un efect al mă
surilor tehnico-organizatorice com
plexe stabilite de cohducerea Combi
natului chimic Rm. Vîlcea și care 
vizează transpunerea în 
a indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, date la plenara lărgită a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii.

Aruncînd o privire retrospectivă 
asupra realizărilor obținute de colec
tivul de oameni ai muncii din acest 
mare combinat Pe primele șase luni 
ale anului, reținem. între altele, 
că planul la producția netă 
fost îndeplinit în proporție de 
la sută, că s-au fabricat 
plimentar aproape 1 300 tone 
tanoii, 1 271 tone hipoclorit de 
diu, 557 tone propenglicoli, 987 
percloretilenă. 51 tone lindan s.a. — 
toate' în condiții de înaltă eficiență. 
Pledează în acest sens sporurile de 
beneficii de peste 20 milioane lei, 
ca si cheltuielile materiale reduse cu 
aproape 53,6 milioane lei, exprimate 
în economisirea a 1,8 milioane kWh, 
1 123 tone combustibil convențional, 
925 tone etilena, 2154 tone clor, 256 
tone var etc.

— Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 29—30 mai, ple
nara lărgită a Consiliului Național 
ai Oamenilor Muncii. cuvîntările 
secretarului general rostite cu aceste 
prilejuri — ne spunea ing. Dorin Io- 
nescu, șeful serviciului producție — 
ne-au determinat să privim într-o 
nouă viziune toate problemele pro
ducției. Și am să vă dau un singur 
exemplu. A fost o vreme cînd noi 
alergam mai ales după valori. Bună
oară, dacă rămîneam datori econo
miei naționale prin nerealizarea, să 
zicem, a 700 tone acid clorhidric, 

LA COMBINATUL 
CHIMIC 

RM. VILCEA

Nicolae

a 
101 
su- 
bu- 
so- 

tone

secretarul comitetului de Partid. Ne 
însușim critica si ne angaiăm să 
muncim in asa fet tneft flă îndreptăm 
grabnic lucrurile".

De la angajament... drumul 
spre fapte. După ce „șocdl șe
dinței de concluzii a trecut, unii 
membri al comitatului de Partid au 
fost tentați să-și „reconsidere" punc
tele de vedere, adică autocriticile ex
primate atunci. Chiar secretarul nu 
e->a mai arătat atlt de decis să-si în
deplinească angajamentul asumat. 
Este de părere că... a Cedat nreă Ușor. 
Că nu trebuia să-și însușească în 
totalitate deficientele semnalate de 
colectivul de control. ..Nu înțeleg — 
se întreabă el — cum ne poate ca 
merite adunate ani de zile să fie 
spulberate în cîteva săptămîni 7“

De fapt, ce nu înțelege cu adevărat 
este că meritele evocate erau imagi
nare. Că deși au fost obținute unele 
rezultate economice bune, deficien
tele sint încă numeroase : nu au 
fost găsite soluții optime pentru fo
losirea integrală a capacităților de 
producție: nu au fost îndeplinite 
măsurile cuprinse in programul de 
creștere a productivității muncii ; este 
mare numărul absentelor si al aba
terilor disciplinare : din 1 429 de 
muncitori retribuiti în acord. 566 lu
crează sub normă. Se înțelege că. așa 
stînd lucrurile, nu concluziile colec
tivului de control trebuie reconside
rate. ci declarațiile care certifică 
aUtomultumirea ; că întli si întîi tre
buie reconsiderată aprecierea făcută 
de secretarul de Partid. în a Cărui vi
ziune „activitatea economică a între
prinderii este foarte bună."

Comitetul municipal nu a conside
rat rezolvată situația de aici odată 
cu ședința de concluzii si cu angala- 
mentul secretarului de partid. Un 
fapt esențial l-a înțeles bine : acela 
că la I.P.L. trebuie să acționeze pen
tru a schimba mentalități, concepții : 
că se impun eforturi pentru ca ac
tivul. ceilalți membri de partid să 
înțeleagă adevărul că organizația 
lor a detinut un loc pe care nu l-a 
meritat, dar că are intr-adevăr re
surse pentru a-1 obține, prin străda
nii. pe merit. Activiști ai săi Vin săn- 
tăminal in întreprindere, niută la or
ganizarea unor acțiuni, inițiază dialo
guri deschise cU oamenii. Perseveren
ta dovedită în clarificarea lucrurilor, 
în descoperirea tuturor deficienTlor 
muncii politico-educative din această 
unitate este concentrată acum intr-o 
susținută activitate, care să aducă 
în realitate organizația de partid de 
aici pe un loc de frunte. Acesta este, 
dealtfel, rostul adevărat al controlu
lui de partid.

Adrian VASIEESCU

produceam lindan mai mult cu 5 tone 
și acopeream nerealizarea valorică. 
In ultimul timp, de la conducerea 
centralei industriale și pînă la ulti
mul operator, cu totii urtnărim zilnic. 
Pe fiecare schimb sau instalație, în
deplinirea producției fizice, a con
tractelor Pe fiecare sortiment

Evident, simpla urmărire a rezul
tatelor, a producției în general, nu 
este în măsură să redea imaginea 
de ansamblu a activității de la in
stalații. a greutăților si deficientelor, 
si ea este folosită în primul rînd ca 
mijloc de reflectare a măsurilor teh
nico-organizatorice de anvergură me
nite să perfecționeze întregul angre
naj productiv al combinatului. Din 
discuția cu directorul general am re
ținut că o problemă majoră asupra 
căreia s-au aplecat eforturile și stră
daniile specialiștilor constă în mo
dernizarea instalațiilor intrate în 
funcțiune în prima etapă, adică a 
acelor capacități care necesită îmbu
nătățiri structurale tocmai spne a le 
ridica randamentul prodt’_ iv r eco

nomic iaf nivelul 
noilor instalatiiî 
în același timp, 
importante modi
ficări tehnologice 
au trebuit să li 
se aducă si in
stalațiilor la care 
nu s-a reușit să 
se atingă para
metrii proiectați, 

instalației II etil- 
care. nu so reusise

Bunăoară, cazul 
hexanoic, la ___ .......  ..
să se depășească nivelul de utilizare 
de 70 la sută. Reluarea în studiu a 
fiecărei faze de fabricație avea să 
ducă la descoperirea mai multor de
ficiențe de proiectare și execuție. 
Soluțiile propuse și aplicate, între 
care perfecționarea sistemului de 
evaporare a reactanților la faza de 
hidrogenare, modificarea tehnologiei 
la operația de catalizare etc. au 
schimbat total situația din această 
instalație, la care parametrii de 
funcționare au atins capacitatea pro
iectată.

Dar oricîte perfecționări s-ar adu
ce utilajelor și instalațiilor, oricite 
măsuri tehnice s-ar aplica, îndepli
nirea exemplară a sarcinilor n-ar fl 
posibilă dacă nu s-ar ține seama în 
aceeași măsură de factorul decisiv 
— omul. Din acest punct de vedere, 
multe lucruri Interesante am aflat 
de la maiștrii Simion Paven, Vlăduț 
Brînzan, Ion Rîureanu și alți condu
cători direcți ai proceselor de pro
ducție, oameni cu bogată experiență 
nu numai în domeniul chimiei, ci șl 
în modelarea de conștiințe muncito
rești. La instalațiile în care lucrează 
ei, fluctuația a fost practic înlătu
rată, iar spiritul de echipă, de în
trajutorare face parte din atmosfera 
obișnuită, cotidiană, de lucru. Nu 
întîmplător. cum ne spunea tovară
șul Pantelimon Ungureanu, secreta
rul comitetului de partid al combi
natului, în această simbioză dintre 
frămîntările și căutările tehnice fe
brile și responsabilitatea oamenilor 
în exploatarea instalațiilor își gă
sesc izvorul rezultatele bune cu caro 
Combinatul chimic Rm. Vîlcea a în
cheiat un semestru și a debutat în 
cea de-a doua parte a acestui an — 
ultimul din actualul cincinal.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteiî*
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r 15 ANI DE LA CONGRESUL ALIX-LEA AL PARTIDULUI^
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, de puternic avînt creator în construcția socialistă

O politică unitară, o orientare consecventă 
SPRE 0 ÎNALTĂ CALITATE A VIEȚII POPORULUI

Orînduirea noastră, politica partidului de construcție socialistă nu cunosc țel mai înalt 
decît bunăstarea și fericirea poporului; tot ceea ce realizăm în România este destinat omului, 
creșterii nivelului general de civilizație al întregii noastre națiuni socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Au crescut substantial clstigurile 
tuturor categoriilor sociale
In cei 15 ani s-au majorat toate categoriile de veni

turi ale populației.
• RETRIBUȚIA MEDIE NETA A PERSONALULUI 

j MUNCITOR a crescut de la 1 028 LEI, în 1965, la 2 267 
f LEI, in 1980. Sporul de retribuție din perioada 1965-1980 
: este aproape dublul celui înregistrat în cursul celor 15

ani anteriori (1951 — 1965).
• VENITURILE NOMINALE NETE ALE ȚĂRĂNIMII 

obținute din munca în C.A.P. și în gospodăriile personale 
(calculate pe o persoană activă) s-au mărit de la 495 
LEI, în 1965, la 1 380 LEI lunar, în 1980.

© PENSIA MEDIE nominală pentru limită de vîrstă 
cu vechime integrală a sporit de la 671 LEI, în 1965, la 
1 265 LEI lunar în 1980. Veniturile suplimentare obținute 
de pensionari în actualul cincinal, ca urmare a celor 
două etape de majorare a pensiilor, echivalează cu 
aproape dublul întregului fond de pensii din anul 1965.

• ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII au crescut 
în mai multe etape, fondurile destinate alocațiilor și altor 
ajutoare pentru copii fiind astăzi de PESTE 4 ORI MAI

decît în 1965.\MARI

VENITURILE TOTALE 
ALE POPULAȚIEI . Jumătate din populația tării 

trăiește azi la oraș
• POPULAȚIA ȚĂRII înregistra la începutul acestui 

an peste 22 milioane locuitori, cu 3 MILIOANE MAI MULT 
decît în 1965.

• NUMĂRUL CELOR CARE LOCUIESC LA ORAȘ 
a crescut în ultimii 15 ani cu peste 5 MILIOANE 
persoane.

• 53 NOI ORAȘE au apărut pe harta țării din 
1965 pînă în prezent, urmînd ca numărul lor să sporească 
în cursul acestui an.

• 10 ORAȘE AU ASTĂZI PESTE 200 000 LOCUI
TORI, fată de numai un oraș în anul 1965.

• RITMURILE CELE MAI RAPIDE DE CREȘTERE A 
POPULAȚIEI URBANE au înregistrat în ultimii 15 ani ora
șele Slobozia, Rîmnicu Vîlcea, Pitești, Slatina, Vaslui, 
Tîrgoviște, Miercurea-Ciuc, Zalău s.a.

• FONDURILE DE INVESTIȚII’ PENTRU SPORIREA 
ZESTREI EDILITARE (gospodăria comunală) a localități
lor țării sînt de circa 4 ORI MAI MARI în 1980, 
față de anul 1965.

• IN DECENIUL 1981-1990 VOR APĂREA ALTE 
270 NOI ORAȘE. In 1990 ponderea populației urbane 
va ajunge la circa 65 la sută.

PONDEREA POPULAȚIEI URBANE 'A

^CHELTUIELILE SOCIAL-CULTURALE
(FINANȚATE DE LA BUGET)

k___________

Pentru sănătatea, pentru viguarea 
namenilnr muncii

• VENITURILE DIN FONDURILE SOCIALE de con
sum ce revin, în medie, pe o familie au sporit de la 3 858 
LEI, în 1965, la 12 000 LEI anual, în 1980.

• PENTRU ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI, 
statul alocă în prezent fonduri de PESTE 3 ORI MAI MARI 
decît în 1965. In perioada 1965—1980 au fost construite 
în aproape toate județele țării spitale noi, moderne, de 
mare capacitate.

• DE CIRCA 3 ORI a crescut în ultimii 15 ani nu
mărul persoanelor care și-au petrecut concediul în sta
țiunile de odihnă-și tratament ale țării. în această pe
rioadă, pe lîngă dezvoltarea fără precedent a bazei tu
ristice de pe Litoral și de pe traseele tradiționale, au fost 
puse în valoare noi stațiuni balneoclimaterice și de 
odihnă.

• Ca urmare a grijii permanente pentru sănătatea 
oamenilor, DURATA MEDIE A VIEȚII a crescut în țara 
noastră de la 68,5 ani, în 1965, la 70 ANI în prezent.

• CHELTUIELILE FENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT, finanțate de la bugetul statului, sînt în acest an 
DE PESTE 6 ORI MAI MARI decît în 1965.

( VOLUMUL DESFACERILOR S-au triplat vînzările de mărfuri
• CONSUMUL MEDIU ANUAL este mai mare în 

acest an, față de anul 1965, la produsele alimentare de 
bază - de PESTE 2 ORI, la țesături (inclusiv confecții) - 
de 1,8 ORI, la încălțăminte — de 2 ORI. Drept urmare, 
consumul din țara noastră se află în prezent la nivelul 
cerințelor considerate optimale pe plan internațional.

• GRADUL DE ÎNZESTRARE a populației cu bu
nuri de folosință îndelungată este mai mare astăzi, com
parativ cu anul 1965, la televizoare și frigidere — de 
PESTE 7 ORI, la mașini de spălat — de PESTE 4 ORI, la 
autoturisme — de PESTE 23 ORI.

• PENTRU MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE 
A COMERȚULUI s-au alocat în acest an fonduri de in
vestiții de CIRCA 4,5 ORI MAI MARI decît în 1965. în 
toate județele țării au fost construite în perioada 1965— 
1980 mari magazine universale și generale.

• PRESTĂRILE DE SERVICII către populație au cres
cut în ultimii 15 ani de PESTE 5 ORI.

Peste 7 milioane cetățeni 
în case uni

• PESTE 7 MILIOANE DE CETĂȚENI S-AU MUTAT 
IN LOCUINȚE NOI, construite în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidului. Numărul noilor 
apartamente date în folosință în această perioadă este 
de APROAPE 5 ORI MAI MARE decît în cei 15 ani ante
riori (1951-1965).

• Nu există oraș al țării în care să nu fi apărut 
în ultimii 15 ani noi ansambluri de locuințe moderne, do
tate cu utilitățile necesare : spații comerciale și de ser
vicii, policlinici, crese si grădinițe, școli etc.

• INTR-UN AN CIT INTR-UN CINCINAL. Fondu
rile de investiții alocate numai în acest an pentru con
strucția de locuințe echivalează cu fondurile alocate în 
același scop în întregul cincinal 1961-1965.

• Aproape jumătate din populația orașelor țării 
locuiește azi în apartamente construite în ultimii 15 ani.

• PÎNA IN 1990 SE VA ASIGURA SOLUTIONA
REA IN LINII GENERALE A PROBLEMEI SPAȚIULUI LO
CATIV IN ROMÂNIA — se subliniază în Programul parti
dului.

Omul nou-mai cult, 
mai informat, mai elevat spiritual

• In prezent în țara noastră este generalizat învă- 
țămintul obligatoriu de 10 ani.

• FESTE UN SFERT DIN POPULAȚIA ȚĂRII ESTE 
CUPRINSĂ ASTĂZI IN DIFERITE FORME DE INVĂȚĂ- 
MÎNT, față de numai 21,5 la sută în anul școlar 
1965/1966.

• FONDURILE DESTINATE INVĂȚĂMINTULUI, alo
cate de la bugetul statului, însumează astăzi 19,2 MILI
ARDE LEI, față de 6,5 MILIARDE LEI în 1965, fiind de 
circa 3 ORI MAI MARI.

• APROAPE 40 000 NOI SĂLI DE CLASĂ au fost 
construite în ultimii 15 ani pentru cuprinderea copiilor in 
învățămîntul primar, gimnazial și liceal.

• NUMĂRUL CĂRȚILOR și broșurilor puse la dis
poziția cititorilor este mai mare in acest an, față de 1965, 
cu PESTE 15 MILIOANE EXEMPLARE.

• TIRAJUL TOTAL AL ZIARELOR Șl REVISTELOR a 
sporit în ultimii 15 ani cu aproape 400 MILIOANE EXEM
PLARE, din care peste 30 MILIOANE EXEMPLARE în 
plus în limbile naționalităților conlocuitoare.

ABONAȚI LA TELEVIZIUNE A

Paginâ realizată de Mihai IONESCU
Ilustrația grafică de Adrian CONSTANTINESCU
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Creație originală, prin 
profundă implicare socială

IAcum, in ajunul Jocurilor 
olimpice de vară, am primit pe 
adresa rubricii noastre o mărtu- 

J rie despre prima participare a
| sportivilor români la Olimpiada
* de la Paris — 1924. Printre 
I participanta s-a aflat si un

sportiv din Ta. Mures. Este 
vorba de fostul international
Molnar Attila, component al 

(echipei olimpice de fotbal ' a 
României, născut în anul 1900. 
Octogenarul ne-a pus la înde- 

Îmină originalul diplomei de 
participare (conferită de orga
nizatori) la Olimpiada de la Pa
ris (in imagine), semnată de 

I însuși Pierre de Coubertin, ini
țiatorul Jocurilor Olimpice mo
derne, primul președinte al Co- 

Imitetului International Olimpic.
Ei incă ceva : Molnar Attila 

și-a sărbătorit, in aceste zile. 
[alături de soție. 60 de ani de 

căsnicie.

Multi înainte !
( Vulturul

i din Maramu

I
I 
[
I
I 
!
I
Iln urmă cu vreo 20 de ani, un 

vînător norocos din Maramureș 
a doborit in Munții Oașului o 

I namilă de pasăre ciudată, soco
tind că face parte dintre cele 
răpitoare. Dar a fost să fie, o 
rara avis. După o migăloasă in- 

Itervenție chirurgicală la aripa 
rănită făcută la dispensarul ve
terinar din Negrești-Oaș, pasâ- 

Irea și-a revenit. Este vorba de 
un vultur pleșuv sur, exemplar 
unic în țara noastră. După în- 

Isănătoșire. vulturul a fost găz
duit la grădina zoologică din 
Baia Mare, iar în prezent se 
află la grădina zoologică din Ca- 

Ipitală, unde poate fi vizitat Șt 
admirat. Imaginea trimisă de 
profesorul loan Nadișan din 

IBaia Mare este însoțită de o ex
plicație potrivit căreia vulturul 
pleșuv sur are o mare longevi- 

Itate. Așa că. dacă nu l-ati vă
zut pină acum, mai aveți timp...

I 
i 
I
I
i
I
I 
I
I
I
I
!
I
I
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I
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I

în condițiile edificării 
societății noastre socialis
te. literatura si arta sint 
chemata să dea» expresie, 
prin opere de valoare, ac
tivității tumultuoase desfă
șurate de întregul nostru 
popor în toate sectoarele 
vieții social-economice. să 
înfățișeze, prin mijloace 
specifice, marile deveniri 
materiale si spirituale ale 
națiunii noastre. în felul 
acesta, cultura, ca narte 
componentă a conștiinței 
sociale, se constituie într-o 
expresie elocventă a pro
cesului dezvoltării genera
le a societății, fiindcă în 
artă îsi găsesc pină la urmă 
reflectarea. în forme speci
fice. desigur, raporturile de 
producție si sociale, modul 
de gindire al oamenilor în
tr-o anumită epocă, deter
minate la rîndul lor de sta
diul evoluției societății. în- 
tr-adevăr, cultura româ
nească de-a lungul timpu
lui pînă azi. în ansamblul 
ei. exprimă fidel modul de 
viată al poporului nostru, 
sufletul său nobil, gîndirea 
si sensibilitatea lui. setea 
de libertate si dreptate, 
lupta sa eroică pentru un 
viitor fericit, pentru dem
nitate în lume.

Literatura si arta noii 
vieți, urmînd această stră
lucită tradiție, este, prin 
tot ce are mai bun. un 
miiloc important în educa
rea în spiritul umanismu
lui revoluționar a maselor 
populare. Prin creația lor : 
scriitorul si compozitorul, 
pictorul si actorul, scena
ristul si regizorul, toti crea
torii participă la îmbogăți
rea patrimoniului cultural 
national. împlinind, astfel, 
dorința de adevăr si fru
mos a poporului.

Reflectînd. spiritul timpu
lui nostru, artistul contem
poran este. în primul rînd. 
un cetățean ce se dăruie 
prin operă, adică prin viata 
si munca sa. întregii socie
tăți. patriei de azi si de 
miine. Fiu al poporului 
său. luptător de linia întîi 
pentru izbînda telurilor so
cialismului. creatorul de 
frumos se implică plenar 
inițiativelor si eforturilor

partidului si statului pen
tru educarea maselor în 
spiritul filozofiei marxiste, 
al eticii si echității, al pa
triotismului socialist. . Se 
dovedește astfel, o dată mai 
mult, că omul de litere si 
arte — suflet din sufletul 
neamului — îsi identifică 
viata si lupta cu viata si 
lupta poporului. probînd. 
în acest fel. că adevărata 
creație culturală nu con
stituie apanajul unor aleși 
aflati deasupra vieții, tră
ind si gîndind în afara re
lațiilor sociale, ci că litera
tura si arta reprezintă ro
dul forte! creatoare a so
cietății. ^xpresia geniului

1848. nu facem decît să 
evocăm tradiția marilor 
artiști cetățeni, a scriitori
lor politici, realizatori. în 
mijlocul maselor, ai desti
nului României moderne.

Purtători ai cuvîntului si 
steagului partidului., scrii
torii si artiștii contempo
rani sint cei care, relatind 
despre această uriașă în
treprindere : zidirea noii 
societăți, despre omul nou. 
înfăptuitorul, despre erois
mul si izbînzile acestuia, 
creatorii de frumos fixea
ză pentru viitorime istoria 
acestui timp. Prin operele 
acestora, pătrunse de spi
ritul umanismului revolu

Radu CÂRNECI

sî sensibilității poporului 
însuși. pe care adevăratele 
talente le întruchipează în 
lucrările lor.

Angajîndu-se la înfăp
tuirea unei arte realiste, 
care să slujească omului, 
visurilor si faptelor sale, 
creatorul contemporan se 
angajează în primul rînd 
în cunoașterea adîncă a 
realităților sociale ale pre
zentului. a idealurilor si 
strădaniilor oamenilor
muncii, el. artistul, identi- 
fieîndu-se total cu aspira
țiile acestora. Prezenta sa 
în cetate — pe șantiere. în 
uzine, pe ogoare. în insti
tutele de cercetări si labo
ratoare sau în marile dez
bateri unde se trasează li
niile de forță ale viitorului 
— prezenta sa este tonifi
antă. necesară, toate aces
tea plasîndu-1 permanent 
în miezul fierbinte al rea
lităților sociale si politice, 
făcînd din el un militant 
activ, dăruit vremii de 
fată. Amintindu-ne de îna
intași. scriitori si artiști — 
mari oameni politici ai 
timpului lor — Alecsandri, 
Heliade. Bălcescu. Kogăl- 
niceanu. Bolintineanu. Ne
gri. Russo. Boliac. Bărnu- 
tiu. Muresanu — spre a 
numi doar cîtiva dintre în
făptuitorii revoluției de la

ționar. cultura noastră cîș- 
tigă noi dimensiuni, proas
pete valențe ale unui timp 
înălțător. Creația- lor se 
constituie azi. fără nici o 
îndoială, ca forță principa
lă în educarea multiplelor 
categorii x sociale, care au 
nevoie de o artă cu adevă
rat revoluționară, care să 
redea în mod veridic si o- 
biectiv realitatea, care să 
fie pătrunsă de un puter
nic suflu mobilizator, mili- 
tînd cu pasiune pentru per
fectionarea societății si a 
omului.

Directivele Congresului 
al XII-lea al partidului 
prevăd o dezvoltare ascen
dentă a societății si econo
miei românești, a nivelului 
de trai material si spiri
tual al poporului nostru. 
In acest context generos, 
culturii, se înțelege. îi re
vine în continuare un rol 
de prim rang, funcția sa de 
modelator si înnobilatoi* al 
ființei umane crescînd con
siderabil. Și aceasta pentru 
că. într-o tară ca Româ
nia. care pune în centrul ei 
vital politica înălțării unei 
lumi noi. drepte, care să 
asigure omului înflorirea 
maximă a virtuților sale, 
creatorul de frumos se 
află, prin însuși rostul său. 
în esența lucrurilor. în

mijlocul acelora care la 
modul eroic se dăruiesc 
muncii, spre a face din 
România o tară a fericirii 
si demnității. Așa se ex
plică marea poezie româ
nească contemporană, pro
za. teatrul si eseistica 
noastră care probează con
siderabile împliniri, oglin
dind esențialele mutatii 
sociale, etice și estetice din 
viata poporului român, cri
tica si istoria literară în
tr-o evidentă înnoire ; ace
leași cuvinte de aleasă 
considerație pentru creația 
muzicală, a artelor plasti
ce. a artei spectacolelor si 
filmului. Aceste împliniri 
dovedesc prezenta vie a 
creatorului de frumos la 
izvoarele adevărate ale 
vieții, demonstrînd că so
cialismul trebuie învătat si 
perfecționat prin muncă, 
prin participare directă a- 
colo unde se călesc oame
nii si înfloresc virtuțile 
lor. unde se transformă și 
se îmbogățesc conștiințele. 
Și nici nu s-ar putea alt
fel, fiindcă viata si activi
tatea de partid este viata 
de fiecare clipă a tării, a 
poporului, a fiecăruia din
tre noi. iar scriitorii si ar
tiștii autentici au fost si 
rămîn adevărati vizionari 
si înaintemergători. lumi
nători ai chipului interior 
al omului. Să ne amintim 
de Eminescu, de Hasdeu. 
de Grigorescu. de Sado- 
veanu. de Enescu. de Ar- 
ghezi. de Brâncusi. de Re*- 
breanu. de Bacovia. de Că
rnii Petrescu, de Blaga. de 
Staneu. de Preda si de atî- 
tia alții a căror răspundere 
de artiști si cetățeni a ars 
ca o înaltă faclă de neam 
pînă în ultima lor clipă.

F.ără îndoială, conștiința 
de sine a creatorului con
temporan de bunuri cultu
rale este azi. mai mult ca 
orieînd. cea a demnității în 
fata prezentului si a viito
rului.! a fermității faptelor 
sale, dovedind nu numai 
talentul, ci si atașamentul 
lui funciar fată de zidirea 
unei lumi noi. în structu
ral socială, politică, spiri-
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Noi unităti comerciale
Odată cu construirea de noi 

cartiere, în municipiul și județul 
Iași se dau în folosință maga
zine moderne. De curînd. în 
noul cartier ..Galata 11“ s-au 
dat în folosință cinci unităti co
merciale. cărora li s-au adau- 
gat. zilele acestea, un magazin 
de legume-fructe și un punct 
farmaceutic. In prezent, pe ar
tera „Calea Gălătii" se află în 
curs de amenajare, la parterul 
noilor blocuri, alte 10 unităti.

Magazine spațioase si bine 
aprovizionate s-au dat în folo
sință și in noul cartier „Dacia". 
La solicitarea cetățenilor, aici 
s-au deschis magazine pen
tru desfacerea aparatelor de ra
dio și televizoarelor, a artico
lelor chimice și de menaj. O 
mare unitate tip „Materna", 
dispusă pe două niveluri. într-o 

' arhitectură specific moldove
nească. a prins în acest an 
contur în centrul civic al Ia- 
șiului.

Noi si moderne unităti comer
ciale s-au dat în folosință și în 
orașele Pașcani. Tîrgu Frumos 
și Hîrlău. (Manole Corcaci)

Vara, un anotimp al sănătății 
...dacă știm să prevenim 

afecțiunile specifice
Aparent, inexplicabil, în sezonul cald, afecțiunile nasului, gîtulul și 

urechilor sînt destul de frecvente, dacă nu chiar mai înitîlnite deci! 
iarna. Este și motivul pentru care ne-am adresat tovarășului dr. 
Gheorqhe CEAUȘU, medicul-șef al secției O.R.L. de la Spitalul C.F.R. 
nr. 1 din București.
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Ingeniozitate

După realizarea biogazului 
din reziduurile rezultate de 
la epurarea apei menajere, 
specialiștii stației de epurare 
a apelor din Iași s-au gin- 
dit să pună la muncă și apa 
menajeră epurată care se 
varsă in Bahlui. Apa a fost di
rijată printr-un jgheab in așa 
fel incit să lovească paletele li
nei roti (în imagine). Axul 
roții, conectat la un dinam, 
îl invirte ne acesta într-o 
turație dinainte stabilită si 
produce astfel curent electric. 
Deocamdată, instalația asigură 
iluminatul a vreo 40 de becuri 
de cite 100 wați fiecare. „Intru- 
cît debitul de apă e constant — 
ne spune subinginerul C. Sto
len. autorul acestei instalații — 
studiem acum posibilitatea in
stalării mai multor roti cu pa
lete pe jgheabul respectiv, care 
să antreneze dinamuri în serie 
și astfel să captăm mai multă 
energie. Nu numai pentru ilu
minat, ci și pentru a pune în 
funcțiune diferite instalații și 
utilaje folosite de stație și de 
unele activități anexe. Vă T°g 
să notați că asemenea insta
lații se fac fără cheltuieli și nu
mai din materiale recupera
bile".

I 
i
! 
I
i
!
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

Lucrătorii din comerțul alimen
tar sătmărean se preocupă stator
nic de promovarea unor forme mo
derne si eficiente de aprovizionare 
Si desfacere a mărfurilor pentru 
cei peste 110 000 de locuitori ai 
municipiului Satu Mare. în legătu
ră cu aceasta, tovarășul Iosif Cui- 
bus, directorul întreprinderii co
merciale de stat pentru mărfuri 
alimentare, ne-a spus : ..Pornind 
de la studiul atent al cererii și 
ofertei în municipiul Satu Mare, 
consiliul oamenilor muncii din uni
tatea noastră a ajuns la concluzia 
că mai există o serie de neajunsuri 
generate de minusuri in activitatea 
organizatorică. în special privind 
aprovizionarea unităților din rețea, 
în acest sens, s-a hotărît să se re
nunțe la practica tutelării unități
lor de către unii merceologi care nu 
s-au dovedit prea interesați de bu
nul mers al fiecărei unităti în par
te. în schimb, sarcina aprovizionă
rii cu sortimente de mărfuri cit 
mai diversificate si în cantităti co
respunzătoare a fost încredințată 
gestionarului de unitate. întrucît 
el este cel care se confruntă zilnic 
cu numeroșii cumpărători, cunos- 
cînd cel mai bine cerințele acesto
ra. în noile condiții, unitățile co
merciale au fost repartizate ne 
«zile de aprovizionare», cînd ges
tionarul are sarcina de a se deplasa 
la I.C.R.A. pentru a întocmi notele 
de comenzi pe baza produselor e- 
xistente. în cantitățile necesare. 
Pentru sortimentele la care cererea 
nu poate fi deplin satisfăcută, aces
tea sînt repartizate proporțional. în 
mod echitabil, pe unităti". Acest sis
tem a înlăturat aprovizionarea pre
ferențială a unor unităti. în dauna 
altora, situație care se mai întîlnea 
înainte. S-au creat, totodată, pe 
această cale, condiții pentru asigu
rarea desfășurării activității de 
transport al mărfurilor la unităti 
în mod operativ si cu eficientă ri
dicată. Repartizarea mijloacelor de 
transport se face nominal, pe ma
gazine. în asa fel îneît fiecare au

tocamion să efectueze un anumit 
număr de curse stabilite. Avantaje
le sint multiple. Fiecare unitate de 
desfacere cunoaște că. din ziua de
punerii comenzii. în 48 de ore își 
primește marfa, pregătindu-se din 
timp spațiul de depozitare. Se ex
clud. totodată, stationărilg si risipa 
de carburanți. Cunoscind ziua de 
aprovizionare, gestionarul îi poate 
informa pe consumatori de data in
trării în unitate a produsului soli
citat dacă, pentru moment, acel 
produs s-a epuizat din rafturile 
magazinului.

La realizarea unei bune aprovi
zionări. ca si la cunoașterea zilnică 
a ..pulsului" activității comerciale 
din rețea concură si dispeceratul 
creat în întreprindere, care-si des
fășoară activitatea între orele 6—20, 
corespunzător cu perioada între
gului orar de funcționare a unități
lor comerciale. El are în dotare o 
centrală telefonică si o autodubă 
izotermă ce funcționează în două 
schimburi. De asemenea, dispecera
tul urmărește — la fiecare două 
ore — stocurile de piine si lactate 
din unităti si face, dună caz. trans
feruri între unităti sau aprovizio
nări de necesitate cu cantităti su
plimentare de la întreprinderile 
producătoare din stocurile tampon 
create, asigurîndu-se astfel existen
ta acestor produse în desfacere, 
fără goluri în aprovizionare, pe 
toată durata funcționării unități
lor.

Promovarea în activitatea între
prinderii a acestor noi forme de co
merț. ca si activitatea personalului 
se reflectă pozitiv în bilanțul eco- 
nomico-financiar rodnic din primul 
semestru al acestui an. Astfel, pla
nul de desfacere a fost îndeplinit 
în proporție de 101.2 la sută. în con
dițiile realizării unei economii de 
aproape un milion lei la cheltuieli
le de circulație si a unor beneficii 
însumînd 1.6 milioane lei.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Programul emisiunilor de duminică
13 iulie 1930

PROGRAMUL 1
8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei. Frumoasă e la noi 

copilăria
9,15 Film serial pentru copii : întâm

plări din Tara Curcubeului
9,40 Omul și sănătatea

10,90 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei n Pe magistra

lele deschise de Congresul al IX- 
lea al P.C.R.

13,00 Telex
13,05 Album duminical
14,00 Woody, ciocănitoarea buclucașă — 

desene animate
14.20 Călătorie prin țara mea... spre ori

zonturile deschise de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

14,50 Muzică și sport
17.30 Șah
17.45 Film serial: \,Potopul" — ultimul 

episod
18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal a 15 ani de istorie 

nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.20 Gala muncii, libertății, omeniei șl 
unității poporului (II). Participă 
județele Munteniei și Olteniei

20.35 Film artistic : „întoarcerea mare
lui blond". Premieră TV. Produc
ție a studiourilor franceze. Cu : 
Pierre Richard, Mireille Darc, 
Jean Rochefort, Jean Carmet, 
Michel Duchaussoy, Jean Bouise, 
Colette Castel. Regia Yves Robert

22,00 Telejurnal • Sport
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. Simfonia a IX-a 

de Beethoven (Partea a II-a)
10,55 Ora elevului
12,00 De drag și de voie bună
12.20 Reportaj ,,T“. Fruntașii de la Mo

ren!
12.35 Anunțuri și muzică
12.45 Bal la Orlofsky Adaptare după 

opera „Liliacul" de Johann Strauss
13.35 Documentar artistic : „O expedi-

tie în Africa Centrală" (I). Produc
ție a studiourilor engleze 

14,25 Antologia artei românești 
15,05 Desene animate
15.30 Copiii din Hobița — fijm docu

mentar
15.50 Din muzica și dansurile popoare

lor
16.30 Teatru TV. „Actorul din Hamlet" 

de Mihail Sorbul
17.20 Videoteca muzicală
18,35 Bucureștiul ieri, azi, mîlne. Car

tierul Titan
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie

nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV
22,00 Telejurnal • Sport
22.30 închiderea programului
Programul emisiunilor de luni 14 iulie 
1980

PROGRAMUL 1
16,00 Emisiune în limba maghiară
18.30 Paris-Toulouse-Marsilla — re

portaj
18,90 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La zi în agricultură
19.35 Orizont tehnico-științific
20.15 Omul și viața rațională
20.25 Roman foileton : „Bastardul".

Seria a IH-a — „Căutătorii". Epl-
. sodul 1

21.15 15 ani lumină • Țăranul — do- 
cumentar-anchetă de Anca Fu
sariu și Ștefan Dimitriu. Partici
pă : Dumitru Tudose, Erou al 
Muncii Socialiste, Lucreția Solo- 
mia. Ion Dumitru • Cîntecul și 
poezia acestor ani

21.55 Pe aripi de muzică ușoară
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 De pretutindeni. De la Odesa la 

Leningrad
16.55 Secvențe din filmul stagiunii mu

zicale 1979—1980
17.25 Din cartea naturii — Vînătorii de 

pană
17,45 Ansambluri folclorice
18.15 Un fapt văzut de aproape
18.35 întîlnire cu Mireille Mathieu
18,50 1 DOI de seri
19.00 'Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
21.15 Simfonia românească

— Explicația acestui fapt o găsim 
în condițiile de climă (temperaturi 
ridicate, insolatie). care determină o 
serie de obiceiuri sau deprinderi 
pentru combaterea caniculei, a setei 
etc., ori practicarea fără pregătirea 
necesară a unor sporturi, a turis
mului etc.

— Bine, dar sporturile și turismul 
au în special rolul de a căli organis
mul...

— Desigur, dar tocmai acest lucru 
trebuie să-l clarificăm. Călirea or-* 
ganismului trebuie făcută perma
nent, ca un antrenament zilnic la 
factorii naturali de mediu și în mo
dalități adecvate fiecărui organism, 
în funcție de condițiile lui de sănă
tate, vîrstă. activitate etc. Dacă 
cineva tot anul este sedentar ți prima 
dată cînd se duce la ștrand se 
aruncă imediat în apa rece este po
sibil să contracte
ze o faringită. o 
sinuzită ori altă 
afecțiune. Desi
gur. ștrandul ex
pune la îmbolnă
viri numai în mă
sura în care per
soanele neantre
nate exagerează prin șederea pre
lungită în apa rece. Recoman
dăm, de asemenea, prudență persoa
nelor după 40 de ani, ca și celor cu 
tensiune arterială oscilantă, cărora 
căldura excesivă și insolația le 
pot declanșa diverse tulburări.

— Frecvența amigdalitelor și farin- 
gitelor vara poate fi pusă ,pe seama 
plăcerii de a bea rece ?

— Este în adevăr o plăcere, dar și 
o necesitate fiziologică, băuturile 
răcoritoare fiind binevenite pentru 
confortul organismului. Cei care 
consumă de obicei băuturi reci sau 
înghețată în tot timpul anului au un 
antrenament la rece, de aceea nu 
sînt expuși și nu vor avea neplăceri 
nici vara. Pentru cei neobișnuiți este 
suficient să bea o singură dată apă 
foarte rece ca să contracteze o răgu- 
seală.

Sigur că vara senzația de sete este 
mai puternică și toată lumea simte 
nevoia să bea ceva rece, care să 
„stingă" setea. Din acest punct de 
vedere băutura cu o temperatură de 
10 grade este cea mai potrivită, deși 
cea de 5—6 grade, fiind mai rece si 
mai reconfortantă, poate tenta, nu 
este însă indicată mai ales pentru 
persoanele mai sensibile, sau cu 
afecțiuni la nivelul nasului, gîtului, 
urechilor.

— Cum se explică faptul că deși 
vara este cald, sint foarte răspindite 
o serie de viroze ?

— Virozele de vară sînt mai frec
vente datorită variațiilor de tem
peratură la care organismul nu se 
adaptează, ca și rezistenței mai scă
zute a organismului față de virusuri 
din cauza lipsei de vitamine, ori a 
unei alimentații neraționale.

Virozele de vară, în special adeno- 
virozele. sînt foarte răspindite si din 
cauza practicării băilor de ștrand in 
piscine foarte aglomerate sau locuri 
unde contaminarea se face mai 
ușor.'

— Cum se manifestă aceste viroze, 
de vară produse de adenovirusuri și 
cum pot fi ele tratate corect ?

— Ochii se înroșesc, lăcrimează

(conjunctivită), apar dureri de glt, 
guturai (rinofaringită) și mărirea 
ganglionilor din jurul gîtului. De 
obicei, în acest stadiu, bolnavii se 
grăbesc să ia din proprie inițiativă 
antibiotice, total neindicate. Mai 
frecvent decît virozele apare amig- 
dalita. cu diferitele ei forme : de la 
ușoare congestii sau inflamați! pîna 
la forme avansate, complicate. Dar 
în aceste situații trebuie să fim foarte 
atenti. să vedem care este cauza 
amigdalitei. pentru că tratamentul 
este diferit.

Dacă streptococul hemolitic este 
cauza, medicul indică tratamentul cu 
antibiotice. Acest microb are o 
plurivalentă patologică cunoscută : 
în copilărie dă scarlatina, apoi poate 
da artrite, boli de rinichi, nefrite, 
cardiopatii. Depistarea la timp și 
combaterea lui sînt de natură să 

prevină toate a- 
ceste boli. Dat 
fiind interesul pe 
care îl prezintă. 
Ministerul Sănă
tății are un pro
gram de eradica
re a streptococu
lui : în colectivi

tăți se face depistarea prin exuda- 
tul faringian și. pe această bază, tra
tamente cu antibiotice.

— Deci nu la orice răgușeală se 
vor administra antibiotice.

— Nu. pentru că. asa cum arătam, 
bolile de git pot avea foarte multe . 
cauze (chiar și streptococul are foar
te multe varietăți, cu localizări si 
forme diferite de îmbolnăvire), de 
aceea este foarte important să nu se 
administreze antibiotice decît cu in
dicația medicului. în cazul virozelor 
de 'vară amintite, tratamentul corect 
și la îndemîna oricui constă din : 
gargară cu ceai de mușețel călduț, 
piramidon, aspirină, vitamina C și pi
cături dezinfectante pentru nas. Deci 
un tratament simplu și eficace (ca
zurile care nu au cedat la acest 
tratament se Recomandă să fie văzute 
de medic). Administrarea altor me
dicamente este contraindicată și mai 
ales a antibioticelor, care nu numai 
că nu au nici o acțiune în cazul 
adenovirusurilor sau altor îmbolnă
viri. dar pot determina chiar apariția 
unor boli medicamentoase mai rele 
decît însăși boala.

— Ce măsuri recomandați pentru 
prevenirea acestor boli 2 .

în general, prevenirea unor boli 
prin creșterea rezistenței orgâp'^" \ 
mului față de diferiți factori Re
mediu. ca frigul, umezeala, vîntul 
etc., se realizează prin practicarea iu 
tot timpul anului — și nu în „cam
panie", adică numai în concediu — 
a mișcării, sportului, turismului. Că
lirea organismului se referă atît Ia 
factorii naturali (aer. soare, apă etc.), 
mișcare, alimentație adecvată, dar și 
la unele deprinderi cotidiene, cum ar 
fi spălatul cu apă rece pe față și pe 
corp. Pentru că un corp obișnuit nu
mai cu apă caldă devine mai puțin 
rezistent la variații de climă, in
temperii etc.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU22.15 Telejurnal

Spune-mi cum te... 
distrezi, ca să-ți 
spun cine ești

Notam (într-una din edițiile trecute ale 
rubricii cazul unei partide de table care a 
degenerat într-o izbucnire de vandalism 
greu de imaginat. Iată un alt proces năs
cut dintr-o distracție si mai surprinzătoare 
pentru un om de bun simt, si care con
firmă o idee : modul de petrecere a timpu
lui liber, pasiunile, preferințele oglindesc 
la fel de exact firea si viata omului cum 
o oglindesc — conform proverbului — ami
cițiile. Da. în loc de „spune-mi cu cine 
te întîlnești"... se poate zice și „spune-mi 
cum te distrezi".

Rubrica realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii" .
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Modul de deconectare născocit de frații 
Beloiu era tot atît de stupid pe cit de scan
daloase le-au fost și alte apucături și mo
mente ale vieții. Se strînseseră un grup de 
vreo cinci, asortați toți ca sacul și peticul, 
beau coniac cu ci-co (!) si ascultau rapor
tul Tanței, fată tatuată. întoarsă de ne li
toral cu ultimele „ponturi" și cu un lanț de 
aur. Probabil că raportul era anost, din 
moment ce unii au simțit nevoia să învîrtă 
și „niște babaroase". Nu toată compania 
avea însă chef de barbut. Zi de vară, căl
dură mare chiar la umbră, ridicatul zaru
lui presupunea totuși un efort. Atunci frații 
Beloiu (de 31 și. respectiv. 25 de ani) au 
propus alt ioc în loc de barbut. Au pus

pe masă trei capace de la sticlele de ci-co 
Si au ascuns o bucățică de hîrtie sub unul 
din ele. Cine ghicea unde-i hîrtiuta. lua 
o sută, cine nu ghicea, plătea o sută de lei.

Aici se pune întrebarea cu ce se ocupau 
cei doi frați de-și permiteau să se arunce 
la o asemenea miză. Cel mare — Ion. — 
fusese șofer la salubritate, cel mic — 
Apostol — era „salvator" pe lacul Cocioc. 
E greu de măsurat cit din curățenia Capita
lei se datorează aportului lui Beloiu Ion. 
dar se știe că. pe o vreme care impunea 
deosebită prudentă la volan, a strivit cu 
împrăștietoarea de sare pe un biet om care 
ajuta la împinsul unui autobuz înzăpezit. 
Nici pe lacul Cocioc nu s-au semnalat nau- 
fragiați salvați de Beloiu Apostol : există 
în schimb referința responsabilului de de
barcader despre subalternul lui : „Cinstit să 
fiu. mie în ultimul timp îmi era frică să 
mai merg la lucru, deoarece mereu ziceau 
(cu alt salvamar — Popescu Romică) că 
n-am să scap pînă nu iau contact cu apa. 
S-a pus pariu pe mine că voi fi tăiat și 
aruncat în apă pe suma de 250 lei".

Aceștia fiind oamenii, jocul de-a „saltă 
capacul și ia suta" si-a ridicat repede miza : 
aparatul de radio. Regulile jocului nu se 
complicaseră, tot atît de simplu era — 
ghiceai hîrtiuta. luai aparatul, nu ghiceai 
— îl luau organizatorii. Atîta doar.că a- 
oaratul... nu era al participantilor Ia joc. 
Era al gazdei acestui tripou sui-generis. un 
alt pierde-vară care, pînă atunci, privise 
placid din pat. Și a mai privit indiferent, 
pină ce cîștigătorul a pus mina Pe șteker 
să-1 scoată din priză. Avînd în vedere 
firea protagoniștilor si cocteilul de „coniac 
cu ci-co" fără zgîrcenie consumat e ușor 
de bănuit ce a urmat: au ajuns în instanță.

Traficantul 
de mașini 4

si al unor imprimate pierdute cine știe 
cînd și de cine știe care gură cască. în
tocmea facturi fictive, ca si cum ar fi 
cumpărat autoturismele la licitații organi
zate de întreprinderi. Legaliza apoi la nota
riat plastografiile si. cu copiile autentice 
ale actelor false, procdda la înscrierea au
toturismelor în circulație.

1 Mercedes —200. 2 Mercedes — 200 die
sel. 2 Mercedes 280 S. 2 Opel Record, dintre 
care unul Karavan. Opel Olimpia. Opel 
Kadet. Lancia Flavia. Volkswagen 1 500, 
Ford Capri. Ford Taunus. Ford Escort : cea 
mai puternic reprezentată era gama italia
nă, începînd cu Fiat 850 și continuind 
cu: Fiat 1 500 (2 bucăți), 2 Fiat 2 300,
Fiat 124 (alb, vernil, grena — 3 bucăți). Fiat 
125. Fiat 125 A. Fiat 125 S (4 bucăți),. Fiat 
128 (bleu si verde). Auto-Bianchi. în total 
32 de autovehicule străine de diferite mărci, 
tipuri si culori. Acesta este volumul afa
cerilor clandestine întreprinse de-a lungul 
cîtorva ani de Simion Ion. domiciliat in 
București, str. Witting nr. 15. Un adevărat 
magazin, fără firmă, concurent al I.D.M.S.

Inculpatul e de meserie mecanic auto. 
Ieșit la pensie mai meșterea si el. ceea ce 
n-ar fi putut fi decît lăudabil. Proeedînd 
initial corect, a obținut autorizație de me
seriaș particular. Dar în spatele aparentei 
de corectitudine s-a lansat în afaceri de 
anvergură, constituind o adevărată rețea. 
El sau ajutoarele lui depistau autoturisme 
ale cetățenilor străini, avariate sau pentru 
care proprietarul nu mai nutrea interes. 
Le cumpăra fără nici o pretenție de a se 
încheia acte. în consecință sfidînd regle
mentările vamale. De acte. S.I. făcea rost 
după aceea, cu... ajutorul unui dop de plută

țeles, nu i-a mai ajuns șoseaua cit era de 
lată, asa că a izbit o femeie care circula 
reglementar, pe partea stingă. Netulburat, 
și-a continuat drumul. în viteză, sure Giur
giu. presupunînd că trecerea frontierei îl 
va scuti de răspundere. Că n-a fost asa o 
dovedește pedeapsa de 3 ani închisoare.

Dacă așa s-au comportat in Călugăreni, 
cum s-ar fi manifestat cei doi șoferi prin 
Ankara sau Bagdad ?

Spre Mesopotamia 
via Călugăreni

Consideram că șoferii de la întreprin
derea de transporturi internaționale auto 
reprezintă, din punct de vedere al seriozi
tății. crema oamenilor volanului. Lor li se 
încredințează valori considerabile. începînd 
cu valoarea de sute de mii a vehiculului 
încredințat, să le ducă la mii de kilometri, 
siguri pe îndemînarea de rutieristi si la 
fel de siguri pe‘ corectitudinea de cetățeni.

De aceea ni se nare de neînțeles slăbi
ciunea conducătorilor auto Staneu Stoian 
și Evanghelidis Constantin care. DOrnind cu 
autoizoterma încărcată cu ouă tocmai spre 
îndepărtata vale a Eufratului, n-au reușit? 
să treacă bine nici balta Neailovului că au 
și tras pe dreapta. O asemenea scurtime a 
primei etape n-ar fi fost prea gravă, dacă 
scopul escalei n-ar fi fost o masă de adio, 
deloc indicată pentru șoferi la drum, adică 
bine stropită cu țuică si vin.

Reluîndu-si drumul, cel care s-a oferit 
să conducă în stare de ebrietate a fost 
Evanghelidis, mai înfipt din fire. Bineîn

Din caietul 
grefierului

„Instanța de fond nu s-a documentat în 
mod neîndoielnic dacă accidentul intr-ade
văr s-a produs din vina exclusivă a calu
lui".

(Motiv de recurs formulat în do
sarul Tribunalului județean Har
ghita nr. 87/80).

Pirita :
„Este o împrejurare firească dacă direc

torul s-a comportat amabil cu secretara 
lui".

Martora T E. :
„Cind am lucrat la I.J.I.L. Miercurea 

Ciuc. am intrat în biroul directorului B. 
unde l-am găsit cu pirita, sărutindu-se. La 
cîteva minute, pirita a ieșit si mi-a spus 
că directorul a fost evidențiat".

(Din dosarul Judecătoriei Miercu
rea Ciuc nr. 2145/78).

Serqiu ANDON
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Festivitatea Inmmărti unor distincții 
ale Republicii Socialiste România

mu, i a pitești,
A FOST INAUGURAT

UN MODERN EDIFICIU :

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRÂNTE!

La t’alatul Republicii a avut loc, 
simbătă la athlaiă, festivitatea de 
luminare a unor distincții ale Re
publicii Socialiste Hortifiniș. Conte
nite pentru contribuția adusă lă În
făptuirea politicii pattldului si sta
tului de făurim a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, pentru merite deosebite In 
muncă, cu prilejui împlinirii viratei 
de 6(1. 65 sau 76 de ani, unor mombti 
de partid cU stadiu din ilegalitate, 
activiști de partid, de atât, ai otgă- 
niitâtiilor de masa, oameni de cul
tură.

Prin Decret prezidențial, au fost 
Conferite Ordinul „23 August" cla
sa I tovarășilor : Andrei Neagu, 
Cornel Onescu, Mircea Solomon, 
Ordinul Muhcii clasa I tovarășilor-: 
Ion Moga, Ion Cristea și Vasile 
S. Cloșcă, iar ordinul „Meritul Cul

tural" clasa I tovarășului Lajos 
Lc'tay.

Distincțiile au fost inmînate de 
tovarășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care, in numele conducerii de partid 
șl de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a felicitat pe- cei decorați, 
Urindu-le multă sănătate și fericire, 
noi sUcce.se în activitatea Pe care o 
desfășoară.

Din prrteă celor distinși, tovarășii 
Cornel Ctnescu și Lajos Letay aii 
adresat vii mulțumiri conducerii 
de partid și de stat, au rugat 
șȘ.Se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele lor de 
profundă recunoștință pentru înal
tele distincții.

(Agerpres)

„Casa studentului”
Simbătă după-amiază a fost ibatt- 

gurată la Pitești „Casa studentului", 
lăcaș de cultură și educație politică 
a tineretului studios ataenăjat la 
fostul club al elevilor și studenților. 
Modernul edificiu dispune, între al
tele, de o sală de spectacole CU o 
pacitate de 477 locuri, o aală de do
cumentare Și informare politico- 
ideologică, 0 alta destinată practică
rii jocurilor sportive Și organizării 
de eXpbZitiî, precum șt de Un băf 
pentru servirea băuturilor răcori* 
toate.

La festivitatea inaugurării ..Casei 
studentului" a fost prezentat un 
spectacol literar-muzicâi-coregrafic, 
la reușita Căruia Și-au dat concursul 
cunoscute formații artistice studen* 
țești din centrele universitare Bucu
rești, Cluj-Napoca, Brașov și Pitești,

Admirabila generație a acestui timp
(Urmare din pag. 1)
zile, în biroul directorului 
adjunct cu probleme teh
nice de la Leșu Ursului, 
inginerul Qheorghe Manta. 
Intlmplarea Și nu fantezia 
reportericească a făcut ca 
tocmai atunci el să sem
neze foaia de angajare a 
Unui tînăr care-.șl satisfă- 
cuse serviciul militar. Si 
tot intlmplarea, care e in
finit mai bogată decît fan
tezia noastră, făcea ca 
acest tînăr să fie tot elec
tr'cian de mină. L-am vă- 

■- .t. l-am auzit, era înfipt, 
vioi, nu avea sfioșenii, 
demn și sigur că trebuie să 
i Se dea locul do muncă 
aflat la Tarnița. Parcă 
asistam lă reîntoarcerea 
1U1 Teodor Sîrbu și m-a 
cuprins emoția. L-am în
trebat pe inginerul Gheor- 
ghe Manta cum i se pare 
generația aceasta tînară, 
cum stabilește contactul 
cu ea. cum comunică.

— Este o generație cu 
capul pe umeri — spune el. 
Mă și intimidează uneori 
prin franchețe, prin atitu
dinea directă. Ei rostesc 
adevărul fără menajamen
te. Dacă nu ai dreptate ți-o 
spun in fată, cu toată de
ferenta privind Vîrst-a sau 
funcția, dar ți-o spun ! S-a 
construit mult în acești 
ani, sint realizări uriașe în 
industrie, in știință, în 
agricultură, în toate dome
niile, dar cea mai impre
sionantă construcție, de o 
finețe grăitoare, este aceas
tă generație. Din școală, 
din pionierat, din organi
zația revoluționară de ti
neret, ei au învățat să gîn- 
dească liber de convenien
țe, au rupt clișeele prin 
simțul lor critic ascuțit. Ei 
au prins progresul tehnic, 
și-l însușesc cu o foame te
ribilă, nu-l mimează, cum

fac unii dih generațiile mai 
vîrstnlce, ci îl stăpînese șl 
îl aplică. Sîht tehnicieni șl 
ingineri tineri cu cute 
discut cu mare atenție. îmi 
verific, în întîlnirile cu ei, 
nivelul tehnic, dar și cel de 
organizator de producție și 
mă surprind cîteodată. cu 
emoție, în deficit. învăț de 
la ei îndrăzneala compe
tenței, drumul mai drept 
la țintă, fără ocolișuri di
plomatice. Nu iartă nimic, 
mat ales nu iartă, nu su
feră incompetența, blaza
rea. plafonarea. Folosesc 
dreptul Ia decizie' cu ener
gie, nu lasă să treacă ni
mic de la ei,, cdnștienți de 
reflexul acestei decizii pe 
planul general al vieții, al 
destinului nostru. Ce poate 
1’1 mai emoționant pentru o 
societate decît această fer
mitate, acest spirit revolu
ționar, care parcă este alt
fel decît era spiritul nostru 
revoluționar, mai lucid, 
mai lipsit de incendiul 
emoțional, dar prin asta 
mai direct și mai eficace. 
De aceea — spun eu — ei 
nu vor face compromisuri. 
Vor Sparge birocrația, pu- 
nind ordine reală, spirit 
științific în organizare, nu 
so vor juca cu vorbele, nici 
cu hirtiile.

Inginerul Gheorghe Man
ta este un bărbat matur. 
Lucrează de ani de zile în 
domeniul mineritului, un 
domeniu în caro munca nu 
este ușoară, dar în care, 
tocmai datorită acestui 
fapt, se făuresc caractere 
puternice. „Munca a creat 
oameni frumoși, minunați"! 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Marele Forum 
al Tineretului din mai 
anul acesta. Constatarea 
aceasta se înscrio ca un co
rolar la îndemnul Înflăcă
rat al secretarului general 
al partidului rostit către ti

neret în martie 1066 la cel 
de-al VHl-lga Congres al 
Uniunii Tineretului Comu
nist : „învățați și munciți 
fără preget pentru a va 
însuși temeinic comorile 
științei și culturii 1 Fiți 
cutezători. dăruiți toată 
energia și tot ehtuziasmul 
vostru tineresc fericirii po
porului, cauzei socialismu
lui și comunismului" 1 Un 
îndemn care-Și atată acum 
roadele minunate.

O generație care repre
zintă, în fond, viitorul ță
rii, uriașul ei potențial de 
creație, de o calitate supe
rioară, înzestrată cu valori 
morale nobile. în care Vir
tuțile cele mai de seamă 
acționează energic In im
punerea noului în toate do
meniile de activitate, pro- 
iectînd tinerețea Viguroasă 
a prezentului si viitorului 
societății noastre. Mai auzi. 
Pe ici, pe colo : „Au totul 
de-a gata. Nu sint învățați 
cu greul !“ Se iscă obser
vații de acest gen, atunci 
cînd afirmațiile celor mai 
virstnici capătă contestații 
născute din soluții mai în
drăznețe lă probleme care 
fuseseră rezolvate, altă
dată, cu caznă, cU chin, cu 
risipă de energie umană Și 
materială. Tendința de 
comprimare a timpului, do 
înaintare vertiginoasă spre 
tel esto pasionată si ten- 
sionată; iar soluțiile sur
prinzătoare, limpezi, sim
ple. de bun simț, mai în- 
t.împină opoziții. Ruperea 
de obișnuință, de lucrul 
gata învățat și mestecat, 
este dificilă. „Ocolesc 
greul" — «e spune adeseori. 
Si e nedrept, pentru că in
teligența ascuțită, pe caro 
tot noi am creat-o, își cere 
drepturile. Generația aceas
ta s-a desprins de ocroti
rea noastră, Posedă o mare 
mobilitate, Pe care tot noi

i-am asigurat-o și nu este 
deloc necesar ca ea să în
frunte același greu pe care 
1-nm înfruntat noi. Acești 
tineri îmbină încă din școa
lă munca fizică cil cea in
telectuală în Procesul fertil 
al integrării învățămintuiul 
cu producția și drumul lof 
<— în condițiile progresului 
tehnic — trece direct, nu 
la ciocanul și nicovala tre
cutului, ci la ciocanul elec
tric de lipit circuite inte
grate. Această „forță socia
lă puternică" — tineretul 

cum 11 apreciază Pro
gramul partidului, consti
tuie sufletul marilor uzina 
electronice, al combinate
lor chimice în care stăpî- 
nesc cu competență mierb- 
universul miraculos al 
materiei, al fabricilor în 
care se făuresc . mașinile 
complicate ale acestui ev.

Ce sentiment tonic te 
cuprinde atunci cînd un 
conducător do întreprindere 
industrială complexă, cum 
este de pildă exploatarea 
de la Lesu Ursului. îți 
spune despre un tînăr în
treprinzător, bine pregătit 
profesional, «tăpin pe o in
teligență tehnică do pro
funzime, că „nu c un om, 
ci un adevărat șantier !" 
însumate, acestO valori 
umane do prestigiu, născu
te șl crescute In acești 15 
ani do zbor avîntat al 
României socialiste, consti
tuie combustibilul de preț, 
Inepuizabil, al înfăptuirii 
idealului comunist Gene
rația care acum 15 ani îșl 
înălța spre noi privirile 
pline de speranță, ca în fo
tografia pe care o repro
ducem, și-a alăturat umă
rul da al nostru în împli
nirea marilor răspunderi 
politice, economice, sociale 
ale Patriei socialiste.

Simbătă, 12 iulie a.c., s-a desfășurat 
Plenara Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, care a ana
lizat. în spirit de exigentă și respon
sabilitate, preocuparea organelor și 
organizațiilor U.T.C., a tuturor tine
rilor penttu înfăptuirea exemplară 
a Indicațiilor $1 orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la recen
tele consfătuiri de lucru CU Cadrele 
de conducere din industrie, construe* 
ții, transporturi, comerț, cooperație, 
agricultură Și cercetare-proiectăre. 
Plenara a adoptat măsuri privind or
ganizarea și desfășurarea activității 
tineretului, studenților și ’Copiilor în 
perioada Vacanței de vară 1980 șl 
a aprobat componența consiliilor pe 
categorii de tineri și a comisiilor 
po domenii de activitate din cadrul 
Comitetului Central 81 U.T.C,

La plenară a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membtu al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R.

La încheierea lucrărilor, partici- 
panții la plenară au adresat, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm ti
neresc, o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, In care se spune :

„însuflețiți do uriașa dumneavoas
tră activitate desfășurată In cei 15 
ani de la Congresul al iX-lea al 
P.C.R,, toți tinerii țării — români, 
maghiari, germani Șl de alte națio
nalități — sa angajează în fața 
partidului f! poporului, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai Iubii fiu al na
țiunii noastre, prietenul și îndrumă
torul apropiat al tineretului, să facă 
totul Pentru traducerea In viață a 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. 
Omagiind cu deplină mîndrie patrio
tică prodigioasa dumneavoastră ac
tivitate în fruntea partidului și po
porului, animată de adincă recunoș
tință pentru minunatele condiții de 
formare și afirmare, tînărâ genera
ție se angajează să vă urmeze neabă
tut înaltul exemplu de dăruire totală 
pentru cauza dezvoltării’libere și in
dependente a țării noastrl', 'făcîndu-și 
din prezența șa activă Trri producție, 
din munca desfășurată Ură, preget, 
suprema dovadă a recunoștinței 
fierbinți față de patriot partid și 
popor.

Adoptînd o poziție critică față de 
lipsurile care se manifestă în munca 
unor organizații ale U.T.C. șl în 
unele domenii de activitate, Plenara

C.C. al U.T.C. a stabilit ea organi
zațiile U.T.C. să se preocupe’ perma
nent de realizarea integrală de către 
toți tinerii din Industrie, agricultură 
și celelalte sectoare a normelor de 
producție și de calitate, de organiza
rea Unor acțiuni practice pentru eco
nomisirea resurselor și valorificarea 
superioară a bazei tehnico-materiale. 
5-a relevat necesitatea Ca organiza
țiile noastre să-și întărească preocu
parea în Vederea calificării forței de 
muncă la nivelul exigențelor mereu 
sporite impuse de revoluția științi- 
fico-tehnică, să acționeze cu toată 
hotărirea Pentru ca fiecare tînăr să 
devină la locul său de muncă un 
promotor al celor mai avansate teh
nici și tehnologii de producție.

întregul tineret al patriei, înțele- 
gînd Pe deplin necesitatea sporirii 
efortului pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă Și darea în folosință, 
la termenele stabilite, a obiectivelor 
de investiții ale țării, își Va intensi
fica activitatea în cadrul acțiunilor 
de muncă patriotică și Pe șantierele 
tineretului, în vederea îndeplinirii și 
depășirii angajamentelor asumate, 
pentru efectuarea unor lucrări de 
înaltă eficiență și calitate.

AHalizJnd In mod critic și autocri
tic preocuparea organelor Șl organi
zațiilor U.T.C, pentru aplicarea cu 
succes a noului mecanism econo- 
mico-financiar, plenara a exprimat 
hotărîrea de a se acționa pentru or
ganizarea Pe bază științifică, revo
luționară a producției și a muncii șl 
a stabilit, In spiritul Indicațiilor șl 
orientărilor dumneavoastră, măsuri 
de întărire a disciplinei șl ordinii, 
do sporire continuă a contribuției 
tinerei generații la rentabilizarea uni
tăților economice și creșterea bene
ficiilor, Pentru a pune mai bine în 
valoare uriașele rezerve de progres 
și bunăstare de care dispune socie
tatea noastră.

Insuflețitoarele dumneavoastră în
demnuri adresate tineretului de la 
Tribuna Forumului tinerei generații, 
izvorîte dintr-o profundă conștiință 
a muncii și a experienței istorice, ne 
călăuzesc în întreaga noastră activi
tate, fiind un amplu și mobilizator 
program de lucru pentru fiecare 
tînăr în înfăptuirea căruia sîntem 
angajați și vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom fi la înălțimea 
încrederii Pe care ne-o acordați, pen
tru a duce mai departe glorioasele 
tradiții de muncă șl luptă ale clasei 
noastre muncitoare și ale Partidului 
Comunist Român, pentru a ridica pa 
noi culmi da progres și civilizație 
scumpa noastră patria —• Republica 
Socialistă România".

DE LA DIRECJIA DRUMURI

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice
Ieri a plecat spre Moscova lotul nostru de gimnastică

Din echipa feminină, deținătoarea 
titlurilor de campioană mondială și 
vicecampioană olimpică, fac parte 
tripla campioană olimpică și euro
peană Nadia Comăneci, Emilia 
Eberle, Melita RUhn, Dumitrița Tur
ner, Rodica Dunca, Marilena Vlădă- 
rău și Cristina Grigoraș. Echipa este 
însoțită de antrenorii Marta și Bela 
Karoly.

Formația masculină are în compo
nentă pe Dan Grecu, Radu Branea, 
Romulus Bucuroiu, Sorin Cepoi. 
Aurelian Georgescu, Kurt Szilier și 
Nicolae Qprescu,

Concursul olimpic de gimnastică 
6e va desfășura intre 20 și 25 iulie.

• La Palatul sporturilor din Ca
pitală s-a desfășurat, simbătă. cel 
de-al treilea meci amical internatio
nal de handbal dintre selecționatele 
masculine ale României și Ungariei. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
22—19 (10—10) în favoarea sportivi
lor români. Principalii realizatori ai 
formației noastre au fost Birtalan 
(5) și Vasilca (4). De la oaspeți, cel 
mai bun jucător a fost Kontra, au- 
tbrul a 7 goluri.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciul dintre echipele Româ

niei și Cehoslovaciei, contînd ca fi
nală a gAiotfi B (zona europeană) a 
competiție ue tenia „Cupa Davis", a 
continuat simbătă pe terenul Pro
gresul din Capitală cu partida de 
dublu, în care cuplul Jan Kodes,

i Ivan Lendl a întrecut cu 6—3, 6—2, 
6—4 perechea Fiorin Segărceanu. Du
mitru Hărădău.

ț După două zile de Întreceri, selec
ționata Cehoslovaciei conduce cu 3—0 
și s-a calificat pentru finala zonei 
europene in care urmează să întîl- 
nească pe dstigătoarea meciului din
tre formațiile Italiei și Suediei

Astăzi, de la ora 14,60, sînt pro
gramate ultimele două partide de 
simplu.
• Ca urmare a meciurilor preli

minarii din cadrul „Cupei Galea" la 
tenis (echipe de tineret) se cunosc 
grupele semifinale ale acestei com
petiții. care programează noi meciuri 
între 13 și 17 iulie. Iată componența 
acestor grupe : Aviles (Spania) : Is
rael, Cehoslovacia, Belgia, Spania ; 
Montecatini (Italia) : Austria. Unga

ria, Argentina, Anglia, Italia ; Mari- 
bor (Iugoslavia) : U.R.S.S., R. F.
Germania. Australia, Iugoslavia ; 
Royan (Franța) : Canada. Olanda, 
Chile, România, Franța. în primul 
meci, echipa României va întilni 
selecționata Franței. în caz de victo
rie. tinerii tenismani români vor în- 
tîlni echipa Chile.

• Finala turneului internațional 
feminin de tenis de la G stead (El
veția) se va disputa între jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici și vest-ger- 
mana Sylvia Hanika. în semifinale. 
Ruzici a învins-o cu 6—7. 6—2, 6—4 
pe elvețiană Petra Delhees.
• în runda a 12-a a turneului in

ternational de șah de la Amsterdam, 
campionul lumii. Karpov (U.R.S.S.), 
a remizat cu Dolmatov (U.R.S.S.). 
Alte rezultate î Hort (Cehoslovacia) 
— Wiel (Olanda) 1—0 ; Timman 
(Olanda) — Larsen (Danemarca) 
1—0 ; Ribli (Ungaria) — So'sonko 
(Olanda) remiza. în clasament, pe 
primul loc se află Karpov cu 8 punc
te. urmat de Timman cu 7.5 puncte, 
Ribli și Hort cu cîte 6,5 puncte etc.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 șl 16 iulie. In țară : Vreme răcoroa
să la Început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va îi temporar noros. vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice mai frecvente în nor
dul și estul tării. Vîntul va sufla slab 
ptaă la moderat, prezentând intensifi

cări locale in estul tării șl la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 șl 18 grade iar cele maxime in
tre 18 și 28 grade, local mai ridicate. 
Izolat condiții de grindină. In Bucu
rești: Vreme răcoroasă la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice îndeo
sebi la începutul intervalului. Vîntul va 
sufla moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 15 și 17 grade. Iar cele 
maxime între 27 și 29 de grade. (Ileana 
Mlhăllă, meteorolog de serviciu).

De la ADAS
• ASIGURAREA BUNURILOR 

DIN GOSPODĂRIE
în această asigurare sînt cuprinse 

bunuri existente într-o gospodărie, 
ca : mobilier, obiecte casnice, îm
brăcăminte, covoare, aparate de ra
dio, televizoare, mașini de cusut, 
frigidere, sobe de orice fel, produ
se agricole, viticole, pomicole, pro
duse animaliere și alimente, com
bustibil, materiale de construcții și 
multe altele.

Sint cuprinse în asigurare — pen
tru 20 la sută din suma asigurată — 
și bunurile asigurabile luate ori
unde in afara domiciliului.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri in cazuri
le de deteriorare sau distrugere a 
bunurilor, asigurate, provocate de 
unele riscuri, ca de exemplu incen
diu, trăsnet, explozie, ploaie toren
țială, inundație, grindină, furtună, 
prăbușire sau alunecare de teren, 
greutatea stratului de zăpadă sau 
de gheată: avarii accidentale pro
duse la instalațiile de gaze. ană. ca
nal sau încălzire : pierdere sau dis
pariție cauzate de riscurile asigu
rate ; furt prin efracție și altele.
• ASIGURAREA DE RĂSPUN

DERE CIVILĂ LEGALA
în această asigurare sint cuprin

se cazurile de răspundere civilă, 
pentru despăgubiri datorate de asi
gurat și de soția acestuia sau de 
persoane care se află în întreține
rea asiguratului, în calitate de loca
tar, față de proprietar, pentru pa
gube produse la imobil de incendiu 
sau explozie, pentru despăgubiri 
datorate terților pentru accidentarea 
persoanelor și avarierea bunurilor 
lor la domiciliul asiguratului, pre
cum și pentru cele datorate locata
rilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagubele la bunurile asigu
rabile ori la pereții, planșeele, ta
vanele și pardosesile apartamente
lor respective, cauzate de o inunda
ție produsă în apartamentul asigu
ratului.

PRIMA DE ASIGURARE care se 
achită de persoana ce încheie asi
gurarea este de 2 lei pe an pentru 
fiecare 1 006 de Iei din suma asigu
rată stabilită la cererea asiguratului 
pentru bunurile din gospodărie.

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

Direcția drumuri din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
face cunoscut celor interesați des
chiderea circulației pe DN 7C Trans- 
făgărășan, cu unele restricții. Astfel, 
trecerea prin tunelul Biieă Lac, por
țiune in curs de consolidare, se va 
face după următorul program : d'a 
luni pină vineri între orele 6—7 ;

12—13 ; 18—19 ; simbătă între orele 
.6—7 ; 14—20 ; duminica și sărbăto
rile legale între orele 6—20.

Se atrage atenția participanților la 
trafic să respecte semnalizările tra
seului, iar în zonele unde există 
pericolul de căderi de stînci să nu 
oprească sau să staționeze.

BRĂILA 0 „Actualități în 
gerontologie" este genericul se
siunii de comunicări științifice 
organizate de organele locale de 
cultură si sanitare din Brăila în 
sala „Progresul". Au prezentat 
comunicări cadre universitare 
din București și Iași, medici și 
alte cadre din Brăila. Invitatul 
de onoare al acestei sesiuni a 
fost acad. prof. dr. Ana Aslan, 
director general al Institutului 
național de gerontologie și ge
riatrie • Cineclubul „Sănăta
tea" a realizat un film intitulat 
„Sens si nonsens", care combate 
cu argumente științifice unele 
manifestări de neîncredere față 
de medicina modernă. Pe bancul 
de montaj al clubului se află în 
prezent un nou film : „Copiii 
de azi — viitorii cetățeni de 
miine ai țării". (Corneliu Ifrim).

BUZĂU 0 Biblioteca jude- 
* țeană a organizat la librăria 

„Mihai Eminescu" din Buzău 
lansarea volumului de versuri 
„Un spațiu de dor" de , Radu 
Cârneci, apărut în colecția „Cele 
mai frumoase poezii". Noua apa
riție editorială a fost prezentată 
de criticul Laurențiu Ulici. A 
urmat un salon literar la care 
și-au dat concursul membri ai 
cenaclului „Viata Buzăului". 
(Dumitru Dănăilă).

BACĂU 0 La Casa de cultură 
„Vasile Alecsandri" și-au dat 
întîlnire peste 100 de conducă
tori de formații artistice de 
amatori de la sate și orașe — 
dirijori de cor. instructori de 
teatru, brigăzi artistice si echipe 
de dansuri populare — într-un 
amplu colocviu organizat de 
central județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă, în colaborare 
cu școala populară de artă. In 
afara dezbaterilor teoretice, ei 
pregătesc spectacole experimen
tale și demonstrative pe care le 
prezintă în fata publicului 
băcăuan. (Gh. Baltă).

VASLUI 0 Secția de propa
gandă a Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. a editat lucra

rea „Județul Vaslui — ritmuri 
contemporane de dezvoltare 
economico-socială". O tematică 
amplă, susținută de imagini 
fotografice, grafice, tabele cu 
date statistice comparative, pe o 
hartă economică, reliefează di
namica dezvoltării economico- 
sociale, precum și noile dimen
siuni ale vieții spirituale a ju
dețului. Sint prezentate, de 
asemenea, „Perspectivele de 
dezvoltare multilaterală a jude
țului Vaslui în cincinalul 1981- 
1985 în lumina documentelor 
programatice ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.". (Crăciun 
Lăluci).

MURE? • Sala mare a 
Teatrului Național din Tg. Mureș 
a găzduit recent spectacolul 11- 
terar-muzical-coregrafic intitu
lat „Sîntem aici de peste 2 000 
de ani", închinat aniversării a 
2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și 
independent condus de Burebis- 
ta. La reușita spectacolului și-au 
dat concursul corul Filarmonicii 
de Stat din Tg. Mureș, ansam
blul artistic „Mureșul", actori al 
Teatrului National din locali
tate, si studenti ai Institutului 
de teatru „Szentgyorgyi Istvan". 
Regia artistică a fost semnată 
de Ion Moisescu : scenografia : 
Szakăcs Gyorgy. (Gh. Giurgiu).

MARAMUREȘ 0 în cadrul 
programului de manifestări ani- 
versative omagiale închinate 
împlinirii a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac 
centralizat si independent sub 
conducerea lui Burebista. Casa 
orășenească de cultură din Baia 
Sprie a organizat pentru colec
tivele de muncă din întreprin
deri și pentru locuitorii din sa
tele aparținătoare simpozioane 
avind ca teme „ConceDtia to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la istorie". ..Caracterul 
statului dac centralizat condus 
de Burebista". si „Puterea mili
tară si diplomația statului dac 
în timpul lui Burebista" 
(Gheorghe Susa).

Excelenței Sale
Domnului VALERY CISC ARD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
în numele poporului roman și al meu personal, am deosebita plăcere să 

Vă adresez, Cit ocazia sărbătorii naționale a Republicii FrartceZe, calde feli
citări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pros
peritate poporului frarieez prieten.

Aștept ctt plăcere apropiata Vizită in dumneavoastră tară și îmi
exprim speranța că și de această dată înBlnifîle și convorbirile noastre, 
înțelegerile la care vom ajunge vor da un impuls puternic și nOi dimensiuni 
relațiilor tradiționale de prietenie si colaborare româno-franceze, conlucrării 
în solutionarea problemelor majore ale Vieții internaționale. în interesul 
popoarelor român și francez, politicii de pace, destindere și independență in 
Europa si în lume- întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvefnbluL a trimis o tele
gramă primului ministru al Guvernu
lui Republicii Franceze, Raymond 
Barre, prin care îi adresează calde 
felicitări șl urări de sănătate șl feri
cire personală cu ocazia sărbătorii 
naționale a poporului francez prie
ten. in telegramă se exprimă con

Parisul este o veritabilă ..carte 
de istorie", mereu deschisă, care 
noate fi tisor „citită" sl cunoscută 
de cei care-1 străbat marile bule
varde : fiecare din piețele s! monu
mentele sale celebre, flecare din 
muzeele si construcțiile maiestuoa- . 
se amintesc de momentele impor
tante din trecutul si prezentul aces
tui oraș — de la minuscula așezare 
a tribului galic al Parisilor la Lutetia 
din epoca romană si nînă la marea 
metropolă de azi. Dar din Basti- 
lia — celebra fortăreată-inchl- 
soare. simbol al absolutismului
— n-a mai rămas nimic. Po
porul Parisului răsculat a măturat 
ca un val uriaș si necruțător aceas
tă fortăreață, ce amintea de un 
trecut atit de întunecat. Ziua 
de 14 iulie 1789, ziua cuceririi Bas- 
tiliei. este aniversată în fiecare an 
de poporul francez ca sărbătoarea 
sa națională.

Strfibătlnd. „orasul-muzeu" — 
cum este adesea denumit Parisul
— ai posibilitatea să cunoști nu
numai însemnatele realizări din
toate domeniile de activitate. în
făptuite de Franța si poporul său
în cele aproape două secole de la 
marea sa revoluție, dar să si răs- t 
foiesti filele istoriei unei priete- ' 
nil statornice. închegate de-a lun
gul veacurilor între poporul român 
si poporul francez. în litota lor. cu 
atîtea interferențe si momen
te comune, pentru împlinirea aspi
rațiilor de libertate, independentă 
si progres social. Astfel, s-au întărit 
si mai mult premisele trainice ale 
raporturilor româno-franceze — afi
nitățile de limbă si cultură, legătu
rile de prietenie stabilite in decursul 
istoriei, pe care se dezvoltă conlu
crarea rodnică actuală a celor două 
ponoare.

Istoria stă mărturie că Ideile pro
gresiste ale “Revoluției franceze au 
avut un puternic ecou ne meleagu
rile românesțf. însufletindu-i pe 
cărturari si oameni politici in lupta 
Împotriva dominației străine. Den- 
tru neatirnare si unitate națională, 
pentru dreptate socială. Aceeași Is
torie consemnează prezenta lui 
Nicolae Bălcescu si a altor înflăcă
rați oatrioti români pe baricadele 
revoluționarilor francezi de la 1848, 
iar. mai aDroape de vremurile noas
tre. prezenta antifasciștilor ro
mâni în rîndurile rezistentei fran
ceze. în lupta pentru eliberarea 
Franței de sub dominația fascistă. 
Sînt fante ce au întărit si mai mult 
prietenia tradițională româno-fran- 
ceză. care — clădită în zilele noas
tre ne temelia trainică a principi
ilor egalității în drepturi, respectu
lui independentei si suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc — 
cunoaște o evoluție mereu ascen
dentă.

vingerea că relațiile de prietenie și 
de colaborare multilaterală exis
tente Intre țările noastre, marcate In 
mod lerieil de intensificarea dialo
gului la nivel înalt vor cunoaște o 
dezvoltare și mal amplă în interesul 
reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și securității în lume.

Un rol esențial în eur<xil atît de 
pozitiv al relațiilor, din ultimii ani. 
dintre România si Franța l-au 
avut contactele sl convorbirile la 
nivel înalt. începute oria vizita «e- 
neralnlui De Gaiflle în România. în 
1968. si vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța. în 1976. la 
invitația președintelui de atunci al 
Franței. Georges Pompidou. Dialo
gul fertil româno-francez si-a gă
sit continuare in întilnirea dintre 
președintele României si președin
tele Franței, Vatery Giseard d’Es- 
taing. la Helsinki, cu prilejg»! Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa, ca si cu prilejul vi
zitei în tara noastră a oresedirrtelnt 
Republicii Franceze. Convorbirile 
la cel mai înalt nivel, documentele 
semnate si acordurile încheiate au 
creat perspective din cele hnai fa
vorabile conlucrării dintre cele 
două țări pe multiple planuri, adu- 
cînd. totodată, o contribuție sub
stanțială la evoluțiile din Europa 
spre destindere si colaborare in
ternațională. ■ .ar

Cu deosebită satisfacție noate fi 
consemnată dezvoltarea continuă a 
schimburilor comerciale, extinderea 
și diversificarea constantă cola
borării economice si tehnico-stiln- 
țifice In forme noi, moderne, cum 
sîr.t cooperarea industrială sau 
crearea unor societăți mixte de 
producție si comercializare în ra
muri de vîrf ale economiei. Rezul
tate pozitive au fost obținute si In 
colaborarea pe Plan cultural. înre- 
gistrindu-se numeroase acțiuni, 
care asigură o tot mai hună cunoaș
tere reciprocă a valorilor spirituale 
ale celor două popoare.

O importantă deosebită nrezintă 
si conlucrarea dintre România si 
Franța pe tărimul vieții Internatio
nale. în eforturile generale centru 
menținerea si apărarea păcii, pen
tru reluarea si consolidarea cursu
lui spre destindere si securitate in 
Europa, pentru o politică mondială 
bazată pe relații noi între state, 
care să permită tuturor națiunilor 
să se dezvolte liber, deplin stăpî- 
ne ne propria soartă.

Fără îndoială, noile cptiyorbiri 
care vor avea loc în curijjlj intre 
președintele Nicolae Ceausftșcu si 
președintele Valery Giscjțw d’Es- 
taing. cu ocazia aproniatei vizite ne 
care o va efectua în Franța șeful 
statului român, vor marca un nou 
moment de însemnătate caDitală în 
dialogul atît de fructuos româno- 
francez. vor ridica ne o treaotă si 
mai inaltă relațiile bilaterale în 
toate domeniile de activitate. în in
teresul recioroc. al cauzei păcii, 
destinderii si colaborării în Europa 
si in lume.

N. PLOPEANU

• DIN FLOAREA- 
SOARELUI. Un grup da 
studenți din Sofia a propus 
utilizarea tulpinilor de floa- 
rea-soarelui, rămase după re
coltare, pentru fabricarea de 
plăci pentru construcții. Tul
pinile se toacă și se presează 
în forme speciale. în amestec cu 
rășini polimerice. Plăcile ob
ținute în acest fel sînt ușoare 
si mai rezistente decît plăcile 
aglomerate din lemn. Dacă în 
amestecul de rășină si de to- 
cătură de tulpini de floarea- 
soarelui se mai adaugă si coală 
de semințe de la fabricile de 
ulei, plăcile capătă si proprie
tăți decorative originale, puțind 
fi utilizate si în industria mobi
lei.

• ECONOMIE DE 
CARBURANT Șl DE... 
CONTRAVENȚII. Uzinele 
franceze Renault au pus la 
punct dispozitivul din fotogra
fie denumit „Normalur" (caden
ță normală), care se montează 
sub capotă. Cu ajutorul acestui 
dispozitiv, prin simpla apăsare 
a unui buton, situat lingă vo
lan. automobilul respectiv înce
pe să ruleze într-un regim con
stant de viteză — de exemplu, 
90 km/ha. In același timp, peda
la de accelerație capătă un grad 
ridicat de rigiditate : conducăto
rul poate accelera numai dacă 
apasă pe pedală cu toată forța, 
în cazul cînd dorește să reziste 
tentației de accelerare, este de 
ajuns să apese pe un al doilea

buton șl pedala se blochează 
complet. Indiferent dacă șo
seaua urcă sau coboară, viteza 
rămîne aceeași tot timpul. O

simplă apăsare pe pedala de 
ambreiaj si motorul revine la 
condițiile obișnuite de rulare. 
Se apreciază că noul dispozitiv 
va permite economii substanția
le de carburant și. totodată, de... 
contravenții.

• BARCĂ DE SALVA
RE SEMIPNEUMATICĂ. 
In Marea Britanie a fost reali
zată o barcă de salvare semi- 
pneumatică de un tip nou. Am
barcațiunea prototip, cea mai 
mare de acest fel din lume, are 
o carenă obișnuită, din lemn.

deasupra căreia este montat un 
bordai de cauciuc pneumatic 
care formează jumătatea supe
rioară a bărcii. Acest gen de 
ambarcațiune, cu o capacitate 
de 100 de persoane, va fi utili
zat în operațiunile de salvare în 
condițiile cînd bărcile de salva
re obișnuite sînt prea mici pen
tru a rezista la un tangaj mare 
— iar ambarcațiunile mari, prea 
lente pentru a ajunge la timp 
la locul de destinație.

• VANDALISM... PRO
GRAMAT. Suprafețele mobi
lei sînt lovite cu insistentă, uși
le dulapurilor trîntite fără milă, 
sertarele scoase si închise la 
nesfîrșit... Fiecare piesă de mo

bilier este supusă zile în sir 
unor infernale atacuri destruc
tive — în fapt, un insolit „con
trol tehnic de calitate" realizat 
de o mașină acționată pneuma
tic. construită la Institutul de 
cercetare a lemnului din Bra
unschweig (R.F.G.). Verificarea 
nu vizează doar comportarea 

'mobilei la solicitări mecanice, 
ci si rezistenta suprafețelor la 
agenti chimici, calitate foarte 
importantă în cazul mobilei de 
bucătărie. Toate aceste maltra
tări și solicitări de durată au 
ca scop stabilirea unor criterii 
noi în construirea mobilei : pie
sele confecționate conform nou
lui standard vor garanta cu si
guranță cumpărătorului o cali
tate si rezistentă deosebite.
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Umanismul d-rei „N“
Dragostea părinților pentru copiii lor este cel mai firesc sentiment. 

Iar Freud a găsit chiar motivații speciale pentru a explica sentimentele 
preferențiale ale mamelor față de fii și ale taților față de fiice.

Deci, afecțiunea plină de tandrețe a tatălui d-rei „N" este întru to
tul legitimă, l-a dedicat și o carte, spre a-i lăuda virtuțile : cit este de 
tandră, cit de mult iubește oamenii, cit este de dezinteresată, cum ignoră, 
din idealism, bunurile materiale. Tatăl d-rei ,,N“ o elogiază grozav, 
cine o va lua de nevastă va fi fericit pină la adînci bătrîneți.

Din carte aflăm că paternitatea — cum se mai întîmplă uneori - a 
fost întimplătoare. In 1943, pe cînd era student la electronică și învăța 
într-o cameră din cămin, un sergent l-a ridicat pe sus și l-a transportat 
la Los Alamos, unde a fost încadrat în echipa de lucru pentru rea
lizarea primei bombe atomice. Din student a ajuns, astfel, savant, iar 
din savant atomist — tată. Părintele lui „N".

Ideea cu care s-a căsătorit dl. Samuel Cohen a fost următoarea : 
o bombă atomică eliberează prin explozie 80 la sută din energie sub 
formă de efect mecanic — suflul, adică briza plăcută a cărei adiere 
rade totul în jur pe întinderi de kilometri — precum și de efect termic, 
respectiv căldurica ce topește metalul și calcinează orice vietate. In 
timp ce partea cea mai nobilă, cea mai specifică — radiațiile — nu 
reprezintă decît circa 20 la sută din energia oferită umanității.

Așa s-a născut întrebarea : nu s-ar putea invers ? Nu s-ar putea 
răsturna proporțiile ? Iar din această întrebare s-a născut d-ra „N". 
Sau bomba cu neutroni.

Subțirică, zveltă, cu siluetă — nici nu se compară cu grăsanele ei 
de verișoare „A" și „H" — d-ra „N" nu cîntărește decît 200 de kilo
grame și este de o sfiiciune feciorelnică — la 300 de metri de focar 
abia se simte suflul, iar din frigiditate degajă foarte puțină căldură.

In schimb - scrie cu mîndrie taică-său — eliberează... peste o mie 
de miliarde de neutroni pe centimetru pătrat ! Un flux atît de dens in
cit ionizează și „usucă" orice ființă vie, fie chiar la adăpostul unor 
ziduri de beton sau blindaje de oțel. Indiferent de forma în care se 
prezintă oamenii — în uniforme sau îmbrăcăminte civilă, sprijinlndu-se 
în bastoane sau cu pantaloni scurți. Așa-i domnișoara „N", are vo
cație strict umanistă, nu o interesează deloc bunurile materiale.

Are și un temperament plăcut — lăudînd-o, părintele ei arată că 
nici nu se suferă mult in urma iradierii cu neutroni : „durerea e mai 
mică decît cea provocată de schija unui obuz. In linii mari, se resimte 
doar senzația unei violente viroze 'ntestinale, cu vomismente și diaree. 
Singura deosebire este că viroza se poate trata, dar radiațiile nu".

Este liniștitor, chiar avantajos, nu se mai cheltuiesc bani 
camente, d-ra „N“ e o fire econoamă.

Singura supărare a tatălui ei este că, deocamdată, stă 
singuratică, la perete. S-au apropiat de ea ceva cavaleri, 
la dans, dar s-au retras. In timp ce pe parchetul lucios al 
de bal dansează într-un ritm amețitor sateliți și cuirasate, 
și rachete - perechi înstărite, cu zestre de miliarde.

La întrebarea dacă, totuși, d-ra „N" nu este cam lipsită de can
doare legîndu-se doar de oameni (și conservînd limuzinele și iahturile, 
utilajele uzinelor și seifurile băncilor), răspunsul a sunat și mai can
did : „ei și ? ! Dar baioneta ? I".

Intr-adevăr, baioneta nu-i făcută numai pentru uz uman ? Se lo
vește, oare, cu baioneta în ziduri de beton sau în blindaje de oțel ?

Ba chiar „N" pare mai inofensivă pentru omenire : cine ar încerca 
să dea peste o mie de miliarde de împunsături de baionetă, nu s-ar 
expune unui grav pericol - de febră musculară ?

pe medi-

pe scaun, 
s-o invite 
marii săli 
avioane,

♦ N. CORBU
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ÎMPLINIRII A 2050 DE ANI

DE LA CONSTITUIREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT

Șl INDEPENDENT

în diverse țări ale lumii au loc 
acțiuni care marchează împlinirea 
a 2050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat si in
dependent.

Sub auspiciile Ministerului Cultu
rii si Consiliului Național al Arte
lor. la Islamabad s-a deschis o ex
poziție de carte românească, in ca
drul căreia un stand special este 
rezervat lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu apărute in dife
rite limbi străine, inclusiv volume
le publicate in 1979 si in cursul 
acestui an in Pakistan, in limba 
urdu. In standul lucrărilor de știin
ță si tehnică este expusă lucrarea 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceausescu „Cercetări in 
domeniul sintezei si caracterizării 
compușilor macromoleculari". apă
rută in limba engleză. Totodată, a 
fost deschisă expoziția de foto
grafii „Vestigii dacice". La deschi
derea manifestării au participat 
Mahmud Aii. ministru de stat, oa
meni de artă si cultură, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic.

La Ambasada României din 
R.F. Germania a fost organizată o 
manifestare in cadrul căreia a fost 
evocată semnificația evenimentului 
aniversat. Au fost prezenti prof, 
dr. Karl Erdmann, președintele Co

mitetului international al științelor 
istorice, istorici vest-germani care 
vor participa la cel de-al XV-lea 
Congres internațional de științe is
torice de la București, profesori și 
cercetători de la universități si in
stitute de specialitate. Cu acest 
prilej a fost, de asemenea, vizio
nată expoziția „Civilizația daco- 
geților". organizată la Muzeul ro- 
măno-germanic din Koln.

La Institutul de înalte studii 
naționale din Ecuador a luat cuvin
tul dr. Jose Martinez Cobo. amba
sador. asesor de politică externă 
al institutului, care a relevat semni
ficația evenimentului, scotind tot
odată in evidentă realizările obținu
te de România, dezvoltarea rela
țiilor româno-ecuadoriene. Au fost 
prezentate filme documentare româ
nești. La manifestare au participat 
general de divizie Antonio Moral, 
directorul general al institutului, 
asesori, profesori, numeroși cursanti.

La Nicosia, sub auspiciile Orga
nizației Tineretului Democrat Unit 
(E.D.O.N.) din Cipru, a avut loc o 
seară culturală românească, in ca
drul căreia au fost prezentate filme 
documentare românești si un pro
gram de muzică populară româ
nească.

„O DEZVOLTARE INTENSA Șl EFICACE"

Ziarul marocan „Al Bayane" despre realizările țării noastre
RABAT 12 (Agerpres). — Ziarul 

„Al Bayăne". care apare la Rabat, a 
publicat un articol ce face pre
zentarea , modului cum se reali
zează măsurile stabilite de condu
cerea de partid și de stat privind 
noul mecanism economico-financiar 
în tara noastră. Articolul scoate în 
evidență contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea 
acestei concepții și la aplicarea ei 
în practică.

Referindu-se la contextul în care 
se aplică noul mecanism economico- 
financiar, cotidianul marocan subli
niază că „în ultimii patru ani, în 
România, venitul național a crescut 
mai rapid decît produsul social — 
o asemenea dinamică evidențiind o 
dezvoltare intensivă, eficace, ceea ce 
înseamnă că se produce mal mult, 
cu cheltuieli materiale mai reduse".

Intervențiile reprezentantului român la Colocviul internațional 
asupra conținutului educației de la Paris

ln R. S. A. continuă 
demonstrațiile 

de protest împotriva 
politicii de apartheid
PRETORIA 12 (Agerpres). — Ac

țiunea de boicotare a cursurilor in 
liceele africane, în semn de protest 
fată de discriminarea rasială în sis
temul de învățămint din Republica 
Sud-Africană. s-a extins si la So
weto, marea citadelă a negrilor, 
precum și în localitatea Kwa Mashu, 
în apropiere de portul Durban, rela
tează agenția France Presse. Prin 
noile tulburări din Soweto, consideră 
sursa citată, mișcarea protestatară 
capătă o nouă dimensiune.

Principala zonă cuprinsă de revol
ta unei largi categorii a populației 
de culoare este. în aceste zile, regiu
nea Cape. La Port-Elizabeth și Port- 
Alfred, au avui loc puternice con
fruntări intre manifestanți și poliție, 
în urma unei greve de la o mare 
uzină, 128 de muncitori negri au fost 
arestați, iar la o școală 25 liceeni au 
fost ridicați de poliție.

Aproximativ 3 000 de negri din Jan 
Kemdorf, în apropiere de Kimber
ley, orașul diamantelor, opun rezis
tentă neîndeplinind ordinul de 
expulzare îritr-o zonă în exclusivi
tate pentru populația de culoare. 
Ultimele statistici relevă că în Afri
ca de Sud mai multe sute de mii de 
persoane au fost expulzate din locu
rile lor de origine in virtutea poli
ticii de apartheid a guvernului de la 
Pretoria.

NEW YORK 12 (Agerpres). - Ca
nada. Franța. R.F.G.. Marea Brita- 
nie și S.U.A. au anunțat oficial, vi
neri la O.N.U.. că refuză să recu
noască „Consiliul miniștrilor" stabi
lit de guvernul Republicii Sud-Afri- 
cane la Windhoek, în Namibia. Cele 
cinci țări cer guvernului R.S.A. să 
se abțină de la acte care pot com
promite succesul negocierilor în ve
derea organizării in Namibia a unor 
alegeri libere pentru obținerea inde
pendentei de către acest teritoriu.

în comunicat se reafirmă faptul că 
punerea in aplicare a planului O.N.U. 
și a rezoluției Consiliului de Secu
ritate 435 „rămine singurul mijloc 
care ar putea să ducă la o regle
mentare internațională acceptabilă 
a problemei Namibiei".

0 nouă acțiune samavolnică a autorităților 
de la Seul

Kim Dae Jung, lider al opoziției sud-coreene, 
$1 alte personalități democratice

trimiși in fața Curții marțiale
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PARIS 12 (Agerpres). — La sediul 
UNESCO din Paris a avut loc 
ședința de închidere a Colocviului 
internațional asupra conținutului 
educației, prezidată de prof. Mircea 
Malița. Lucrările, la care au parti
cipat personalități științifice si cer
cetători din 30 de țări, s-au axat pe 
analiza tendințelor în reformele ac
tuale. precum si a schimbărilor ce 
vor interveni pină la sfîrșitul seco
lului in domeniul invățămîntului.

în intervențiile reprezentantului 
român au fost prezentate eforturile

scolii românești din ultimii 15 ani, 
concepția unității intre învătămint. 
producție și cercetare, adoptată sub 
îndrumarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Colocviul, care și-a în
sușit numeroase propuneri ro
mânești. a adoptat recomandări în 
vederea unei restructurări a conținu
tului educației, astfel ca aceasta să 
facă față volumului crescînd de cu
noștințe, exigențelor dezvoltării eco
nomice și sociale și ritmului intens 
de transformări al societății contem
porane.

LUĂRI DE POZIȚIE IN SUEDIA

„Procesul de destindere trebuie să fie
continuat

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
„Procesul de destindere trebuie să 
fie continuat șl adînciL Obiectivul 
trebuie să-1 constituie o dezarmare 
reală, care să ducă la o Pace dura
bilă", se arată Intr-un apel adresat 
puterilor nucleare de Partidul Mun-

și adîncit"
citoresc Social Democrat din Sue
dia, sprijinit de sindicate, precum și 
de 80 000 de persoane. „In situația 
actuală — relevă apelul — este mai 
important ca oricînd să se consacre 
toate forțele existente luptei pentru 
pace".

SEUL 12 (Agerpres). — După ctpn 
relatează agențiile Reuter și Asso
ciated Press, autoritățile militare de 
Ia Seul au trimis în fața Curții mar
țiale pe Kim Dae Jung, lider al 
opoziției sud-coreene, impreună cu 
alte 8 personalități democratice acu
zate că au desfășurat activități 
antiguvernamentale.

Potrivit agențiilor citate, împotriva 
lui Kim Dae Jung sînt formulate 
acuzații de violare a legii „securității 
naționale", a legii . „anticomuniste", 
de nerespectare a prevederilor im
puse de Legea marțială. El este pa
sibil de pedeapsa cu moartea.

Agențiile menționate subliniază, 
de asemenea, că și alti lideri ai unor 
partide politice au fost arestați și 
anchetați.

TOKIO 12 (Agerpres) Intelec-
tuali și oameni politici japonezi au 
format Ia Tokio un comitet de legă
tură pentru eliberarea fostului șef 
al opoziției sud-coreene, Kim Dae 
Jung, care urmează să fie judecat 
de către un tribunal militar.

în cadrul reuniunii inaugurale, la 
care au luat parte președintele Par
tidului Socialist din Japonia, Ichio 
Asukata, și reprezentanți ai Parti
dului Comunist din Japonia, s-a ho- 
tărît ca în decurs de o lună să fie 
strinse 10 milioane de semnături 
pentru eliberarea lui Kim Dae Jung 
și s-a cefut guvernului japonez, 
precum și celui al S.U.A. să se ală
ture acestor acțiuni. Comitetul a ce
rut, de asemenea, eliberarea și a ce
lorlalți deținuți politici sud-coreeni.

PRIMA SESIUNE A PARLAMENTULUI DIN ZIMBABWE. Luind cuvin- 
tul în cadrul dezbaterilor primei sesiuni a Parlamentului din Republica 
Zimbabwe, președintele acestei țări, Canaan Banana, a relevat necesi
tatea unirii întregului popor, în vederea edificării unei societăți bazate 
pe egalitate și echitate. La rîndul său, primul ministru, Robert Mugabe, 
referindu-se la activitatea internațională a țării, a reafirmat atașamen
tul Republicii Zimbabwe față de politica de nealiniere, de prietenie cu 
toate statele lumii.

Știrea despre trimiterea tn fata Curții marțiale a liderului opoziției 
din Coreea de Sud. Kim Dae Jung. constituie o nouă expresie a politicii 
reacționare a autorităților de la Seul, tinzind la reprimarea amplei mișcări 
protestatare. cu caracter democratic. Asa cum se știe, cu numai citeva 
săptămâni in urmă, întreaga Coree de Sud a fost zguduită de o puternică 
mișcare insurecțională, al cărei centru l-a constituit orașul Kwangju, unde 
sute de mii de persoane au opus o dirză rezistență armatei.

Departe insă de a avea efectul scontat, măsurile represive ale regimu
lui de la Seul au avut ca rezultat intensificarea rezistentei populare, iar 
arestarea lui Kim Dae Jung si trimiterea sa acum in fața Curții marțiale 
urmărește tocmai înăbușirea acestei rezistente.

Opinia publică din tara noastră, care si-a manifestat dintotdeauna 
solidaritatea cu poporul coreean prieten, cu lupta sa dreaptă pentru îm
plinirea aspirațiilor naționale de reunificare democratică si pașnică a 
patriei, condamnă cu toată fermitatea noile măsuri represive ale regimu
lui dictatorial de la Seul si cere eliberarea imediată a lui Kim Dae Jung. 
a celorlalți patrioți coreeni. încetarea prigoanei antipopulare din această 
tară.

Economia R.D. Germane in primul semestru al anului 1980
BERLIN 12 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. a difuzat comunicatul Admi
nistrației Centrale de Statistică a 
R.D. Germane cu privire la îndepli
nirea planului economiei naționa’e pe 
primul semestru al acestui an, in care 
se arată că sarcinile de plan au fost 
îndeplinite în toate domeniile, în 
sectoarele importante fiind chiar de
pășite. Comunicatul arată că venitul 
national a crescut în această peri
oadă cu peste 5 la sută.

Producția industrială de mărfuri a 
crescut cu peste 10 miliarde mărci, 
ceea ce inseamnă cu 5,9 la sută, iar 
cea din domeniul ministerelor indus-

In orașul Johannesburg, din R.S.A., poliția a reprimat cu brutalitate o de
monstrație a populației de culoare impotriva politicii de discriminare rasială

triale cu 6,1 la sută. Productivitatea 
muncii în industrie a sporit cu 5,7 la 
sută, aproape 90 la sută din acest 
spor fiind realizat pe seama introdu
cerii progresului tehnic. Producția 
netă planificată a fost realizată ir 
proporție de 102,9 la sută.

în agricultură, prevederile planului 
de stat au fost, de asemenea, înde
plinite. Pagubele produse culturilor 
agricole, ca urmare a condițiilor me
teorologice nefavorabile, în special 
din lunile aprilie și mai, au fost ate
nuate prin reînsămînțări și buna în
grijire a noilor culturi.

Exporturile R.D. Germane in aceas
tă perioadă au crescut cu 16 la sută. 
Două treimi din volumul comerțului 
exterior al R.D. Germane au revenit 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Veniturile nete ale populației au 
crescut cu 3 la sută.

Un studiu al F. M. I. privind 

Deficitul comercial 
al țărilor occidentale 
WASHINGTON 12 (Agerpres). —

S.U.A.. Marea Britanie. Japonia și 
alte țări occidentale au înregistrat 
anul trecut deficite comerciale record, 
subliniază un studiu publicat la 
Washington de Fondul Monetar In
ternational (F.M.I.). Se apreciază că 
sporirea acestor deficite a fost cau
zată atît de majorarea preturilor la 
petrol, cit si de reducerea exportu
rilor țărilor industrializate. Potrivit 
studiului, deficitul comercial total al 
principalelor 19 țări occidentale in
dustrializate s-a ridicat la 853 mi
liarde dolari, din care Statele Unite 
— 37J miliarde dolari ; Marea Bri
tanie — 11,9 miliarde dolari ; Japo
nia — 7,5 miliarde dolari ; Spania — 
7,2 miliarde dolari ; Franța — 6,3 mi
liarde dolari etc.

I CONFERINȚA MONDIALA A DE- 
CENIULUI O.N.U. PENTRU DREP- 

ITUL FEMEII își începe lucrările luni 
la Copenhaga. La această reuniu
ne internațională, care va dura pină

I la 30 iulie, va fi prezentat un ra- 
I port referitor la activitățile desfă

șurate în cei cinci ani care au tre- 
icut din „Deceniul femeiiprocla

mat de O.N.U.

I VIZITA IN IUGOSLAVIA A 
I DELEGAȚIEI P.C. DIN GRECIA, 

în Comunicatul comun dat publici-
■ tatii la încheierea vizitei în Iugo- 
I slavia a delegației P.C. din Grecia, 
• condusă de Harilaos Florakis. se

cretar general al C.C. al P.C. din 
Grecia, care a avut convorbiri cu 

I o delegație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Stevan

I Doronski. președintele Prezidiului 
I C.C. al U.C.I.. se subliniază că 

U.C.I. și P.C. din Grecia se opun 
. cu hotărîre tuturor formelor de 

amestec in treburile interne ale al-
I tor țări si se pronunță pentru ex

cluderea din relațiile internațio-
I nale a folosirii forței si amenintă- 
| rii cu forța, precum și pentru so

luționarea problemelor existente
■ pe calea tratativelor.
1 OPȚIUNILE P.C. PORTUGHEZ 
. tN VIITOARELE ALEGERI. La 

Lisabona a fost dat publicității pro-
I gramul electoral al P.C. Portughez, 

in vederea alegerilor din această

I toamnă in Adunarea Republicii. Pe 
plan intern, principalul obiectiv al 
comuniștilor portughezi la viitoarea 

(consultare electorală îl constituie 
cucerirea unei majorități democra
tice în Parlament și formarea unui 
guvern democratic.

COMUNICAT BULGARO-TURC. 
Bulgaria Și Turcia vor acționa Și în 

I viitor în direcția afirmării și dez
voltării procesului de destindere în 
Europa Și în întreaga lume, se 

. menționează în comunicatul dat pu
blicității la încheierea convorbirilor 

' dintre miniștrii de externe ai celor 
. două țări, potrivit agenției B.T.A.

Totodată, arată comunicatul, păr-

. O ATERIZARE SIMULATA A

țile se pronunță pentru soluționa- . 
rea pașnică a situațiilor conflictua- 
le. în cadrul convorbirilor, a fost I 
acordată o atenție deosebită situa
ției din Balcani, evidențiindu-se I 
că „întărirea păcii și securității tn | 
această regiune constituie o contri
buție importantă la cauza Păcii In i 
Europa Și în întreaga lume".

CONVORBIRI IUGOSLAVO — .
ITALIENE. în comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei ofi- 1 
ciale în Italia a secretarului fe
deral pentru afacerile externe al ] 
R.S.F. Iugoslavia. Iosip Vrhoveț. se j 
arată că. abordind situația din Eu
ropa. în special în lumina pregă- i 
tirilor pentru viitoarea reuniune de 
la Madrid, părțile au subliniat ne- ‘ 
cesitatea continuării eforturilor 
pentru afirmarea securității si coo- I 
perării pe continentul european. I

„ENERGIA ȘI DEZVOLTAREA". I
La Viena s-au încheiat lucrările | 
unui seminar organizat In colabo
rare de U.N.C.T.A.D. si O.P.E.C., t 
avind ca temă „Energie și dezvolt J 
tare — sporirea încrederii colecti
ve în lumea a treia". Seminarul. Ia 
care au participat aproximativ 50 I 
de experti ,din țări în curs de dez- | 
voltare. a permis degajarea unul 
consens asupra necesității urgente I 
de sporire a resurselor economice I 
si de energie disponibile în lumea 
a treia „nrintr-un transfer masiv . 
de tehnologie si mijloace financia- I 
re provenind din statele industria- 1 
Uzate".

PROIECT DE PROGRAM LA- i 
BURIST. Comitetul Executiv Na
tional al Partidului Laburist din I 
Marea Britanie a dat publicității. I 
vineri, proiectul de program al 
unui eventual guvern laburist Do- I 
cumentul preconizează. între altele. [ 
interzicerea prezentei rachetelor 
nucleare americane „Cruise" și I 
„Polaris" pe teritoriul britanic, re- I 
ducerea cheltuielilor militare si un 
rol de frunte pentru Marea Brita- I 
nie în inițierea unor tratative de I 
dezarmare în Europa.

NAVETEI SPAȚIALE AMERICANE
a fost efectuată cu succes, vineri la Cap Canaveral, in Florida, de către 
astronauții John "Young și Robert Crippen, s-a anunțat la N.A.S.A. Această . 
acțiune încheie o serie de teste care constituie o etapă importantă în I 
cadrul pregătirilor pentru lansarea navetei spațiale, in martie anul viitor. 
Lansarea, preconizată inițial pentru anul 1979. a fost amânată, după cum 
se știe, din cauza unor dificultăți tehnice. Naveta spațială — primul I 
vehicul orbital reutilizabil — care la revenirea pe pămint va putea ateriza I 
ca un avion, pe orice aeroport, poate transporta pină la 7 astronauți, pre
cum și importante cantități de materiale sau echipamente. . ’

Inundațiile din R. P. Polona
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția P.A.P., în ul
timele 24 de ore, în Polonia au fost 
inundate, din cauza ploilor torențiale, 
220 000 de hectare în plus față de 
cele anunțate de ministrul agricul
turii, la 9 iulie.

Situația cea mai grea se înregis
trează în regiunile centrale ale țării, 
pe litoralul de vest, în zona de nord 
și nord-est. Din cauza ploilor, pe șo
seaua internațională E-16 a fost în
treruptă circulația în unele locuri.

în orașele Gdansk și Gdynia, din 
cauza Ploilor care au căzut neîntre
rupt 20 de ore, s-au produs pertur-

bațil în funcționarea transporturilor 
urbane. La 11 iulie, in trei județe 
erau deteriorate citeva sute de stații 
energetice, în unele locuri fiind ava
riate liniile de telecomunicații.

In toate regiunile sinistrate au 
continuat măsurile energice pentru 
înlăturarea pagubelor. Autoritățile au 
luat măsuri să se sape canale de 
drenaj Și de evacuare a apelor din 
zonele inundate. Se organizează adu
cerea Ia fața locului a unor mijloace 
tehnice și materiale. Se lucrează in
tens pentru repararea căilor ferate, 
șoselelor, stațiilor energetice și li
niilor de telecomunicații.

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

pentru sporirea rolului O.N.U. în viața internațională
Retrospectiva vastei activități des

fășurate de partidul și statul nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cei 15 ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea evi
dențiază ca una din caracteristicile 
definitorii ale politicii externe româ
nești susținerea consecventă a nece
sității democratizării vieții interna
ționale. sporirii contribuției tuturor 
statelor la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane, 
însăși afirmarea României pe marea 
scenă a lumii, participarea el activă 
la dialogul internațional, audiența 
largă de care se bucură inițiativele 
si demersurile sale, înalta conside
rație cu care este urmărit cuvintul 
președintelui ei stau mărturie reve
latoare a acestei orientări.

Constituie unul din marile merite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi argumentat in opera sa teo
retică că participarea activă, cu 
drepturi egale, fără nici un fel de 
discriminări, a tuturor statelor la 
soluționarea problemelor contempo
raneității nu este un deziderat su
biectiv, o cerință conjuncturaiă, ci 
se imoune ca o cerință legică, obiec
tivă, decurgind din însăși natura 
marilor schimbări revoluționare, so
ciale și naționale petrecute in lume. 
Afirmarea tot mai puternică a țări
lor socialiste, destrămarea colonia
lismului si apariția a zeci de state 
independente, creșterea forțelor re
voluționare, democratice, . progre
siste au dus la micșorarea sferei si 
posibilităților de manifestare a poli
ticii imperialiste, de dominație și 
dictat Iar în aceste condiții s-a afir
mat și se afirmă cu o forță fără pre
cedent voința popoarelor de a fi li
bere și stăpine pe propria soartă, de 
a-și apăra și consolida independenta 

națională, de a-șî organiza viața 
potrivit intereselor lor fundamen
tale.

Toate aceste schimbări constituie 
premise obiective pentru o schim
bare radicală a relațiilor interstata
le. pentru democratizarea lor, astfel 
incit să se asigure fiecărui stat po
sibilitatea de a participa activ la 
viața internațională, de ă-și susține 
propriile interese și de a-și spune 
cuvintul in toate problemele care 
privesc destinele sale și ale întregii 
omeniri. Prin glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidul și statul 
nostru subliniază în permanentă ne
cesitatea imperioasă a participării 
active a tuturor statelor — indife
rent de mărime, orinduirea socială, 
potențialul economic si militar, ni

DIN INIȚIATIVELE ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI LA O.N.U.
• Din inițiativa României, impreună cu alte state, 

O.N.U. a adoptat numeroase rezoluții, printre care cea 
privitoare la dezvoltarea acțiunilor pe plan regional 
șl a relațiilor de bună vecinătate intre state cu orin- 
duiri sociale diferite, rezoluția cu privire la promovarea 
In rîndurile tineretului a idealurilor păcii, rezoluțiile re
feritoare la lichidarea ultimelor vestigii ale colonialis
mului, la consecințele economice și sociale ale cursei 
inarmăiilor, la diferite aspecte ale dezarmării ; rezoluția 
privind punerea științei și tehnicii moderne' în slujba 
dezvoltării etc.

• Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, al cărei document final are la 
bază numeroase propuneri și idei avansate de Româ
nia, a avut loc din inițiativa țării noastre, impreună cu 
alte state.

• La propunerea țării noastre a fost convocată Con

ferința Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie în 
slujbo dezvoltării, desfășurată anul trecut la Viena.

• Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată noii ordini economice internaționale, ce va 
avea loc in acest an, a fost convocată din inițiativa 
țării noastre, impreună cu alte state.

• Din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România a prezentat Io O.N.U. documentul „Poziția 
României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea 
activității Organizației Națiunilor Unite, Io întărirea ro
lului său în realizarea colaborării între toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, o unei păci trainice".

• La cererea României a fost inclus pe ordinea de 
zi a reuniunii de anul trecut a Adunării Generale punc
tul „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferende
lor dintre state".

velul de dezvoltare — Ia întreaga 
viată internațională.

Pornind de la această realitate, 
România socialistă acordă o deose
bită importanță Organizației Națiu
nilor Unite, forul internațional cel 
mai larg și reprezentativ, care gru
pează cvasitotalitatea statelor lumii 
și care oferă cadrul cel mai propice 
exercitării efective a dreptului tutu
ror statelor de a lua parte la dezba
terea și soluționarea marilor proble
me ale lumii contemporane.

Relevînd însemnătatea creșterii 
rolului și eficienței O.N.U. în viața 
internațională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia încă la Congresul 
al IX-lea necesitatea respectării 
universalității sale, a îmbunătățirii 
activității acestui for, democratizării 
normelor sale de funcționare, astfel 

„incit el să oglindească realitățile 
lumii de azi". Acestui deziderat ma
jor i-au fost consacrate numeroase 
acțiuni ale țării noastre la Națiunile 
Unite. încă din 1972 România a luat 
inițiativa Înscrierii pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a unui punct 
special privind creșterea rolului și 
eficacității O.N.U. Eforturile Româ
niei și-au găsit încununarea în ela
borarea și prezentarea, in 1975, a do
cumentului de larg ecou „Poziția 
României cu privire Ia îmbunătă
țirea și democratizarea activității 
O.N.U,", cuprinzind propuneri con
crete si realiste vizînd perfecționa
rea structurii, organizării și funcțio
nării organizației, internaționale, asi
gurarea participării directe a tutu
ror statelor la dezbaterea și adopta
rea hotăririlor.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, principalele direcții in 
care trebuie să se concentreze aten
ția O.N.U. le constituie marile și 
gravele probleme ce frămintă lumea 
contemporană, însăși rațiunea fun
damentală care a stat la baza înfiin
țării O.N.U. fiind aceea de a feri 
omenirea de flagelul unui nou 
război, de a contribui la salvgarda
rea păcii, la promovarea colaborării 
și Înțelegerii internaționale. în re
petate rinduri, președintele României 
s-a pronunțat pentru sporirea efi
cientei O.N.U. ca instrument ferm 
de apărare a legalității internaționa
le, de soluționare politică a situații
lor conflictuale.

Una din ideile fundamentale, pen
tru a cărei materializare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat și 
se pronunță cu consecvență, este 
tocmai angajarea fermă a Organi
zației Națiunilor Unite in dezbaterea 
și solutionarea tuturor marilor pro
bleme ale lumii contemporane. în 
acest sens se înscriu demersurile 
României in sprijinul abordării în 
cadrul O.N.U. a unor teme de inte
res major pentru întreaga umanita
te. a căror soluționare impune par
ticiparea și contribuția activă a tu
turor statelor. Se știe, astfel, că 
România se numără printre iniția
torii sesiunii speciale consacrate 
dezarmării, prezentind în acest ca
dru un program amplu, constructiv 
și realist, pentru înfăptuirea acestui 
deziderat vital al tuturor popoare
lor. în același timp, în întreaga sa 
activitate la Națiunile Unite, țara 
noastră a acționat pentru angajarea 
mai fermă a forumului mondial în 
spluționarea uneia din problemele 
cardinale ale lumii de azi — lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, eforturile depuse în această

Abordind problemele de bază ale 
activității Organizației Națiunilor Unite, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia:

CADRU DEMOCRATIC CIT MAI LARG. Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să oglindească fidel realitățile interna
ționale de azi, să fie cu adevărat un for al întregii comuni
tăți mondiale, și, corespunzător acestui fapt, să asigure posi
bilitatea ca toate statele, mari și mici, să aibă același cuvînt 
și să poată hotărî asupra destinelor organizației și ale păcii 
în lume.

PENTRU LICHIDAREA POLITICII DE DOMINAȚIE. Orga
nizația Națiunilor Unite trebuie să militeze cu hotărîre pen
tru ca locul politicii de dominație și de asuprire a altor po
poare să îl ia politica de colaborare, de cooperare între na
țiuni egale în drepturi.

CONTRIBUȚIE LA SOLUȚIONAREA PE CALE PAȘNICA A 
LITIGIILOR : Organizația Națiunilor Unite trebuie să acțio
neze mai ferm pentru zădărnicirea oricărei agresiuni, pentru 
soluționarea pe cale pașnică a litigiilor dintre state, pentru 
apărarea principiilor Cartei O.N.U.

TEL CARDINAL : ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII : Conside
răm drept un imperativ arzător ca Organizația Națiunilor 
Unite, toate statele să acționeze cu cea mai mare fermitate 
pentru înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rînd a ce
lei nucleare.

ROL IMPORTANT IN FĂURIREA NOII ORDINI ECONO
MICE INTERNATIONALE : Sesiunea specială a O.N.U. din 
1980 trebuie să marcheze un moment nou în lupta pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru realizarea noii ordini econo
mice internaționale, pentru un progres mai puternic al țări
lor slab dezvoltate și pentru stabilitatea economiei mondiale.

direcție materializîndu-se In propu
nerea, împărtășită de numeroase alte 
state ale lumii, de convocare în 
toamna acestui an a unei sesiuni 
O.N.U. dedicate noii ordini econo
mice.

Politica constructivă a României 
în cadrul Națiunilor Unite, emanație 
a concepției novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a materializat, 
de-a lungul celor 15 ani care au tre
cut de la istoricul Congres al IX-lea, 
în nenumărate alte acțiuni și iniția

tive care s-au bucurat de un larg 
răsunet internațional. Toate acestea 
probează in mod strălucit atașamen
tul ferm al României socialiste la 
ideile nobile promovate de Organi
zația Națiunilor Unite, spiritul activ 
in care partidul- și statul nostru în
țeleg să-și aducă contribuția la so
luționarea problemelor majore ale 
lumii de azi, în interesul tuturor 
popoarelor, al întregii umanități.

Mariana SASARMAN
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