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INDUSTRIA
Cei 15 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. au mar
cat o perioadă de puternic 'dinamism și de profunde schimbări calitative,
inpoitoare in dezvoltarea industriei romanești. Astăzi, industria noastră
■>dernă, dotată cu tehnică avansată, este capabilă'să valorifice superior
—ru-vrsele materiale și munca socială, să rezolve probleme complexe ale
progresului tehnic contemporan, să asigure înzestrarea tuturor ramurilor
economiei cu mașini și utilaje de înalt randament. Ea constituie un factor
hotăritor al progresului economic și social al societății noastre.
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VIATA ECONOMICĂ SI SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

în municipiul Suceava a început
să producă un nou și modern obiec
tiv industrial : întreprinderea de
aparate de măsură și control. Am
plasată pe platforma . industrială
din Lunca Sucevei, unde în ultimii
15 ani au fost conectate la circuitul

Acum, în toate unitățile agricole, o întrecere
pentru buna organizare care să aducă

PE LOCUL INTII GRIUL,
PUNEA TĂRII!
5

Pînă în seara zilei de duminică griul a fost strins de
pe 20 la sută din suprafețele cultivate, secerișul desfâșurîndu-se acum in 20 de județe. Intrucît ne aflăm la
jumătatea lunii iulie, rezultatele de pînă acum nu pot
fi considerate mulțumitoare, lată de ce, pentru această
săptămînă, ținînd seama că, în majoritatea zonelor, la
nurile de grîu au ajuns la maturitate, obiectivul cen
tral al lucrătorilor din agricultură trebuie să-l consti
tuie accelerarea la maximum a ritmului secerișului.
Facem această subliniere deoarece, pînă acum, vitezele
zilnice de recoltare stabilite nu s-au realizat în nu
meroase județe. Tocmai din această cauză, în nu pu
ține din județele aflate în Cîmpia Dunării, care au
început secerișul de opt și chiar de zece zile, suprafe
țele recoltate sînt cu mult sub posibilitățile de care
dispun. Or, așa cum a indicat conducerea partidului,
în fiecare județ trebuie să se asigure strîngerea recol
tei de grîu în 8-10, maximum 12 zile de la începerea

lucrărilor. De aceea, în momentul de față nu există
sarcină mai importantă pentru organele județene de
partid și agricole, consiliile unice agroindustriale și
conducerile unităților agricole decit aceea de a asi-.
gura mobilizarea tuturor forțelor și organizarea temei
nică a muncii în cimp, la transportul și depozitarea
recoltei, pentru realizarea și depășirea vitezelor zilnice
la seceriș.
Tot atit de important este ca, odată cu intensificarea
secerișului, în această săptămînă să se încheie însămînțarea culturilor duble pe toate suprafețele planificate.
Sînt necesare măsuri energice pentru lichidarea deca
lajelor între suprafețele recoltate și cele eliberate de
paie ; în acest scop trebuie folosite toate posibilitățile,
inclusiv forțele manuale și atelajele. Nici un efort nu
trebuie precupețit, lucrîndu-se in două schimburi la eli
berarea terenurilor, pregătirea acestora și insămințarea
«merilor duble

productiv numeroase fabrici, noua
întreprindere funcționează pentru
început cu patru linii tehnologice.
Aici se fabrică o gamă largă de
aparate de măsură și control, mul
te dintre ele provenite Pînă acum
din import, deosebit de necesare
întreprinderilor constructoare de
mașini, ca Și celor din alte ramuri
industriale. (Gheorghe Parascan).

inundații a localităților din zonă și
creează condiții de redare in circui
tul agricol a cel puțin 2 800 hec
tare. în prezent se lucrează cu forțe
sporite în sectorul Crasna-Banca.
(Crăciun Lăluci).

VASLUI : Lucrări

cuter costier românesc

hidrografice pe rîul
Bîrlad
Harnicul colectiv de constructori
care a lucrat Ia amenajarea rîului
Birlad in aval de orașul NegreștiVasiui și-a încheiat această impor
tantă etapă de muncă cu șase luni
mai devreme. Amenajarea riului
Birlad, pe o lungime de aproape 29
kilometri, asigură protejarea de

ARGEȘ :

Noi

Trustul de construcții Argeș, care
a obținut anul trecut locul I pe țară,
raportează realizarea integrală a
celor 16 150 de apartamente prevă
zute pentru acest cincinal. Pină la
sfirșitul anului, constructorii arge
șeni s-au angajat să înalțe 3 000 de
apartamente peste plan. Noile an
sambluri de locuințe au, in princi
pal, apartamente cu cite trei came-

TULCEA : Primul
Au început probele de marș ale
primului cuter românesc destinat
pescuitului in zona de coastă a
Mării Negre. Realizatorii acestui
nou tip de navă românească sînt
oamenii muncii de Ia întreprinde
rea dă construcții și reparații nave
și utilaje din Tulcea. Echipat cu
motor de 215 CP și cu elice cu pas
variabil, cuterul costier are o mare
autonomie de deplasare. (Neculal
Amihulesci).

apartamente
re și confort sporit. La parterele
multor blocuri s-au dat în folosință
unități comerciale și prestatoare de
servicii. Un număr mare de blocuri
de locuințe a fost amplasat în ti
nerele orașe Topoloveni și Costești, în viitoarele centre urbane
Stilpeni și Colibași, precum și în
localități rurale, pentru specialiști.
(Gheorghe Cîrstea).
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ÎN CÎTEVA COOPERATIVE DIN BUZĂU

E cazul de autocritică,
în tone recoltate

Graficul arată că industria noastră realizează în 1980 o
producție de 5,3 ori mai mare decit în 1965 ; în ansamblul
producției industriale, ponderea celor patru ramuri de bază construcțiile de mașini, chimia, energetica și metalurgia
(ilustrată în grafic prin partea nehașurată) - a crescut de la
42 la sută în 1965 la 55,3 la sută in 1980.
• In ultimii 15 ani, producția industrială a crescut intr-un ritm me
diu anual de 11,8 la sută ;
• In prezent, circa 60 la sută din venitul național este realizat in
industrie, față de 48,9 la sută in 1965 ;
• Industria asigură astăzi peste 75 la suta din cerințele de mașini
și utilaje ale economiei naționale ;
• Petrochimia realizează astăzi 60 la sută din valoarea producției
Industriei chimice, față de 48,7 la sută în urmă cu 15 ani.
• in anii actualului cincinal, industria bunurilor de consum înregis
trează o creștere de circa 60 la sută.

După recoltarea orzului in timpul
stabilit, săptămînă trecută, in județul
Buzău a fost declanșat secerișul
griului. Pentru ca Și această lucrare
să se încheie in cel mult 8—10 zile,
comandamentul județean pentru agri
cultură a hotărît să se realizeze o
viteză zilnică de 6 332 hectare.
Miercuri. 9 iulie, cînd a început cam
pania griului, s-au recoltat 2 530 hec
tare. în următoarele două zile, joi
și vineri, printr-o mai bună folosire
a mijloacelor tehnice, urmărindu-se
mai atent stadiul de coacere a lanu
rilor, viteza zilnică s-a dublat, fără
a se ridica însă la nivelul celei pla
nificate. Ploile din ultimele două zile
ale săptămînii trecute „au rupt1* rit
mul acestei importante lucrări, care
tindea să fie tot mai intens. Chiar și
în aceste condiții, sîmbătă s-au re
coltat 652 hectare, iar duminică —
1 289 hectare. Astfel, pînă în seara
zilei de 13 iulie, griul a fost strins
de Pe 16103 hectare, ceea ce repre
zintă peste 25 la sută din suprafața
cultivată în acest an de unitățile
ăgricole din județul Buzău. Avînd in
vedere mijloacele mecanice existen
te, precum și faptul că au fost aduse
în ajutor din alte județe un impor
tant număr de combine, aceste rezul
tate puteau fi mult mai bune. în
unele unități agricole s-a întîrziat
însă nejustificat intrarea combinelor
în lan.
Duminică ne-am aflat în cîteva

unități din consiliul unic agroindus
trial Pogoanele. Cu toate că in timpul
nopții plouase, la I.A.S. Cilibia, uni
tate care a început printre' primele
recoltarea griului, specialiștii și me
canizatorii aflați Ia capătul tarlalelor
erau pregătiți pentru reînceperea lu
crului, care a Și fost reluat imediat
ce vîntul și soarele au zvîntat lanu
rile. tn acest fel, pină seara au fost
recoltate 60 de hectare. Boabele,
avind totuși umiditatea de 24—25 la
sută, au fost depozitate provizoriu,
iar echipe de oameni special consti
tuite au lopătat griul pînă ce acesta
a putut fi transportat la baza de
recepție. S-au creat astfel condiții ca
această unitate să încheie secerișul
peste două zile. Și în alte unități
agricole s-a procedat în acest fel. La
C.A.P. Pogoanele, bunăoară, analizindu-se cu atenție starea lanurilor,
pină seara s-au recoltat 15 hectare.
Spre ora prînzului intrăm într-unul din lanurile de grîu ale
C.A.P. Caragele. „Peste o oră se
poate recolta*1 — ne spune tovarășul
Gheorghe Drăgoi, director adjunct al
direcției agricole județene. La for
mația de combine însă n-am găsit
decit papucul. Unde erau specialiștii
și mecanizatorii ? La insistențele
tovarășului Gh. Drăgoi, aceștia au
fost adunați cu mare greutate. Au
început lucrul, dar la sfirșitul zilei
au raportat doar... 4 hectare recol
tate. Iată o situație care, în contrast

cu modul responsabil de a acționa
din celelalte unități agricole, dovedește tocmai cum nu trebuie, să se
procedeze acum, cind fiecare clipă
este prețioasă la secerișul griului.
Ore prețioase s-au irosit duminică
si la C.A.P. CâldăreștL Aici, pre
ședintele cooperativei, loan Burloiu,
și șeful secției de mecanizare, Gheor
ghe Catrinoiu, într-o bună dispoziție
care depășea cu mult normalul, uita
seră cu totul de campanie, dind tonul
la capătul tarlalei unor acte de in
disciplină.
Ieri, Pe meleagurile buzoiene a
fost o zi insorită, care a permis re
luarea din plin a recoltării griului
în toate unitățile agricole din județ.
Pentru ca această lucrare să se în
cheie în timpul stabilit și fără pier
deri este necesar ca pretutindeni să
se folosească din plin toate mijloa
cele tehnice din dotare, fiecare oră
bună de lucru, să se evite, printr-o
organizare superioară, staționarea în
delungată a mijloacelor de transport
la bazele de recepție. Și, așa cum a
dovedit acest raid, este nevoie ca or
ganele agricole județene să intervină
energic pentru a instaura ordine și
disciplină ferme in toate unitățile
agricole, pentru respectarea întocmai
a programului de lucru stabilit.

Dumitru DANĂILĂ
corespondentul „Scinteii”

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator în construcția socialistă

O grădina înfloritoare

la poarta cea mare a țârii
Convorbire cu tovarășul Ion STOIAN
prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

— Este un adevăr de largă noto
rietate faptul că ultimul deceniu și
jumătate constituie cea mai rodnică
etapă din întreaga istorie a patriei
noastre. Vă rugăm, tovarășe primsecretar, să concretizați, la. scara ju
dețului Constanta, realizările și
efectele acestei perioade de mari
prefaceri revoluționare.
— Cine privește atent harta ju
dețului Constanța va constata cu
ușurință că are oarecum configu
rația unui patrulater. Cred că și de
aici le-a venit idee.a locuitorilor
acestui străvechi colț de tară ca,
ori de cite ori vorbesc despre dez
voltarea județului lor în anii lumi
noși ai socialismului, să-1 asemene
cu o grădină. O grădină înflori
toare în marea grădină a României
socialiste. Dacă răminem insă
numai la cadru, comparația nu
spune nimic, așa cum valoarea ar
tistică a unui tablou nu coate fi
evaluată după ramă. Aproape
tot ceea ce s-a edificat trainic,
in stare să valorifice din plin
bogățiile pămîntului. condițiile geo
grafice. tradiția si vocația locui
torilor acestui străvechi nămint
românesc, este rodul ultimilor
15 ani din istoria patriei noastre
și are ca punct de pornire suflul

lui nostru. Ne mîndrim. astăzi, cu
marea platformă industrială din sudvestul orașului Constanta, care esta
în cea mai mare parte opera
exclusivă a acestei perioade, cind
au luat ființă și s-au dezvoltat o
serie de fabrici, capabile să valo
rifice atît munca bărbaților cît și
hărnicia și priceperea femeilor :
întreprinderea integrată de lină,
întreprinderea de prelucrare a
lemnului. întreprinderea de

fabricate din beton celular șl autoclavizat, întreprinderea mecanonavală, numeroase unități ale industriei alimentare etc. Tot în
acești ani, la Constanța s-a construit cel mai mare șantier naval
al tării, s-au trezit la viată și s-au
impus impetuos pe harta industrială
a tării localități ca Mangalia, unde a
fost edificat un mare șantier naval,
și Medgidia — unul din puternicele
centre ale industriei materialelor de

construcții. în municipiul Constanta
au apărut si alte unități ale indus
triei ușoare și alimentare, se con
turează acum ferestrele unui nou
port maritim. Năvodari — oraș care
devine in acelasi timp si una din
cele mai mari citadele ale petrochimiei.
Apelînd Ia cifre, vom constata că
în această perioadă ritmul anual de

nou, dat întregii
socie
tăți de hotărîrile Congresului al
IX-lea al partidului. De atunci și
de acolo pornesc coordonatele ma
Convorbire consemnată de
jore ale afirmării noastre fără
George M1HAESCU
egal. pe plan național și interna
corespondentul „Scinteii"
țional, cum ar fi ritmul accelerat
de dezvoltare economico-socială și
(Continuare în pag. a IlI-a)
culturală a tării, procesul de per
fecționare si mo
dernizare a tutu
ror laturilor vie
ții
sociale.
a
structurilor orga
nizatorice. a rela
țiilor de produc
ție si. sociale, a
formelor si meto
delor de conduce
1
re a societății, emanatie a sîndirii
clarvăzătoare si
științifice a se
cretarului gene
® ht
ral al partidului,
%%
tovarășul Nicolae
șț i<!
Ceausescu.
Aceste coordo
nate constante ale
politicii partidu
lui se regăsesc
viguros si în dez
Două imagini din Constanța. Pe locuri ce amintesc de vechea urbe se înalță azi moderne blocuri de locuințe
voltarea iudetu-
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8 octombrie 1966 : tovarășul Nicolae Ceaușescu plantează la
Țebea, lingă „gorunul lui Horea”, un pui de gorun, simbol
al continuității istorice și al împlinirii înaltelor aspirații ale
poporului nostru.

SIMBOLICUL GORUN
Alături
bătrinului
gorun al lui ■ > .IIț>rea,
lingă mormintul- lui
Avram Iancu. in ștrâvechiul pămint româ
nesc al tării Zararidului. iși întinde rădăci
nile. hrănindu-se cu
seva a tot ce are mai
sfînt istoria luptei
noastre de afirmare
națională, un gorun
tinăr. cu dulce coajă
frumoasă si bogată
cunună de frunze că
rora sărutul soarelui
le dă o transparentă
aurie
Tulpina
lui
dreaptă, ramurile vînoase. deschizindu-se
într-o mișcare de for
ță si armonie, te în
carcă de sentimentul
stenic al admirării unei ființe tinere. în
plină creștere, cu ră
dăcini temeinic . adîncite si cu coroana dezvoltindu-se continuu
într-o singură si tenace înălțare.
Cîndva. după istoricui Congres al nouălea al partidului nos
tru. cind omul care
impusese o nouă și
revoluționară viziune
a dezvoltării sociale
îsi începea marile si
fertilele sale dialoguri
cu tara prin sistemul
temeinic de dăruire
democratică al vizite^
lor de lucru. i-am
văzut miinile — mii
nile lui cu care avea
de construit România
modernă de astăzi —
cum sădeau, acolo, pe
colina Tebei. acest go
run. Eram un grup de
oameni de condei, care
participau la vizită
aspirind cu nesaț ae
rul proaspăt al unei
politici înnoitoare și
imaginea acelui puiet
de gorun, ocrotit în
momentul solemn al
_____
.solul „
in
fixării pe
caYe urma să crească,
de către miinile ma
relui om oolitic, mi
s-a fixat în memorie
ca un simbol al ace
lor ani de început.
Era firav puietul, cu
rădăcini subțiri si
frunză măruntă, dar
miinile acelea ii așe
zau intr-un nămint
plin de clocotul do
rinței noastre de afir
mare si-i
dăruiau
primul strop de apă
din izvorul din care
sorbiseră si daci, si
^romani, și toată spița

transilvană a neamu-.
lui nostru.
Acum, șpre jumăta
tea celui de-al doilea
deceniu de cînd me
moria mea a înregis
trat cu emoție acel
moment, un grup de
scriitori, in drumuri
le noastre pe care am

Corneliu LEU
deprins a le faoe prin
tară tocmai ca pțofund
dăruit răspuns la che
marea celui care con
duce tara, am poposit
pe colina Tebei. lingă
bătrinul gorun ce aminteste de martiriul
lui Horea și mormîntul de dramă revolu
ționară al lui Avram
Iancu. Si am consta
tat cu tulburătoare emotie cum. în acel Ioc
istoric pentru poporul
nostru, crescuse puie
tul de odinioară. Cres
cuse falnic. îsi înălța
se ramurile cu seme-

tie sub cerul tării Iul
si stătea temeinic in
nămintul tării lui.
ceea ce dovedea harul
mîinilor care-1 sădi
seră !
...Priveam gorunul
în frumusețea prefirării razelor soarelui
printre frunze si mă
gindeam că. atuncL
miinile
acelea
de
meșter cu har revolu
ționar si geniu politic
începeau să așeze
tara, căutîndu-i matca
cea mai bună si mal
fertilă in creșterea et
Și-mi dădeam seama
de marele simbol al
gorunului din Zarand. Pentru că. așe
zată temeinic pe pie
destalele sacre ale is
toriei el. tara întrea
gă îsi rotește astăzi
larg cununa devenirii
ei moderne în socia
lism.
Iar moții numesc
acel gorun — „gorunul
Ceausescu11. tot asa
cum omenirea intreanumele
gă
leagă
României
contemporane
numele

Iulie 1980 : puiul de gorun (în centrul
imaginii) a crescut înalt, drept și puter
nic, frumoasă metaforă a marilor împli
niri din istoria acestor 15 ani.
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"FAPTUL;
; divers;
| Patru frați,
• aceeași pasiune
’

Existd patru frați Dablja In
Combinatul siderurgic Galați.
Cel mai mare. Constantin, în
v.rstă de 46 de ani, este maist'u mecanic la furnalul nr. 5. Ion
te lăcătuș la laminorul de ta> i groasă. Dumitru este maistu mecanic la același laminor.
Mezinul, Gheorghe, este laminator. Primii trei frați au venit
aici, Za Galați, de la Hunedoara,
in anul 1965. Apoi i-a urmat cel
mic. Toți sint căsătoriți, au copit. Toți sini oameni harnici, de
ispravă. Soția celui mai mare și
soția celui mai mic lucrează tot
în combinat. De pe acum copiii
lor, cei mai măricei, declară sus
și tare că și ei au aceeași pasiune ca și părinții: să-i ajungă
și să-i întreacă. Succes!
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Întrebare adresată consăteni
lor săi mai tineri de către
Gheorghe lancu, veteranul co
operativei agricole din Homorod, Satu Mare. La cei 82 de ani
ai săi se consideră — si de
monstrează cu fapte — că poate
fi numit „persoană în virstă",
dar in nici un caz bătrin. Este
unul dintre cei mai pricevuti în
grijitori de animale, dar lucrează
și la muncile timpului, fiind
unul dintre fruntașii fruntași
lor. Dovada : in prima jumătate
a acestui an are la activ peste...
200 de norme de muncă, perfor
manță cu care nu se pot lăuda
mulți cooperatori, chiar dintre
cei. tineri.
— Dacă nu lucrez o zi, mă
îmbolnăvesc — ne-a spus el. Și
eu vreau să muncesc tot așa și
la anul, și...
Si la mulți ani, cu sănătate și
bucurie !

Buni de plata
Toată lumea știe că bracona
jul este interzis și pedepsit de
lega, cu atit mai virtos in cazul
tind se apelează la mijloace și
ustensile nepermise. Știau acest
lucru și Iosif Zamfir din Mănăstireni, gestionar la magazi
nul din Beliș — Fîntinele, și Liviu Gheran de la același maga
zin, și Mircea Suciu de la res
taurantul O.J.T. Fîntinele. Cu
toate acestea, cei trei au fost
surprinși de silvicultorii clujeni
pescuind, păstrăvi pe Someșul
Cald. Nu cu undița, ci cu o sub
stanță toxică, in urma căreia
peștii, amețiți, erau luați ca din
oală, in portbagajul mașinii
3-CJ-263 se găseau vreo 10 kg
de păstrăvi, dar alte sute de
pești pluteau la suprafața apei.
Ancheta a stabilit o pagubă de
peste 75 000 lei, plus alte mii de
lei cheltuieli de refacere, pentru
care autorii, buni de plată, au
fost trimiși in judecată.

La flntînă...
Comuna Maeru, județul Bistrița-Năsăud. Aflati in vacanța
mare, mai mulți copii și-an g«sit de joacă în jurul unei fintini. La un moment dat, unul
dintre ei. Călin, s-a cocoțat pe
grilajul fintinii, dar s-a dez
echilibrat și a căzut în adine,
înspăimântați, ceilalți copii au
început să strigț după ajutor.
Au sărit in grabă părinții lor și
au reușit să-l scoată pe Călin
din apă, dar prea tirziu...
Atenție, părinți ! E vară, e
cald, e vacanță. Copiii se joacă
— și trebuie să se joace. Cum
ii supravegheați ?

Semănau leit
Tănase Oltean și I. Schuster
aveau toate motivele să se îm
prietenească. Amîndoi locuiau în
Tg. Mureș ; amîndoi suferiseră
mai multe condamnări ; nici
unul, nici celălalt nu se învățase
minte ; amindoi tăiau frunză la
ciini ; amindoi colindau restau
rantele. Cind n-au mai avut
bani să golească sticlele cu bău
tură, gu început să... golească
portbagajele mașinilor de pe la
locurile de parcare. Pină au fost
și ei „parcați" in arestul miliției,
iar acum... staționează fiecare
cite trei ani la închisoare.

Alcoolul la volan
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Duminică, 13 iulie, călătoream
dinspre București spre comuna Izvoa
rele — Ilfov. Pe drum ne-a atras
atenția un fapt aproape incredibil.
De o parte și de alta a șoselei, că
zut în șanțuri șijri noroi, cit vedeai
cu ochii pe firuldrumulni — numai
boabe de grîu 1 Am luat-o imediat
Pe acest fir de aur și nu mică ne-a
fost surpriza cînd am constatat că
nici pe departe nu era vorba de un
accident, ci, dimpotrivă, firul ne-a
dus mai departe spre comuna Budești, spre Oltenița,
Ajungem din urmă un tractor
(41-IF-3096) condus de Gheorghe
Luminare și din care, firește, cădea
griu,
— Din cauza vitezei — zice el —
cade grîu pe jos.
— N-aveți prelată...
— N-avem...
Vorbea ca și cînd nu pîine ar fi
transportat, ci cenușă. Am vrea să
fim bine înțeleși. Nu era vorba de
cîteva boabe care se pot, din nea
tenție, strecura din camion. Atît de
mult grîu e risipit pe șoseaua amin
tită îneît în dese locuri puteai să-l
iei cu fărașul ! De fapt chiar acest
lucru îl făceau sătenii din Budești :
îl adunau, cit se mai putea aduna
din ierburi, ca să-l dea la păsări. In
orașul Oltenița lucrurile mergeau
însă mult mai bine. Fiind Pe jos
grîu din belșug, iar drumul de pia
tră, culesul se făcea cu spor și re
pede.
Cum e posibil ca mii de tone din
pîinea țării să fie dijmuite de lipsa
de responsabilitate ? Am pus această

întrebare șefului bazei de. recepție
din Budești a întreprinderii de va
lorificare a cerealelor din județul
Ilfov.
— Din cele 19 C.A.P.-uri care vin
aici cu grîu, nici una n-are prelată,
cergă sau alte materiale cu care să
acopere griul. Din cauza vitezei, a
vîntului zboară mari cantități de
boabe. Pe de altă parte, cutiile auto
camioanelor nu sînt etanșe, iar prin
crăpături se scurg de asemenea boabe.
Am intrat în curtea bazei de re
cepție. Aici, unde e șef Dumitru
Enache, harababura întrece orice aș
teptări. „Depozitate" printre liniile
de cale ferată, zeci și zeci de vagoa
ne cu griu. Neglijența e dusă pînă
acolo îneît, atunci cînd intră în bază,
camioanele trec mai intîi peste un
covor gros de boabe. Iată camionul
21-IF-4041. Vine de Pe cîmp lăsînd

în urmă o dîră groasă de grîu. II
oprim.
— Cum iți permiți dumneata 6ă
transporți în acest hal recolta ?
Nu ne răspunde nimic. Profitînd
de vălul de întuneric — eră puțin
trecut de ora 5 dimineața — dispare,
printre alte autocamioane, în marea
curte a bazei de recepție.
Vom pune punct, acestor însemnări
nu înainte însă de a invita factorii
de răspundere ai întreprinderii de
valorificare a cerealelor din județul
Ilfov, reprezentanți ai consiliului
popular județean să meargă și dum
nealor Pe drumul griului risipit, să
viziteze cît se poate de repede baza
de recepție din Budești și mai cu
seamă să ia cele mai drastice măsuri
împotriva celor care se fac vinovațl
de faptele semnalate.

Gh. GRAURE

Scrisoarea unui cititor
In plicul sosit Ieri la redacție,
cititorul nostru Gheorghe Vartic
din București ne-a trimis o punguliță în care se aflau boabe de orz
și următoarea explicație : „Dacă
aveți răbdare, le puteți număra.
Sînt 409 boabe. Ele au fost «recol
tate» de subsemnatul în ziua de 8
iulie, de Pe o porțiune în suprafață
de exact un decimetru pătrat de pe
șoseaua dintre I.P.R.S. Băneasa și
ferma Roșia. Cale de aproape 5
kilometri, șoseaua era semănată

OAMENILOR MUNCH

Viteza zilnică la secerișul griului
a ajuns în ultima perioadă Ia cotele
planificate: 12 000 hectare. în aceste
condiții, strîngerea si transportul pa
ielor necesită mari eforturi pentru a
se crea imediat front de lucru în ve
derea însămîntării culturilor duble
pe cele 125 000 hectare (pînă luni
seara au fost însămintate 47 000 hec
tare).
Consemnăm cîteva initiative dem
ne de urmat. Presele de balotat paie
consumă — se știe — mari cantităti
de sîrmă. în județ sînt necesare 1 500
tone de sîrmă. din'care au sosit doar
900 tone. în aceste condiții, comite
tul județean de partid a hotărît ca
cele 200 de mașini de adunat si căpitat să fie folosite zi și noapte. în
două schimburi. în 24 de ore paiele
sînt strînse de pe 2 200 hectare ; pro
ductivitatea este dublă si, în plus, se
realizează o economie de 34 tone sîr
mă pe zi. Așa se lucrează în consi
liile agroindustriale .Tăndărei. Slo
bozia. Dragalina. Balaciu. Cocora,
Fetești. Borcea.
Pentru eliberarea mai grabnică a
terenurilor de paie, consiliile de con
ducere ale C.A.P. din Grindu. Munteni-Buzău. Colelia. Rovine. Săveni,
Movila au mobilizat activ forțele
umane și atelajele, transportînd zil
nic din cîmp la bazele furajere im
portante cantităti de paie. Dacă si în
cooperativele agricole din Lupsanu,
Crăsani, Perieti. Ograda. Glurgeni și
Dichiseni s-ar acționa cu mai multă
fermitate, ritmul semănatului cultu
rilor duble ar creste simțitor. Este
necesară. în acest scop, intervenția
organelor județene.

din belșug cu boabe de orz căzute
din mașinile care-1 transportau în
condiții improprii. Cele 409 boabe
cîntăresc 14—15 grame. Am făcut
un calcul din care rezultă că pe
șoseaua respectivă se pierduseră
sute de kilograme".
Un calcul pe care-I pot continua
și cei ce recoltează și transportă în
aceste zile grîul și care trebuie să
lase șoselele în pace. Mai e pină
la însămînțările de .toamnă.

Completări necesare la ghidul
unei comune
In ghidul turistic al
fostei „regiuni Hune
doara". editat în anul
1965, profilul economic
al comunei Vata de
Jos era înscris foarte
lapidar : „mic centru
economic, cu tirguri
importante, exploatări
forestiere si localitate
balneară". Astăzi, fie
care dintre caracteris
ticile menționate a de
venit cu totul impro
prie pentru stadiul așezării de la gura văii
Ponor. Vata de Jos nu
mai este nici pe de
parte „un mic centru
economic", ci o pre
zentă industrială nota
bilă în economia gene
rală a județului Hune
doara. Vata de Jos nu
se mai afirmă astăzi
prin „tirguri impor
tante". ci prin schim
buri economice cu nu
meroase întreprinderi
din tară si chiar din
străinătate. Totodată,
s-au înregistrat mari
progrese în dezvoltarea
social-culturală.
Să concretizăm : în
perioada istorică a ul
timilor
cincisprezece
ani s-au dezvoltat aici

Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scinteii*
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trei unităti industriale
cu pondere însemnată
în județ — o exploa
tare minieră, o fabrică
de cherestea si o sec
ție pentru materiale
de construcții. Produ
sele finite si materia
primă pornite de aici
îsi găsesc solicitări
crescinde si largi apli
cabilități in industria
metalurgică. în indus
tria chimică. în indus
tria lemnului si în
alte domenii. Cele
două cooperative aaricole și-au dublat la
fiecare cinci ani ave
rea obștească, dînd an
de an însemnate can
tităti de produse ve
getale si animale. In
prezent se construiește
în comună un mare si
modern complex de
creștere si înorăsare a
bovinelor, care va asi-'
gura o bună parte din
necesarul de
lapte
pentru județul Hune
doara. Sectorul comer
cial și-a adăugat in
tr-o perioadă foarte
scurtă încă patru ma
gazine. la Căzănești.
Tirnava. Birtin si Vata
de Jos. ultimul avînd
structura unui com

plex. cu spatii moder
ne pentru prestarea a
numeroase servicii.
Anii aceștia deosebit
de rodnici au confe
rit. totodată, localității
Vața de Jos statutul si
renumele de stațiune
balneară de interes re
publican. prin darea
în folosință a trei pa
vilioane. cu o capaci
tate totală de peste
cinci sute de locuri,
prin modernizarea ser
viciilor de asistentă
medicală a spatiilor
noii baze de trata
ment. Dar semnele
prosperității si ale emancipării omului se
intilnesc și în celelalte
domenii ale vieții de
fiecare zi. S-a dezvol
tat transportul în co
mun. tar dacă cu cinci
sprezece ani in urmă,
opt din cele tre^'*zece sate nu avea^^_
mină electrică, astăzi
aceasta pătrunde In
cea mal îndepărtată
locuință, aducînd con
fort si civilizație.

Sabin SELAGEA

comuna Vața de Jos,
județul Hunedoara

Pe cînd o farmacie cu produse
medicinale naturale?
Dealurile si pădurile, cîmpiile și
poienile județului Argeș, ca. dealt
fel. majoritatea zonelor patriei
noastre sînt deosebit de bogate în
plante, flori si copaci cu proprietăți
tămăduitoare pentru felurite afec
țiuni. Tot timpul, dar mai ales în
perioadele de vacantă, pionierii si
școlarii culeg cu grijă si îndemînare asemenea avuții, prețuite de
medicină si oferite din abundentă
de natură. Mai mult, la hotar cu
județul nostru. în orașul dîmbovițean Găești. se află și unul din
marile centre zonale de colectare si
conservare a plantelor si fructelor
medicinale. ..Plafar". Cu toate aces
te condiții, in Argeș nu există o
unitate specializată in desfacerea

sortimentelor de ceaiuri, siropuri
etc., preparate din produse natu
rale. Propuneri de a se înființa
asemenea magazine, tio ..Plafar",
Ia Pitești. Cîmpulung. Curtea de
Argeș. Topoloveni si Costesti. in
care să se vîndă produse medici
nale naturale, s-au făcut în mal
multe rînduri. Dar totul a rămas în
fază de promisiuni. Ce-i drept, în
unele magazine alimentare s-au
creat mici standuri, la care nu se
găsește însă decît un sortiment să
rac de ceaiuri si siropuri din plan
te medicinale. Ceea ce este foarte
puțin fată de posibilitățile de care
dispune județul nostru.

Vasile NEGESCU
Pitești

Pe scurt, din scrisori
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Oupă endrâe semănătorilel

SPRE OLTENIȚA, PE ȘOSEAUA... PAVATĂ CU BOABE AURII
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Soarta unor
anvelope

Rubrică realizată de

DE CE RISIPIȚI GRÎUL?
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Petre POPA

Cuvintuf citjtqrijqir
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Mai intîi, Gentcă Roșioru din
Brăila, posesorul autoturismului
l-BR-2 816, a băut două sticle
cu bere. Apoi s-a suit la volan și
a mers la un prieten. Acolo s-a
mai cinstit cu ceva tărie. Din
nou s-a su|t la volan, dar numai
după cîteva sute de metri a ac
cidentat grav două persoane pe
o trecere marcată pentru pietoni.
In toc să oprească si să le acorde
primul ajutor, el a stins lumini
le și dus a fost. Pină a doua zi
dimineață, tind un cetățean,
văzind mașina ascunsă, a anun
țat miliția.

La complexul de vaci al în
treprinderii agricole de stat ..Mi
hai Viteazul" din Turda se află
un adevărat „depozit" de anve
lope uzate. Sute de anvelope.
Alte o sută au fost folosite drept...
contragreutăți pe un acoperiș
din folii de polietilenă. Cum
multe dintre remirdle de prin
unitățile agricole clujene au
mare nevoie de anvelope, cele
aruncate alandala pot fi reeșapate si reutilizate. Simplu ca
buni ziua. Da, dar deocamdată
nimeni nu le dă... roată.

SECERIȘUL

Inițiative bune
și „plimbări" costisitoare
Mecanizatorii si spe
cialiștii , din numeroa
se unități agricole din
județul Mehedinți sînt
puternic angajați în
bătălia pentru recolta
rea grabnică a griului.
La cooperativa agri
colă din, Scăpău. me
canizatorii sint hotărîti să recolteze grîul
în mai puțin de șase
zile. Cum anume ?
Cele cinci combine
(fotografia din stingă)
sînt folosite din pri
mele ore ale dimine

ții pînă se lasă întu
nericul.
Descărcarea
combinelor se face
direct in mijloacele
de transport — si așa
este bine —. produc
ția alungind imediat
în spatiile de depozi
tare.
Ajunși la C.A.P. Almăjel, ni se spune că
și aici mecanizatorii
cooperatorii si specia
liștii sint preocupați
să folosească cît mai
bine timpul bun de
lucru. Intenție fru
moasă. dar... Din cau

za unor deficiente în
organizarea
muncii,
combinele pierd timp
prețios. După cum se
vede în fotografia din
dreapta, pentru a des
cărca buncărele. com
binele ies din lan si
vin la marginea par
celei unde așteaptă
mijloacele de trans
port. La fiecare des
cărcare se irosesc ast
fel cite 29—30 minute
din timpul de lucru
al combinelor. (Text :
Virgiliu Tătaru; Foto:
L. Sandu)

FOARTE
GORJ. în ciuda ploilor de sîmbătă, secerișul griului a continuat
duminică și luni, astfel că, pînă la 14
iulie, recolta a fost strinsă de pe
circa 4 000 hectare. Duminică s-a lu
crat in consiliile agroindustriale
Bilteni, Bengești. Brănești. Telești și
în lanurile I.A.S. Turceni. Luni, vre
mea a fost frumoasă, fapt ce a per
mis. ca în toate unitățile agricole să
fie reluat din plin secerișul griului,
în această «campanie au fost organi
zate 32 de formații cu un număr to
tal de 286 combine care. în perioada
următoare, vor recolta zilnic peste
1 700 hectare. (Dumitru Prună).
BACĂU. Cotnbinele din zona
consiliilor agroindustriale Sascut. Răcăciuni, Parincea, unde recoltarea or
zului s-a încheiat, au fost deplasate
în consiliile din nordul județului.:
Enăchești și Moinești. ceea ce a per

BINE!
mis ca. pînă luni seara, orzul. să fie
strins de pe mai mult de 90 la sută
din suprafața cultivată. Datorită
măsurilor întreprinse privind întra
jutorarea cu forte mecanice, azi se
va încheia secerișul acestei culturi
pe întreaga suprafață. (Gh. Baltă).

DÎMBOVIȚA. Datorită ploilor
din ultimele zile, lucrătorii de pe
ogoarele dîmbovitene și-au concen
trat forțele duminică și luni pe tere
nurile unde se poate lucra la însămintarea culturilor duble si îndeosebi
la plantatul legumelor. Rezultate bune
s-au obtinut in unitățile din consi
liile unice agroindustriale Potlogi.
Comișani și Greci. Pînă aseară s-a
însămîntat cu culturi duble 66 la
sută din suprafața planificată și s-au
creat condiții pentru încheierea in
următoarele 2—3 zile a acestei im
portante lucrări. (Gh. Manea).

9 13 000 tone materiale refractare refolosibile au fost reîntrodu-se in circuitul productiv, în primul semestru al anului, în între
prinderile centralei pentru produse refractare. Aceasta a permis
să se economisească peste 1 500 tone combustibil convențional.
(Nicolae Lepădatu, corespondent voluntar, Brașov). * Sugerăm con
ducerilor întreprinderilor de construcții, reparații și administrație locativă (l.C.R.A.L.) să ia măsuri pentru afișarea la fiecare bloc a prețu
rilor (fie si informative) ale apartamentelor, precum si condițiile concrete
de vinzare-creditare. Prin realizarea unei asemenea măsuri, locatarii ar
putea cunoaște mai bine condițiile si înlesnirile oferite pentru cumpăra
rea locuințelor pe care le folosesc in calitate de chiriași, activizîndu-se
în acest fel vînzările de apartamente din fondul locativ al statului. (Florian
Radulescu, strada Matei Voievod, București). • Pe „linie moartă". Zecile
de tramvaie vechi, scoase recent din circulație în municipiul Brăila,
fiind înlocuite cu altele noi, modernizate, ocupă fără rost o linie de garare
în depou. Pe de altă parte, la multe din ele s-au spart geamurile si sînt
descompletate. De ce nu se urgentează aplicarea măsurii stabilite de a se
recupera de la aceste tramvaie piesele refolosibile si aooi să se predea
la retopit ? (Ion V. Marin, tehnician constructor). • In casă nouă. în
primul semestru al anului. 88 de familii din orașul textilistilor. Cisnădie.
s-au mutat în apartamente noi. (Ilie Andrei, muncitor. întreprinderea
„Textila" — Cisnădie. județul Sibiu). • Mîlul... alb. întreprinderea mi
nieră Barza — orașul Brad deversează frecvent în apele rîului Crisul Alb
un mii rezultat de la prelucrarea metalelor. Acest gen de poluare face
improprie folosirea apei de rîu pe sute de kilometri. Cine și cind îi va
pune capăt? (Alexandru Herlău. Gurahont — Arad). ® Refolosire. în ca
drul acțiunilor de recuperare, reconditionare si refolosire a unor materia
le. Ia Regionala de căi ferate Craiova s-au strîns peste 3 000 tone șină,
care urmează să fie sortată în vederea reutilizării. S-au adunat, de asetemenea, peste 1 300 traverse din lemn. (Dimitrie Golopența, inginer).
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Mirosul trandafirilor șl gustul pentru premii
Cum cobori din tren, dună nrim:i
pași, simți in aer parfumul teilor si
al trandafirilor. Nu te întimpinâ,
nici duduitul motoarelor, nici aglo
merația marilor orașe. Străzile și ca
sele, mai noi sau mai vechi, respiră
liniște și o transmit și trecătorului.
Atmosferă de tîrg moldovean?
Să intrăm în această atmosferă a
unui „tîrg" moldovean al anului 1980.
Biografia mai recentă a munici
piului Tecuci este, in datele ei esen
țiale. asemănătoare celorlalte muni
cipii si orașe de seama si de mări
mea lui. Si aici s-au făcut investirii
importante, au fost puse bazele unei
industrii diverse (întreprinderea de
ambalaje metalice. întreprinderea de
conserve. întreprinderea de reparații
auto. întreprinderea de construcții
motoare de tracțiune — unităti de in
teres republican — întreprinderea de
industrializare a laptelui si altele).
Populația ocupată în activități indus
triale a sporit mult. îndeosebi in
acest cincinal — numărul personalu
lui muncitor devenind mai mult decît
dublu fată de 1965 — iar fondul de
locuințe, precum si zestrea edilitară
au înregistrat, de asemenea, impor
tante creșteri.
Dar inițiativa locală a autorităților
si a oamenilor se vede nu numai în
ceea ce a investit statul, ci și în
ordinea si buna gospodărire care
domnesc în oraș, făcîndu-1 atît de
mult înnoit si primenit.
— De ce ati obtinut locul II în în
trecerea ne anul 1979?
— Acest „de ce" sună si ca un re
proș. Adică de ce n-am mai obtinut
locul intîi. cum l-am obtinut în 1973?
Fie si ..de ce" si „pentru ce“ il
rugăm pe tovarășul Sandu Constan
tin, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului Tecuci, să
schițeze nu atît un tablou al rezul
tatelor care i-au adus oe acest onora
bil loc în întrecere, cît al procesului
de formare a unei stări de spirit, a
unei tradiții, a acelui sentiment de
mîndrie a cetățeanului si a colectivi
tății pentru buna gospodărire si În
frumusețare a orașului.

Umblasem anterior prin parcurile
si locurile de agrement ale muni
cipiului: „Ocaua lui Cuza". „1 Mai".
„23 August". „Parcul feroviarilor"...
Trecusem de ne o stradă ne alta.
Străzi proaspăt pietruite, dar fără
gropile pe care le întilnesti uneori
în diferitele orașe pe străzile cu asfalt
construite cu investiții deloc neglija
bile. în anul 1979. din cele 241 de
străzi ale Tecuciului. 39 — care au
o lungime totală de aproape 40 km
— au fost pietruite cu bolovani de rîu
prin muncă patriotică.
— Cum ati procedat, practic ?

tra. nisipul, au săpat, au nivelat. Cu
alte cuvinte...
— ...N-am apelat la punga statului
ca să ni se repare strada din. fata
casei — ne spune deputatul Ionel
Flavian.
...Adrian Mihalache. în virată de...
1 an si jumătate, se află la lecția de
mers in „Parcul liliacului". Copii, in
parcuri... nici o noutate. Dar. in ca
zul de fată, un fact este demn de
retinut : si temerarul Adrian si
„Parcul liliacului" sînt cam de aceeași
vîrstă. 40 000 de arbori sădiți în anul
care a trecut si peste 40 000 de arbori

DIALOG LA TECUCI PE TEMA
SPIRITULUI CIVIC
— în acest an. mai mult decît în
cei trecuti. am avut în vedere ca
toate obiectivele ne care ni le pro
punem să poată fi realizate nu numai
prin munca patriotică a cetățenilor, ci
si cu materiale din resurse nronrii.
fără a face anei la repartiții. De
exemplu, piatra pentru pavaje, ca si
materialele pentru întreținerea stră
zilor. le procurăm de la carierele din
apropiere. Un alt element ce carac
terizează planul de gospodărire si
înfrumusețare pe acest an constă în
studierea și cunoașterea mai atentă a
cerințelor, ceea ce ne-a dat posibi
litatea să le eșalonăm în ordinea
urgentelor si a posibilităților. Ne-au
aiutat foarte mult întîlnirile si dez
baterile din
perioada campaniei
electorale, sutele de propuneri făcute
cu acest prilej. Fiecare comisie per
manentă a consiliului popular a pre
luat planurile concrete în domeniul
său, iar deputății, în circumscripțiile
lor, le-au analizat cu cetățenii, au
discutat practic activitatea, planurile
Pe fiecare circumscripție și pe fiecare
stradă.
Răspunsul cetățenilor? Mii si mit
în frunte cu deputății, au cărat pia-

si arbuști în primăvara acestui an.
Cele două pepiniere create de mu
nicipalitate asigură materialul săditor. uzina de aer curat si proaspăt
a orașului.
La cele sase locuri de agrement si
parcuri se adaugă an de an scuaruri.
solarii, terenuri de joacă si de snort
pentru copii si sute de pomi plan
tați printre blocuri. pe marginea
străzilor. Municipiul Tecuci se anunță
nu numai un oraș înfloritor din punct
de vedere economic ci si ca un mare
parc, „parcul Tecuci".
— Această uzină de aer este în
principal opera tineretului si copii
lor orașului. Organizațiile U.T.C. si
de pionieri, pe baza unui plan pro
priu. dâr inclus în planul general,
îsi propun să planteze, cu sprijinul
material si tehnic al municipalității,
pomi si arbuști — ne spune în con
tinuare tovarășul Sandu Constantin.
Tinerii au propus ca noile perechi
de căsătoriți să facă primul drum în
viata lor ca familiști, de la oficiul
stării civile direct la marginea orașu
lui. acolo unde sînt zone pentru
plantări, si să sădească fiecare un
pom. Va fi un gest simbolic si folo

sitor. Am amintit aceasta ca pe încă
un element ce va da contur preocu
pării noastre colective de a păstra
tradiția de buni gospodari, de pe
dagogi ai spiritului civic.
Cu tovarășa Sonia Butunoi stăm
de vorbă despre curățenia orașului in
drum spre școala unde urmează
cursurile serale. Lingă ea, cei doi
fii care abia așteaptă s-o zbughească
la joacă.
— Cum îsi înțeleg cei mici dato
ria de a fi. după puterile lor. gospo
dari ai orașului ?
— într-o seară — ne răspunde
interlocutoarea — le spun băie
ților mei — în glumă — că am văzut
parcul, de care răspund ei cu întrea
ga clasă, plin de hîrtii. Au țîșnit de
lingă mine ca din pușcă si s-au dus
să verifice. S-au întors radiosi intrebindu-mă : „Dar tu. mămico. de care
parte a parcului ai grijă? Că doar
ești tot elevă !“.
Pe strada Decebal. la numărul 1 A.
am cunoscut-o ne tovarășa Zamfira
Sima. Zamfira Sima, prin ceea ce
face, cu modestie, cu pasiune si ge
nerozitate. este ‘ o persoană foarte
importantă în colectivitatea umană a
urbei. Ea cultivă răsaduri de flori
in grădină si De marginea trotuaru
lui, pe o lungime de aproximativ 50 de
metri, si oferă aceste răsaduri (cam
7 000 de fire anul acesta) oricui do
rește să-si împodobească grădinile,
întreprinderile sau rondurile din fata
blocurilor. Le oferă gratuit. „Doar
atit" face Zamfira Sima pentru mu
nicipiul ei.
Străzi proaspăt pavate, proaspăt
pietruite, proaspăt măturate. învăluite
in parfumul teilor si al trandafirilor.
Oameni cu treburi, ca toti oamenii,
grăbiți, ca mai toti oamenii, sore
locurile de muncă, dar care poartă
în inimi grija unei semințe de stră
lucire: răspunderea pentru
chipul
orașului. înțelegerea că de ei depin
de frumusețea cadrului lor constant
de viață.

Angela POPESCU

SERIOS DESPRE
LOCURILE DE JOACA
in fața blocului P-7 din cartierul
\ Drumul
Taberei din Capitală, cîțiva
\ copii au instalat o minimasă de te
confecționată chiar de ti din
y nis,
placaj. Cum și-a făcut apariția
mica
cum de la ferestre au
\ începutmăsuță,
să sune voci amenințătoa
\ re : „Jucați-vă în altă parte, ne
Copiii au mutat masa
\ deranjați!".
in altă parte, pe un teren mai ne
ted,
situat
in
„par
\ cărilor". Atît le-aapropierea
trebuit automo\ biliștilor : „Dacă nu vă mutați

\
\
\
\
\

I
*
*
*
*
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de-acolo, vă facem zob masa!" ,
Un trecător ne avizat ar fi crezut
că, intr-adevăr, copiii n-au unde
să se joace, că nimeni n-a avut în
vedere o aseptenea cerință firească
intr-un mare cartier. Eroare. Zona
la care ne referim si-a început ca
riera urbanistică ca fiind, din acest
punct de vedere, un model. Pe o
distanță de 800 m au fost date în
folosință, in urmă cu 10 ani. trei
„complexe" de joacă pentru copii
—■ unul in apropierea cinematogra
fului Favorit', altul în spatele poli
clinicii Drumul Taberei, iar cel
de-al treilea în apropierea scolii
generale 164.
Copiii din această parte a cartie
rului au deci unde să se joace. Atunci ? Ei bine, despre acest ,atunel" vrem să. discutăm în rindurile de fată, Cele trei „complexe" de joacă, care acum cîțiva
ani reprezentau adevărate modele
pentru orice vizitator, au început
încet, încet, să se degradeze. Apa
ratele de joacă n-au mai fost nici
reparate, nici înlocuite.
Să nu ne jucăm cu gospodărirea
locurilor de joacă pentru copii.
Pentru că — cu eforturi nu prea
mari — ele pot fi conservate cu
grija pe care o merită. Ca bunuri
care au fost create să fie folosite
nu un an. doi, ci pentru generații

de copii. Iar gospodarii lor sîntem
noi toți: părinți, edili și copii. Pen
tru că noi părinții, noi cetățenii,
noi edilii trebuie să ne îngrijim ca
aceste bunuri să- fie păstrate și
reintregite cu cele necesare de la un
an la altul.
Este o realitate că la acțiunile de
muncă patriotică, prin care sint so
licitate energiile gospodarilor, foar
te rar — ca să nu spunem aproape
niciodată — obiectivul acțiunilor
nu-l
constituie
înfrumusețarea
locurilor de joacă pentru eonii. Or.
a aștepta ca altcineva să vină, să
vadă, să constate și să rezolve echlvalează cu a abdica de la obliga
ția cetățenească de a îngriji un bun
creat de societate, cit și de la aceea de părinți, care trebuie să fim
preocupați de locul unde se joacă
copilul nostru. Neacționînd in acest
sens producem, de fapt, o dublă pa
gubă : una materială — pentru că
bunurile se degradează, și una mo
rală. Pentru că lipsa de spirit gos
podăresc se transmite, cu toate
consecințele ei de mai tirziu, asu
pra micilor beneficiari, care, neînvățați astăzi, tind sint mici, că tot
ce le este încredințat trebuie să ftc
păstrat cu grijă, să contribuie ei
înșiși la gospodărirea lor, nu o vor
face cu răspunderea cuvenită nici
peste ani, cînd lor înșiși le vor re
veni asemenea îndatoriri cetățenești.
Asupra acestor „amănunte" ar
trebui să medităm mai atent, cu
mat multă grijă, toți cei care râspundem de crearea șii gospodărirea
,. .
bunurilor destinate copiilor.
Chiar
’
‘
dacă e vorba de locurile de joacă
Pentru că ele reprezintă atit o con
diție necesară dezvoltării lor sănă
toase, cit și prima școală a educa
ției civice.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim recunoștință profundă pentru telegrama de solidaritate, plină
de sentimente de prietenie, pe care ati adresat-o în numele Partidului Comu
nist Român, al poporului român, precum și al dumneavoastră personal, cu
prilejul Lunii de solidaritate internațională cu lupta poporului coreean.
Sprijinul dumneavoastră neobosit și solidaritatea pe care ni le acordați
constituie un mare imbold pentru poporul nostru in lupta sa pentru reunificare pașnică și independentă a patriei.
Evocînd cu satisfacție vizita de neuitat pe care am efectuat-o recent In
tara dumneavoastră, îmi exprim încrederea că zi de zi'se vor extinde și
dezvolta și mai mult relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre cele două
partide, țări și popoare ale noastre.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Doresc să vă exprim cea mal sinceră recunoștință pentru felicitările
cordiale și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii în funcția
de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
Totodată, vreau să exprim satisfacția noastră deosebită 'pentru dezvoltarea
cu succes a relațiilor prietenești dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia
și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă România și Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia. Sîntem convinși că dezvoltarea multilaterală
a relațiilor și colaborării noastre va contribui atît la întărirea in continuare
a prieteniei între popoarele noastre, cit și la lupta pentru pace și socialism
în lume.

STEVAN DORONSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Vizita unei delegații a Camerei
Reprezentanților din Congresul S.U.A.
PreșCu .Rele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut luni o
întrevedere cu delegația de membri
ai Camerei Reprezentanților din Con
gresul Statelor Unite ale Americii,
condusă de Harley O. Staggers, pre
ședintele Comitetului pentru comerț
interstatal și exterior, deputat de
mocrat din partea statului Virginia
de Vest, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, face o vizită în
tara noastră.
Din delegație fac parte Tim Lee
Carter, membru al Comitetului pen
tru comerț interstatal si exterior si
al Comitetului pentru micile afaceri,
deputat republican din partea statu
lui Kentucky. Richard H. Ichord,
membru al Comitetului pentru servi
ciile armatei, deputat democrat - din
partea statului Missouri. Bob Wil
son. membru al Comitetului pentru
serviciile armatei si al Comitetului
pentru bătrinete, deputat republican
din partea statului California.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații dintre România
și S.U.A., relevîndu-se, totodată,
posibilitățile largi de dezvoltare și
diversificare a acestora pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultural și
în alte domenii de interes reciproc,
în spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
dintre președinții Nicolae Ceaușescu
și Jimmy Carter.
întrevederea a prilejuit, de ase

menea, efectuarea unui schimb de
vederi în probleme privind dezvolta
rea raporturilor dintre cele două
foruri legislative. în context s-a evi
dențiat contribuția colaborării directe
dintre parlamentele celor două țări
la mai buna cunoaștere reciprocă, la
adincirea relațiilor de prietenie și
cooperare româno-americane.
Au fost abordate, totodată, unele
aspecte ale vipții internaționale ac
tuale. subliniindu-se rolul important
ce revine parlamentelor și parla
mentarilor in soluționarea marilor
probleme ale contemporaneității, în
găsirea celor mai eficiente căi pentru
instaurarea unui climat de încredere,
pace și colaborare în lume.
★

în aceeași zi, parlamentarii ameri
cani au avut întrevederi la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internationale. Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Ministerul Energiei Elec
trice. Ministerul Minelor. Petrolului
și Geologiei și Ministerul Sănătății.
La întrevederi a participat Herbert
Kaiser, însărcinat cu afaceri adinterim al S.U.A. la București.
★

în onoarea delegației Camerei Re
prezentanților din Congresul S.U.A.,
președintele Marii Adunări Naționale
a oferit un dineu.
(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii

naționale

Z15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL

(

Recepție
la Ambasada
Franței
Cu prilejul Sărbătorii naționale a
Republicii Franceze, ambasadorul acestei țări la București, Pierre Cerles. a oferit, luni seara, o recepție.
Au luat parte Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte al Consiliului de
Stat, Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Virgil
Trofin. viceprim-ministru al guver
nului, Nicolae Giosan, președintele
Marii Adunări Naționale, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe,
loan Avram, ministrul industriei
construcțiilor de mașini. Marin
Rădoi, adjunct al ministrului edu
cației si învătămîntului. reprezen
tanți ai unor ministere si instituții
centrale, oameni de stiinjâ. artă și
cultură.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
al ti membri ai corpului diplomatic.
★

Cu același prilej, ambasadorul
Franței la București a rostit o cuvîntare la posturile noastre de ra
dio si televiziune.
(Agerpres)

Cronica zilei
Luni. 14 iulie, tovarășul Ștefan
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. a]
P.C.R., ministrul afacerilor externe,
a primit pe Flaminio Piccoli, secre
tar national al Partidului DemocratCreștin din Italia, precum si pe cei
lalți membri ai delegației ne care o
conduce în vizita sa în tara noastră,
la invitația Frontului Democrației și
Unității Socialiste.
Cu acest prilej a avut loc un
schimb de păreri privind stadiul ac
tual al relațiilor româno-italiene și
dezvoltarea lor .pe mai departe. De
asemenea, a avut loc o convorbire
în probleme privind pregătirea • reu
niunii de la Madrid și alte aspecte
actuale ale vieții internaționale de
interes comun.
★

Ieri. în Capitală, a avut loc masa
rotundă cu tema „Aspecte ale valo
rificării turistice a mărturiilor getodacice din România", organizată de
Institutul de economia comerțului in
terior și a turismului, Centrul de
formare și perfecționare a cadrelor
din industria hotelieră și turism și
Muzeul de istorie a municipiului Bucu
rești. Comunicările au prezentat cele
mai noi date arheologice privind
lumea geto-dacică, au înfățișat pro
iecte — cu deosebire referitoare la
cetățile dacice din Munții Orăștiei
— pentru integrarea vestigiilor getodacice în circuitele turistice.

PARTIDULUI ■
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,

de puternic avînt creator in construcția socialistă
JUDEȚUL CONSTANTA
(Urmare din pag. I)
dezvoltare a industriei județului
Constanta a fost de aproape 14 la
sută, ceea ce ne permite ca în 1980
să realizăm o producție de aproape
25 miliarde lei. fată . de 3.3 miliar
de lei în anul 1965.
— Personalitatea județului Con
stanța este definită din punct de
vedere economic de faptul că pe
teritoriul său se află cea mai mare
poartă maritimă a țării si cel mai
important centru al industriei con
structoare de nave. Portul Con
stanța este in prezent barometrul
care înregistrează și roadele poli
ticii României de cooperare econo
mică internațională.
— Este de neconceput să vor
bim astăzi de dezvoltarea jude
țului Constanța fără a porni de la
preocuparea conducerii partidului,
personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. de a face din portul
Constanța cea mai mare și mo
dernă deschidere a țării la mare și,
implicit, în procesul cooperării
economice internaționale. Faptul că
peste 65 la sută din schimburile
economice șl comerciale ale Româ
niei se realizează astăzi prin portul
Constanta a determinat dezvoltarea
atît a acestuia, rit si a flotei ma
ritime. întregul program de dezvol
tare a portului si modernizare a
traficului a fost elaborat si se reali
zează pas cu pas pe baza orientări
lor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejul numeroaselor
vizite efectuate în județul Constanta
și in special în zonele portuare. Con
comitent cu sistematizarea si dez
voltarea portului în limitele sale,
în 1966 au început lucrările de
extindere a acestuia spre sud, spre
Agigea — proces care se desfă
șoară pe etape și care va face din
portul Constanta, în deceniul urmă
tor. unul dintre cele m|i.mari por
turi din lume. Eforturife&materiale
ale statului pentru modernizarea
portului, a industriei constructoare
de nave sînt impresionante. Dacă în
cincinalul 1961—1965 s-au alocat în
acest scop 1,1 miliatde lei, în cin
cinalul actual fondurile se ridică la
circa 23 miliarde lei.
Ca o consecință directă a aces
tor investiții au crescut capacitatea
portului și volumul mărfurilor
derulate : de la 8,7 milioane tone în
1965 la 45 milioane tone mărfuri
solide și petrolifere în 1979. Iar
perspectivele sînt și mai mari. De
pildă, din investițiile actualului
cincinal, însumînd peste 74 mili
arde lei. adică tot atît cît s-a inves
tit în județul Constanța în z toate
cincinalele anterioare, o parte im

portantă este destinată marilor
obiective hidrotehnice și de trans
porturi aflate în construcție, ca:
noul port Constanța Sud — Agigea,
Canalul Dunăre — Marea Neagră,
cu porturile de Ia Basarabi. Medgi
dia și Cernavoda, care va scurlți
cu 320 de kilometri drumul navelor
maritime spre centrele industriale
situate pe marele fluviu, precum
și a încă două noi porturi mari
time — Midia și Mangalia.
Pe lîngă faptul că este sediul
celei mai mari porți maritime a
țării, în județul Constanța își des
fășoară activitatea și cele mai mari
șantiere de construcții navale ale
României. Dezvoltarea acestor uni
tăți o datorăm, de asemenea, tova
rășului Nicolae Ceaușescu care. în
ultimul deceniu, a făcut nouă vizite
la șantierele navale din Constanta.
Dacă pînă în 1965, la Constanta se
construiau numai șalupe, de pe noile
docuri sînt lansate. începînd din
1975, mineralierele de 55 000 tdw,
apoi petrolierele de 150 000 tdw,
iar în prezent, o altă serie de nave
de 65 000 tdw. Tot pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Mangalia a devenit unul din ma
rile șantiere navale, unde se con
struiesc mineraliere de 55 000 și
65 000 tdw.
Sînt rezultate cu care ne mindrim. Sînt rezultate care aparțin în
egală măsură atît oamenilor muncii
din județul nostru, cît si primului
muncitor al țării. începînd din 1968,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit
de tovarășa Elena Ceaușescu și de
alți tovarăși din conducerea de
partid și de stat, a efectuat în fie
care an repetate vizite de lucru pe
șantierele județului, a formulat in
dicații de cardinală valoare cu
privire la amplasarea unor zone
și obiective industriale, la siste
matizarea municipiului Constanța
și a litoralului, la construirea căii
navigabile a Canalului Dunăre —
Marea Neagră, la grandiosul pro
gram de construcții maritime, la
extinderea portului și activităților
sale, la construirea platformei pe
trochimice Midia — Năvodari.
— Ce considerați a fi semnificativ
în dezvoltarea si modernizarea agri
culturii ?
— Ca județ care a deschis drumul
cooperativizării, pentru Constanta
ultimul deceniu și jumătate a în
semnat perioada unor mari inves
tiții, care au scos „pămînturile se
cătuite" de sub spectrul secetei
prin amenajarea celui mai mare
sistem de irigații al țării, încît,
în prezent, pe 300 000 de hectare,
pămîntul acestei părți a Dobrogei
a devenit o grădină. Ampla revolu

ție în agricultura’ județului a
început însă cu mecanizarea si
astăzi ne aflării într-un stadiu pe
care cu 15 ani în ucțțiâ țăranii de
pe aceste păminturi, ârșe de soare
nici nu-1 visau. Agricultura județu
lui este dotată în 'biSient cu 7 313
tractoare, 1 835 cultivtiîfeare. 2 599 se
mănători. 2 557 combine pentru
grîu și 500 combine pentru recolta
tul porumbului, care permit meca
nizarea totală a lucrărilor la cul
turile păioase și în proporție de 90
la sută la cele prăsitoare. Zootehnia,
ramură de tradiție în Dobrogea. pe
cale să asigure aproape 50 la
sută din totalul producției agricole
globale, a fost modernizată pe
principiul tehnologiei industriale
în aproape 20 de mari complexe
pentru creșterea porcilor, tinere
tului taurin, vacilor, oilor și păsă
rilor, iar prin aportul cercetării și
al specialiștilor au fost introduse
în producție rase de animale și
soiuri de plante de mare producti
vitate. Ca urmare a acestei orien
tări. agricultura județului deține în
prezent peste 15.8 la sută din
fondurile fixe productive, iar popu
lația ocupată în această ramură
reprezintă numai 21 la sută față de
50 la sută cît era -în 1965. in
condițiile în care producția agri
colă globală va fi în acest an cu
peste 250 la sută mai mare decît în
același an. Chiar dacă a cunoscut
asemenea ritmuri de creștere, sîn
tem conștienți că mai avem multe
de făcut pentru a obține în agri
cultură rezultate pe măsura mij
loacelor de care dispunem, a cerin
țelor puse de conducerea partidului,
a voinței de a fi mereu în frunte.
Imaginea satelor dobrogene de azi
nu mai seamănă cu aceea de acum
15 ani. Viata așezărilor rurale
a cunoscut transformări radicale,
în sensul că mecanizarea a im
pus industrializarea lucrărilor agri
cole. iar bunăstarea se simte în
confortul locuințelor. Sutele de
școli noi și numeroasele licee agri
cole de la sate, existența în fiecare
localitate rurală a unui așezămînt
de cultură si a cel puțin unui local
al cooperației de consum, iar în
multe comune și a unor complexe
de prestări de servicii sînt noii
piloni care alcătuiesc peisajul arhi
tectonic și spiritual al satelor do
brogene.
— Astăzi, atît în tară, cit si peste
hotare, numele județului Con
stanța este adeseori asociat de nu
mele litoralului românesc. Repre
zintă industria turistică o impor
tantă „carte de vizită" a județului?
— Litoralul românesc — creație
aproape in întregime, a ultimilor
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15 ani — reprezintă o mîndrie nu
numai pentru județul nostru, ci
pentru întreaga țară. Litoralul este
una din marile frumuseți și bogății
ale tării, iar dezvoltarea lui a fost
gindilă intr-o concepție modernă,
de largă perspectivă, bazată atît pe
valorificarea factorilor de cură
marină, cît și a însemnatelor re
surse de ape termale aflate in
această zonă. Datorită importante
lor investiții alocate, țărmul româ
nesc al Mării Negre este împodobit
cu un colier de 12 stațiuni, una mai
frumoasă decît alta. Ele sînt adevă
rate palate de odihnă si sănătate
atît pentru oamenii muncii din tara
noastră, cît si pentru turiștii străini
care-și petrec aici vacanța, în fie
care an. în număr tot mai mare.
— Ce elemente noi va adăuga vi
itorul dezvoltării județului, cum
își va configura el personalitatea
spre a fi mereu o „grădină înflori
toare" ?
— Direcțiile principale și orientă
rile dezvoltării economice și sociale
a județului Constanța în cincinalul
viitor sînt în conformitate cu Di
rectivele Congresului al XII-lea al
partidului și corespund în același
timp posibilităților materiale și
umane de care dispunem. Fondu
rile de investiții alocate județului
nostru vor permite finalizarea unor
mari lucrări, de importantă na
țională : Canalul Dunăre — Marea
Neagră,
portul Constanta Sud
— Agigea. noul pod peste Du
năre, dublarea capacității flotei
maritime etc. în același timp.; se
vor finaliza obiectivele platformei
petrochimice Midia — Năvodarii se
vor construi patru noi între
prinderi alimentare etc., iar pro
ducția agricolă globală va ajunge la
8,3 miliarde lei. Nivelul de trai al
oamenilor se va îmbunătăți prin
darea în folosință a cel puțin 3(1000
de apartamente si a peste 4 160 de
locuri în cămine, prin creșterea
desfacerii volumului de mărfuri
către populație cu 38,4 la sută*
Mîndri de încrederea pe care
le-o acordă secretarul general al
partidului, stimulați de succesele
obținute, oamenii muncii dki ju
dețul Constanta. în frunte cu comu
niștii. sînt angajați puternic la
traducerea în viată a măsurilor
stabilite pe baza orientărilor sl
sarcinilor reieșite din cuvîntările
tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centele consfătuiri de lutru și la
plenara lărgită a Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii — care au
devenit programe de acțiune pentru
toți oamenii muncii de pe meleagu
rile cuprinse între Dunăre și
Marea Neagră.

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

Cinci zile pînă la începerea Jocurilor Olimpice
® Echipa noastră de polo a plecat la Moscova • Astăzi se
îndreaptă spre orașul Olimpiadei alți sportivi români:
luptători, boxeri și trăgători
Alți sportivi români — din rîndurile celor aproximativ 250 cît numără
lotul nostru olimpic — au plecat ieri
la Moscova. E vorba de echipa re
prezentativă de polo — 11 jucători,
conduși de antrenorul Anatol Grințescu. Echipa noastră va juca primul
meci din grupa preliminară chiar
duminica viitoare, cu formația Un
gariei. apoi, la 21 iulie, cu Grecia
și la 22 iulie, cu Olanda. Amintim
că primele două clasate din fiecare
dintre cele trei grupe se vor întrece
într-un turneu final de șase formații
pentru cucerirea medaliilor olimpice
(rezultatele din grupele preliminare
nu vor conta în turneul final).
Astăzi vor pleca la Jocurile Olim
pice formațiile noastre de lupte
greco-romane, box, precum și cițiva

trăgători (Dan Iuga și Mircea Ilca).
Formația de lupte greco-romane,
unul dintre punctele tari ale lotului
olimpic român, va susține întîlniri
începînd de duminică și pînă joi, 24
iulie. Printre luptătorii români la
acest stil, înscriși la cele zece cate
gorii de greutate, se numără mai
mulți candidați la medalii olimpice,
in frunte cu Ștefan Rusu, Constan
tin Alexandru și Ion Draica. Și în
turneul de box, sportivii noștri au
fost înscriși la toate categoriile de
greutate (11). Turneul de box are
durata cea mal lungă dintre întrece
rile olimpice (20 iulie — 2 august),
prilej pentru Simion Cuțov, George
Donici, Daniel Radu și colegii lor de
a-și' dovedi pregătirea și forța de
luptă.
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Popasuri atractive, unități turistice
ale cooperației de consum

o Sesiunea Comitetului
International Olimpic
Luni s-au deschis la Moscova lu
crările celei de-a 83-a sesiuni a Co
mitetului Internațional Olimpic. Pe
agenda de lucru figurează probleme
legate de dezvoltarea mișcării olim
pice. precum și alegerea viitorului
președinte al C.I.O.

• Componența delegației
sportive a U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Dele
gația sportivă a U.R.S.S. la cea de-a
XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice
de vară de la Moscova va cuprinde
circa 560 de concurenti înscriși la
toate disciplinele prevăzute in pro

gram.
Printre aceștia se află sportivi
care au mai luat parte la cite trei
ediții ale J.O. cum sînt atletul Vik
tor Saneev. de trei ori campion
olimpic la triplu-salt. scrimera Elena
Belova, multiplă medaliată cu aur la
Olimpiade.
baschetbalistul Serghei
Belov, iahtmanul Valentin Mankin
(41 ani), care este si cel mai vîrstnic
component al lotului. Cea mai tînără
concurentă sovietică este Silva
Emirzian (14 ani), participantă la să
rituri în ană.

• Recorduri mondiale
la atletism
Cu Prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Sofia, cunoscuta
campioană a Bulgariei, Maria Vergova-Petkova a stabilit un nou re
cord al lumii în proba de aruncarea
discului cu o performanță de 71,80
m. Vechiul record era de 71,50 m și
aparținea atletei Eveline Jahl (R. D.
Germană).
După cum s-a mai anunțat, în ca
drul concursului de verificare al lo
tului olimpic de atletism al R. D.
Germane de la Potsdam, echipa fe
minină a R. D. Germane a corectat
recordul mondial în proba de ștafetă
4X100 m cu timpul de 41”85/100. Iată
alte rezultate înregistrate cu acest
prilej : masculin : 100 m : Ray —
10”46/100 ; greutate : Schmidt. — 20,67
m ; suliță ; Hannisch — 85,70 m.

Celor care călătoresc pe meleagu
rile județului Timiș, cooperația de
consum le recomandă să viziteze
unitățile sale turistice, ospitaliere
locuri de popas in orice anotimp.
în stațiunea balneoclimaterică
Buziaș, renumită pentru proprie
tățile curative ale apelor sale
minerale, se află hotelul „Silagiu".
Camerele hotelului dispun de încăl
zire centrală și oferă găzduire în
condiții confortabile pentru 64 de
persoane, iar la restaurantul aces
tuia sînt servite zilnic specialități
culinare bănățene.
în localitatea Făget, pe drumul
național Lugoj — Făget — Deva
(D.N. 68 A, km. 36) se află ampla
sat complexul turistic „Padeșul", cu
20 de camere (42 locuri) avînd con
fort modern și încălzire centrală,
precum și Un restaurant.
Hotelul „Dota", din centrul ora
șului cu aoelași nume, dispune, de
asemenea, de un restaurant, un
cafe-bar, bufet-expres, cofetărie și
locuri de cazare.

La 9 kilometri de Lugoj, spre Fă
get. intr-o livadă de meri, a fost
construit hanul „Ana Lugojana".
Unitatea are un restaurant cu o
ambianță plăcută, unde se pot servi
gustoase specialități culinare bănă
țene, precum și cîteva locuri de
cazare in camere cu încălzire cen
trală.
Acestea sînt numai cîteva dintre
unitățile turistice ale cooperației de
consum din județul Timiș, care se
preocupă, totodată, de extinderea
și modernizarea rețelei sale comer
ciale și de alimentație publică.
Anul trecut, in localitatea Ciacova, situată la 32,5 km de Timi
șoara. a fost dat in folosință un
modern supermagazin cu o supra
față de 1 500 mp, care cuprinde o
alimentară cu autoservire și mai
multe raioane pentru încălțăminte,
articole electrice, de menaj, mo
bilă, tricotaje, țesături, confecții,
parfumerie și cosmetice.
în fotografie : hanul „Ana Lugo
jana".

• „FAVELIZAREA" PROCES AL INVOLU
ȚIEI URBANE. Conform
celor mai recente statistici bra
ziliene. procesul de „favelizare"
(de la favelas — cartierele
mărginașe, alcătuite din locuin
țe mizere) a marilor orașe bra
ziliene a atins un ritm îngrijo
rător. Sao Paolo numără în pre
zent nu mai puțin de 900 astfel de
„favelas", in care trăiesc 200 000
familii, adică peste un. milion
de persoane; aceasta înseamnă
10 la sută din populația totală a
orașului, fată de 6 la sută cît
reprezentau în 1977. La Rio de
Janeiro există 300 „favelas" cu
1,7 milioane locuitori, adică mai
bine de un sfert din populația
marii metropole braziliene.

BACAU • La căminele cul
turale. casele de cultură, la clu
burile muncitorești au loc. în
aceste zile, manifestări cultural-artistice dedicate împlinirii
unui deceniu si jumătate de la
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Sub genericul ..Omagiu
președintelui", la Moinesti. Ba
cău. Dărmănești. Oituz au fost
organizate expoziții tematice de
carte, iar la Tg. Ocna. Luizl —
Călugăra, Podu Turcului. Răcăciuni au avut loc recitaluri de
poezie patriotică si contempo
rană. (Gh. Baltă).
BRAȘOV • într-un splendid
cadru natural din apropierea
orașului Săcele s-a desfășurat
„Tirgul feciorilor". După para
da portului popular, cele zece
ansambluri și formații de cîntece si dansuri populare din ju
dețele Vîlcea. Bacău. Argeș,
Dîmbovița, Harghita. Buzău si
Prahova au prezentat un pro
gram 1 artistic, aplaudat cu căl
dură de miile de spectatori din
Săcele, Brașov si împrejurimi.
® La galeriile „Victoria" din
Brașov s-a deschis expoziția re
trospectivă a. caricaturistului

® NISIPURILE ASFALTICE DIN ALBERTA. In
condițiile în care energia devi
ne o preocupare stringentă pre
tutindeni pe glob. în Canada s-a
pus. la ordinea zilei ideea utili
zării vastelor rezerve de nisi
puri asfaltlce din nordul pro
vinciei Alberta, evaluate la un
trilion barili de bitum. Nisipu
rile asfaltice conțin, dună cum
o spune și numele, nisip, asfalt
(bitum), argilă și apă; în aceas
tă compoziție, bitumul (care re
prezintă 10 la sută)
conține
50—60 la sută petrol. Se esti
mează că din nisipurile asfal
tice din Alberta se pot obține
250 miliarde barili petrol brut.
O primă instalație, realizată de
„Great Canadian Oil Sands", pro
duce 50 000 barili petrol pe zi.

Constantin Cazacu din locali
tate. Multe din lucrările expuse,
premiate la diverse expoziții și
concursuri din tară si străină
tate. au fost publicate in paginile
presei locale și centrale. (Nicolae
Mocanu).
SATU MARE 9 „Cartea ve
che românească din secolul al
XVIII-lea în județul Satu
Mare" este genericul expoziției
ce s-a deschis la muzeul jude
țean sub auspiciile Oficiului
pentru patrimoniul cultural na
tional al județului Satu Mare.
Sint expuse peste 60 de lucrări
din cele tipărite la Blaj. Rîmnic.
București. Buzău. Tîrgoviște. Si
biu. care reliefează ideea că ti
parul și cartea românească au
constituit factori activi ai men
ținerii și consolidării de-a lun
gul veacurilor a unității spiri
tuale a celor trei țări românești.
(Octav Grumeza).
MARAMUREȘ ® La Casa de
cultură din Sighetu Marmatiei
s-a deschis expoziția municipa

PILRHIIȚINBIN!
•
„NUMĂRĂTOA
REA" NORILOR. Deasupra
planetei noastre se formează
practic anual un număr con
stant de nori. Dacă deasupra
unei regiuni se adună prea
multi nori, in altă regiune se
va constata în mod neapărat
un deficit. Acest fenomen a fost
studiat la Observatorul geofizic
principal al U.R.S.S. pe baza
unor cercetări efectuate timp de
mulți ani în 3 500 de puncte. In
acest fel a fost elaborată harta
înnorărilor pentru toate' conti
nentele si oceanele Pâmîntului.

lă a gazetelor satirice, care au
participat la cea de-a 7-a edi
ție a concursului de caricaturi.
Sînt expuse peste 100 de gazete
satirice din întreprinderi, insti
tuții, școli, juriul acordînd dis
tincții celor prezentate de între
prinderea de tricotaje ..Unita
tea". organizația U.T.C. de la
Combinatul de prelucrare a lem
nului. Liceul industrial nr. 1,
Școala generală nr. 2. Școala
populară de artă și comuna
Sarasău. (Gh. Susa).
VÎLCEA © în comuna Mihăesti. pe malul unui pitoresc
lac cu . nuferi s-a desfășurat
timp de două zile cea de-a X-a
ediție a festivalului folcloric ju
dețean „Sărbătoarea nufărului".
Actuala edirie a avut în pro
gram un simpozion pe tema
„Mediul Înconjurător si sănăta
tea omului", urmat de o gală de
filme documentare pe aceeași
temă. Cea de-â doua zi a pri
lejuit mai multor formații ale
tineretului din .iudet. care -s-au
impus in precedentele ediții aleFestivalului national „Cîntarea
României", să-și etaleze din nou
calitățile artistice și interpreta
tive. (Ion Stanciu).

lucru extrem de folositor pentru
a se face prognoze mai precise
ale timpului probabil, precum
6i pentru aprecierea balanței
energetice a planetei noastre —
norii reglînd, după cum se știe,
„accesul" energiei solare la su
prafața Terrei.

® CEL MAI LUNG
TUNEL DIN LUME. Acum
15 ani. in Japonia a început
construcția celui mai lung tunel
din lume (58,850 km), care va
lega insulele Hokkaido și Hon
shu, trecînd pe sub strîmtoarea
Tsugaru. In prezent, o porțiune
de peste 70 la sută din traseu
a si fost realizată. întreaga lu
crare urmînd să fie terminată
în anul 1982. Tunelul Seikan,
cum este denumit, se află la
240 m sub apă și are o lățime

tV
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial ! „Temerarul”. Relua
rea episodului 1
11.45 Telex
11,55 Documentar științific.
Combusti
bil pentru totdeauna — hidroge
nul
16.00 Telex
16.05 Telerama
16.35 Varietăți internaționale
17.35 Clubul tineretului
13.25 Almanah pionieresc de vacantă
18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
10.25 La zi în agricultură
19.40 Flori de cintec românesc — pro
gram muzical folcloric
20,00 Teatru TV : ,,A venit o fată” de
Huszar Sandor. Premieră pe țară
21.25 15 ani lumină
22,00 Intermezo coregrafic
22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19.00
19.25
19.40
20.00
20.30
20.45
21.10
21.45
22,15

Telejurnal
Buletin rutier
Musical șl operetă
Viața economică a Capitalei
Album coral
Din țările socialiste
Muzică de cameră
Moștenire pentru viitor
Telejurnal

de 9,60 m. EI va fi traversat de
trenuri rapide. care-I vor stră
bate in 13 minute, scurtînd con
siderabil distantele dintre re
giunile de nord si de sud ale
țării. Astfel, joncțiunea între
Tokio, care este situat pe Hons
hu — principala Insulă a Ja
poniei — și Sapporo, capitala
insulei Hokkaido, va putea fl
realizată în mai puțin de sase
ore. fată de 20 în prezent. în
cursul lucrărilor, specialiștii ja
ponezi au fost confruntați cu
numeroase dificultăți provoca
te de fragilitatea solului marin
si de posibilitatea infiltrării
apei. Ei au reușit să le înfringă
însă injectînd în falii o compo
ziție de ciment si sticlă lichidă
care reacționează la apă si
creează o bază solidă, suficientă
pentru a rezista formidabilei
presiuni a marilor adincuri.

’’ti
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Sdămb de mesaje intre președintele
Somdniei, Me Ceausescu,
si presedititeie Libanuhii, Elias Sarkis
BEIRUT 14 (Agerpres). — La Beirut
a avut loc luni un schimb de mesaje
de prietenie intre Dresedintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceausescu, și Elias Sarkis,
președintele Libanului.
Vasile Pungan. ministru secretar de
stat, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, a prezen
tat aprecierile si considerațiile to
varășului Nicolae Ceausescu cu pri
vire la situația internațională actuală
și la căile de rezolvare a probleme
lor conflictuale, pentru intărirea pă
cii șl colaborării in lume.

Președintele libanez a dat o înaltă
apreciere contribuției președintelui
României la găsirea unei soluții
globale care să ducă la o pace iustă
și durabilă în Orientul Miilociu si a
mulțumit pentru sprijinul acordat
poporului libane? în lupta sa pentru
asigurarea pății, integrității terito
riale și independentei Libanului.
De ambele Bărti s-a exprimat apre
cierea pentru evoluția favorabilă a
relațiilor româno-libaneze si hotărirea de a le intensifica si diver
sifica.

Înaltă apreciere fată de poziția României

privind soluționarea problemei
poporului palestinian
BEIRUT (Agerpres). — La Beirut
a avut loc un schimb de mesaie de
prietenie între tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, si
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.
Vasile Pungan. ministru secretar
de stat, consilier al președintelui
României, a prezentat, din partea
tovarășului Nicolae Ceausescu po
zițiile și propunerile românești cu
privire, la situația internațională ac
tuală si căile de soluționare, pe cale
politică, a problemelor conflictuale
cu care se confruntă omenirea.
Președintele Comitetului Executiv
al O.E.P. a dat o înaltă apreciere si

a exprimat calde mulțumiri președin
telui Nicolae Ceausescu pentru acti
vitatea consecventă ce o desfășoară
pentru soluționarea globală a con
flictului din Orientul Mijlociu,
care să ducă la instaurarea unei păci juste si durabile în zonă, la
solutionarea problemei poporului pa
lestinian — inclusiv la crearea unui
stat palestinian independent.
în timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă tovărășească, de
caldă prietenie, s-a exprimat dorin
ța ambelor părți de întărire în con
tinuare a contactelor si consultărilor,
inclusiv la cel mai înalt nivel, in ve
derea soluționării problemelor de in
teres comun, întăririi prieteniei din
tre cele două popoare.

Un interviu al secretarului general al O.N.U.
• Națiunile Unite intenționează să trimită 7 OOO de militari
in Namibia pentru menținerea ordinii și organizarea de ale
geri libere • in favoarea unei reglementări politice globale
a situației din Orientul Mijlociu
TUNIS 14 (Agerpres). — Intr-un
Interviu acordat televiziunii tunisiene
și reluat de agenția France Presse,
secretarul general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, a relevat că O.N.U. in
tenționează să trimită în Namibia
circa 7 000 de militari pentru menți
nerea ordinii și organizarea de ale
geri libere.
Secretarul general al O.N.U. a ară
tat că așteaptă un răspuns de la
autoritățile sud-africane la scrisoarea
sa care conține propuneri concrete
privind lansarea unei „operațiuni de
pace" în Namibia.
Așa dună cum este cunoscut. Con
siliul O.N.U. pentru Namibia a
condamnat, recent, hotărirea Africii
de Sud de a instala in Namibia ..un
așa-zis Consiliu ministerial, în cali
tate de organism de guvernămînt al
țării", acțiune ilegală destinată să
perpetueze dominația colonială a re
gimului de la Pretoria in acest teri
toriu.
în legătură cu Orientul Mijlociu,
Kurt Waldheim a subliniat că nu se
poate realiza o reglementare globală
a situației din această zonă fără gă
sirea unei soluții satisfăcătoare pen
tru poporul palestinian, care are
dreptul Ia autodeterminare. „Cred, a
spus el, că este absolut necesar ca
Organizația pentru Eliberarea Pales

tinei, recunoscută la reuniunea arabă
la nivel înalt de la Rabat ca singu
rul reprezentant legitim al poporului
palestinian, să participe la procesul
negocierilor".
Relevind complexitatea problemei
din această regiune a lumii, secreta
rul general al O.N.U. a arătat că
trebuie dublate eforturile și între
prinsă o acțiune dinamică pentru a
se ajunge la soluționarea politică
globală a Problemei in cadrul O.N.U.,
situația riscind altfel să se dete
rioreze.

Reluarea negocierilor
tripartite în problema
palestiniană
CAIRO 14 (Agerpres). — La Cairo
au fost reluate, după o întrerupere
de peste două luni, negocierile pri
vind autonomia palestinienilor din
teritoriile Gaza și Cisiordania, stipu
late de acordurile încheiate la Camp
David între R. A. Egipt, Israel și
S.U.A. — informează agenția egip
teană de presă M.E.N.
Reluarea negocierilor a fost hotărită în cursul recentelor convorbiri
tripartite desfășurate la Washington.

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

SUB DEVIZA „EGALITATE, DEZVOLTARE, PACE“,
LA COPENHAGA S-A DESCHIS

Conferința mondială a Deceniului O.N.U.
pentru dreptul femeii
COPENHAGA — Trimisul Ager
pres Anca Voican transmite : Luni
după-amiază^ la complexul ..Bella
Center" din Copenhaga s-au deschis
lucrările Conferinței mondiale a De
ceniului Națiunilor Unite pentru
dreptul femeii. Participă delegații reprezentînd marea majoritate a celor
152 de state membre ale O.N.U.. pre
cum și reprezentanți a diferite orga
nizații internaționale. Din partea
României participă o delegație for
mată din Maria Bobu, vicepreședintă
a Consiliului Național al Femeilor,
Maria Groza, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor si
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Stana Drăgoi, ambasadorul
țării noastre în Danemarca.
Cuvintul de deschidere a fost
rostit de secretarul general al O.N.U..
Kurt Waldheim. In continuare, au
rostit discursuri regina Margareta a
II-a a Danemarcei, premierul tăriigazdă, Anker Joergensen. si Lise
Oestergaard. ministrul danez al cultu
rii. aleasă președintă a conferinței.
Secretarului general al O.N.U. i-a
fost apoi inminat de către un grup de

reprezentante ale organizațiilor de
femei din țările nordice un ..Apel
pentru pace si dezarmare", adresat
Națiunilor Unite, femeilor din în
treaga lume, tuturor țărilor si po
poarelor. în încheierea ședinței
inaugurale . a luat cuvintul Luciile
Mair (Jamaica), secretar general al
Conferinței de la Copenhaga.
Pe ordinea de zi a conferinței se
află înscrise examinarea progreselor
obținute în prima parte a Deceniu
lui O.N.U. pentru egalitatea femeii
(1976—1985), precum și a obstacole
lor aflate în calea îndeplinirii prin
cipalelor obiective ale Deceniului,
aflat sub deviza : „Egalitate, dezvol
tare. pace". Pe baza acestei analize
va fi elaborat un Program de acțiu
ne pentru cea de-a doua parte a De
ceniului femeii.
Lucrările conferinței se vor des
fășura pină la 30 iulie. în plenară si
pe comisii. în paralel, la Copenhaga
are loc un „Forum" al organizațiilor
neguvernamentale, la ale cărui lu
crări participă reprezentante ale
diferitelor organizații si mișcări ale
femeilor din întreaga lume.

s.u.A. Convenția națională a Partidului Republican
WASHINGTON 14 (Agerpres). —
în orașul Detroit a început luni Con
venția națională a Partidului Repu
blican, reunită în vederea desemnării
candidatului partidului la alegerile
prezidențiale ce vor avea loc în
S.U.A. în luna noiembrie.
Forumul republican, care va dura
pină miercuri, are, potrivit observa
torilor, mai mult un caracter formal,
deoarece Ronald Reagan, fost guver
nator al statului California. Se înfă
țișează în fata celor 1 994 de delegați
fără nici un contracandidat. Singura
chestiune in suspensie este desemna
rea — de către Reagan — a candida
tului la postul de vicepreședinte al
S.U.A. în legătură cu aceasta, agen
ția U.P.I. scrie că „întrebarea este
dacă acesta va fi ales din cercul con
servator, din jurul lui Reagan, sau va
fi o personalitate mai moderată care

să atragă voturi de la democrati Ia
4 noiembrie".
★

Senatorul american Edward Ken
nedy a anunțat oficial că la apro
piata Convenție națională a Parti
dului Democrat, programată pentru
luna viitoare, intenționează să cea
ră organizarea unei dezbateri asu
pra noilor reguli ale partidului
privind votul delegatilor. Aceste
reguli ii obligă pe delegații care s-au
pronunțat pentru unul dintre can
didați! democrati la funcția de pre
ședinte al S.U.A. să voteze tot pentru
acesta la, primul tur de scrutin pen
tru învestitură. Kennedy are nevoie
de sprijiniți a peste 300 de delegați
care s-au pronunțat în favoarea
contracandidatului său, actualul pre
ședinte Jimmy Carter, dacă el vrea
să albă o. șansă minimă de a concura
alături de acesta la învestitură.

A
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REUNIUNEA MINISTERIALA SPECIALA A GRUPULUI TARILOR DIN
AFRICA, ZONA CARAIBILOR Șl PACIFICULUI asociate la Piața comună,
care a avut drept scop analizarea posibilităților de extindere și diver
sificare a cooperării dintre aceste state, a luat sfîrșit la Montego Bay
(Jamaica). Participanții au adoptat un număr de 14 rezoluții, cuprinzind
mecanisme specifice de dezvoltare a comerțului și schimbului de infor
mații și documentație științifică intre țările respective. S-a hotă rit ca viitoarea reuniune să-și desfășoare lucrările în Togo, unde vor fi reluate
negocierile asupra unor probleme rămase în suspensie.

CONVORBIRI UNGARO-IUGOSLAVE. La Budapesta au început
convorbirile dintre Gybrgy Lazar,
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, și Veselin Giuranovici. președintele Consiliului
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via., sosit in R.P. Ungară într-o vi
zită oficială. Părțile au făcut un
schimb de informații privind aspec
te ale construcției economice din
țările lor și au discutat probleme
referitoare la dezvoltarea relațiilor
bilaterale. Au fost abordate, de
asemenea, problenie ale situației in
ternaționale actuale.
REMANIERILE DIN GUVERNUL
ANGOLEZ. Președintele M.P.L.A.

— Partidul Muncii, președintele
Republicii Populare Angola. Jose
Eduardo dos Santos, a instalat ofi
cial in funcțiile lor pe membrii
echipei guvernamentale rezultate
din remanierile de la 8 și 12 iulie,
anunță agenția , Angop. Și-au
schimbat titularii. în principal, mi
nisterele apărării, internelor, in
dustriei și muncii și asigurărilor
sociale, noii numiți fiind colonelul
Pedro Maria Tonha. locotenent-colonelul Alexandre Rodrigues. Pedro
Van-Dunem. Bento Ribeiro si. res
pectiv, Horacio Ferreira Bras da
Silva.
PARLAMENTUL BOTSWANEI se
va reuni vineri 18 iulie pentru a
desemna pe viitorul sef al statului,
care va succede în această funcție
fostului președinte Seretse Khama,
decedat duminică, s-a anuntat ofi
cial la Gaberones.

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R.
pentru agricultură
La Poznan au avut loc lucrările
celei de-a 52-a ședințe a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru agricul
tură. la care au participat delegațiile
țărilor membre ale consiliului și a
R.S.F.I. Comisia a adoptat măsuri
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i
revin din hotărîrile recentei s.esiuni
a C.A.E.R. de la Praga și ale Comi
tetului Executiv al consiliului. Au
fost examinate posibilitățile lărgirii
colaborării în creșterea producției de
cereale si în utilizarea rațională a
resurselor materiale în agricultură.
O atenție deosebită a fost acordată
problemelor adincirii colaborării in
domeniul medicinii veterinare în pe
rioada 1981—1985.

Mii de siderurgiști din Consett (nord-estul Angliei) și-au trimis reprezen
tanții la Londra pentru a protesta împotriva planurilor de închidere a
combinatului, care ar lăsa fără lucru 40 la sută din populația activă a
localității respective. Numărul șomerilor înregistrați oficial în Marea Britanie reprezintă 6,9 la sută din totalul forței de muncă, cel mai mare
nivel atins în perioada postbelică

Preocupări fundamentale. Hl I tributii majore ale glndirîi $i acțiunii
tovarășului Nicolae Ceausescu in domeniul politicii externe

cînd mari obstacole în calea dezvol
tării popoarelor, decalajele economice
sînt o sursă de ascuțire a contradic
țiilor internaționale, de animozitate,
tensiune și conflicte între state și
grupări de state, care generează si
tuații explozive, de natură să pericli
teze perspectivele de viitor ale păcii
și securității pe planeta noastră.
Pornind tocmai de la aceste reali
tăți, președintele României relevă
interesul convergent al tuturor po
poarelor pentru eliminarea decala
jelor, arătînd că nu poate fi vorba de
stabilitate economică, de un progres
rapid al întregii omeniri și de o
pace reală și durabilă in lume atît
timp cit persistă împărțirea lumii in
țări bogate și țări sărace.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu are
meritul nu numai de a fi dezvăluit
racilele vechiului sistem de relații,
de a fi subliniat imperativul înlo

cuirii acestuia, ci și de a fi elaborat
o concepție realistă, unitară, de an
samblu privind edificarea unei noi
ordini economice, echitabile și de
mocratice. Este un. fapt de netăgă
duit că în timp ce în diferite luări
de poziție Pe plan internațional erau
abordate diferite aspecte disparate,
unilaterale ale acestei probleme ori
chiar se manifestau reticențe sau
opacități fată de ideea unei „noi
ordini", secretarul general al parti
dului nostru a elaborat o concepție
globală, cuprinzătoare, cu o solidă
fundamentare științifică materialistdialectică, concepție deschizătoare de
noi drumuri, în concordanță cu ce
rințele progresului și păcii în lume.
In gîndirea președintelui României,
noua ordine pe plan economic se
află într-o relație organică, indisolu
bilă. cu o nouă ordine în nlan ooli
tic, presupune așezarea la temelia

INIȚIATIVE, ACȚIUNI, PROPUNERI
• Congresul al Xl-lea al P.C.R. a adoptat un larg și
cuprinzător program de acțiune în vederea edificării unei noi
ordini economice și politice mondiale.
9 Țara noastră a prezentat la cea de-a Vll-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. documentul intitulat
„Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini
economice internaționale".
9 Mesajul adresat celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.
de către președintele Nicolae Ceaușescu a avansat un șir de
obiective și propuneri concrete, practice, menite să contribuie
la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.

9 La inițiativa României, împreună cu alte state ale
„Grupului celor 77", a fost adoptată rezoluția O.N.U. privind
convocarea în 1980 a unei sesiuni speciale a Adunării Gene
rale consacrate noii ordini.

PREȘEDINTELE R.F. GERMA
NIA A SOSIT LA LISABONA în

tr-o vizită oficială. Karl Carstens
este însoțit de vicecancelarul si mi
nistrul de externe, Hans-Dietric'n
Genscher. în cadrul convorbirilor
pe care le va avea cu președintele
portughez. Antonio Ramalho Eanes,
și cu premierul Francisco Sa Carneiro. șeful statului v-st-german va
aborda aspecte ale raporturilor
diițtre cele două țări, precum și
problema aderării Portugaliei la
Piața comună.
UN PROGRAM PRIVIND SCHIM
BURILE DE INFORMAȚII ÎNTRE
SIRIA ȘI IUGOSLAVIA, pe termen

de doi ani, a fost semnat Ia Da
masc. Documentul prevede intensi
ficarea cooperării între agențiile de
presă, organizațiile de radio și tele
viziune. alte mijloace de informare
în masă din cele două țări.

cată, la Paris, prin tradiționala pa
radă militară de ne Champs Elysees, la care a asistat președintele
republicii, Valery Giscard d’Estaing.
CORUL DE COPII „CAMERATA
INFANTIS", din Brașov, dirijat de

prof. Nicolae Bică. a participat la
Concursul internațional de muzică
de la Llangollen (Marea Britanic),
unde a cistigat premiul II. La festival au luat parte 38 de formații co
rale din diferite țări ale lumii.

CELE DOUA CAMERE ALE
CONGRESULUI NATIONAL PERUAN vor fi oficial instalate la
28 iulie, dată la care va avea loc
si ceremonia preluării funcției de
către noul sef al statului, președin
tele Francisco Belaunde Terry.

PREȚUL PETROLULUI. Potrivit
publicației ..The Middle East Economic Survey". Emiratele Arabe
Unite și Qatarul se vor alătura po
ziției Arabiei Saudite privind mentinerea actualului preț al petrolului. Prețul. oficial al unui baril de
titei vindut de cele două state este
in jur de 32 de dolari.
ÎMPOTRIVA
CONCJ. ’’’«ȚFI
MONOPOLURILOR
t?.
NE,

Președintele Braziliei. Joao Baptis
ta de Figueiredo, a semnat un
proiect de lege privind naționali
zarea transporturilor de mărfuri pe
căi rutiere. Acest proiect de lege,
elaborat de parlament, este menii
să asigure protecția campaniilor de
transporturi braziliene împotriva
concurentei monopolurilor străine.

CAPRICIILE VREMII. Căldura excesivă din statele din sudul S.U.A. a
făcut 443 de victime și a provocat fermierilor pagube de aproximativ 1 mi
liard de dolari. De asemenea. în Grecia mercurul termometrelor a urcat
pină la 48 de grade Celsius, ceea ce a favorizat declanșarea unui mare
număr de incendii. Pe de altă parte, in R.F.G. s-a instalat un timp ploios.
In urma precipitațiilor abundente, nivelul apelor Rinului a crescut cu un
metru. Ploile au adus mari pagube agriculturii.

Sărbătoarea ziarului „Avânte!"

SPIRIT ACTIV, NOVATOR ÎN CRISTALIZAREA Șl AFIRMAREA
CONCEPTULUI NOII ORDINI ECONOMICE INTERNA JIONALE
Lichidarea subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în bogați și săraci, edifi
carea noii ordini economice interna
ționale au ocupat și ocupă un loc de
prim ordin in gîndirea teoretică și
acțiunea politică practică ă secre
tarului general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care s-a afirmat ca mi
litant neobosit pentru traducerea în
viață a acestui mare țel, aducînd o
contribuție esențială la fundamen
tarea, cristalizarea și promovarea
conceptului de nouă ordine econo
mică.
Este meritul istoric al președintelui
României de a fi Pus în lumină, pe
baza unei analize riguros științifice
a situației economice mondiale și a
tendințelor ei de viitor, una din con
tradicțiile fundamentale ale lumii de
azi, aceea dintre grupul restrîns de
țări dezvoltate economic si imen
sa majoritate a statelor menținute
în stare de subdezvoltare, de sărăcie
și mizerie. O asemenea- situație care
ridică probleme grave în fața ome
nirii este — așa cum a subliniat in
repetate rînduri tovarășul Nicolae
Ceaușescu — consecința vechilor re
lații inechitabile, generate de politica
imperialistă, colonialistă Și neocolonialistă, de dominație Și asuprire, de
dezvoltare și îmbogățire a unor state
Pe seama altora.
Secretarul general al partidului a
dezvăluit cu putere contradicția din
tre asupritori și asupriți, dintre bogati si săraci, demonstrînd că aceasta
constituie o puternică frină în calea
dezvoltării economice a întregii
umanități, înseamnă menținerea unor
vaste zone ale globului în stare de
înapoiere economică, cu implicații
profund negative pe plan interna
țional.
Constituind un factor de îngustare
« Pieței mondiale, subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu, menținerea
și adîncirea subdezvoltării, a decala
jelor dintre state afectează evoluția
economică generală, răsfringindu-se
și asupra țărilor dezvoltate, creează
puternice dezechilibre, agravează fe
nomenele de criză economică ; ridi-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIȘTRI AL BULGARIEI LA
VARȘOVIA. In capitala Poloniei au
început convorbirile dintre Edward
Babiuch. președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, si Stanko
Todorov, președintele Consiliului
de Miniștri al R.P. Bulgaria, care se
află in' vizită oficială în R.P. Po
lonă. Au fost abordate probleme ale
relațiilor dintre cele două țări.

sArbAtoarea NAȚIONALA a
FRANȚEI — 14 iulie — a fost mar-

relațiilor internaționale a principiilor
noi, democratice —' de respect al in
dependenței și suveranității națio
nale, deplină egalitate în drepturi a
tuturor statelor, neamestec în trebu
rile interne și avantaj reciproc,
dreptul imprescriptibil al fiecărui
popor de a-și alege în mod liber
orînduirea Pe care o dorește, de a
fi stăpîn pe avuțiile sale și de a de
cide suveran asupra folosirii lor, in
conformitate cu cerințele propriei
dezvoltări. Pentru președintele Româ
niei. ansamblul acestor princi
pii reprezintă cheia de boltă a noii
ordini economice mondiale, deoarece
promovarea lor de către toți și față
de toți asigură posibilitatea deplinei
afirmări a fiecărei națiuni și colabo
rării între toate popoarele.
în concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la edificarea
noii ordini economice un loc impor
tant îl ocupă căile și mijloacele de
realizare a acestui deziderat istoric,
în abordarea acestor probleme, secre
tarul general al partidului a pus cu
putere în evidentă adevărul funda
mental că, pentru lichidarea stării de
subdezvoltare, factorul decisiv, hotărîtor îl constituie efortul propriu al
statelor. Progresul fiecărei țări nu
poate fi conceput fără o angajare
plenară a întregului potential mate
rial și uman național, însuși exem
plul României constituind cea mai
bună dovadă in acest sens. în vir
tutea acestui postulat esențial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu preconi
zează elaborarea și aplicarea în prac
tică de către statele rămase în urmă
a unor programe speciale, care să
prevadă măsuri și acțiuni eficiente
de creștere intensă a forțelor de pro
ducție, de accelerare a procesului de
industrializare, modernizare a agri
culturii, ca și a celorlalte sectoare
de activitate.
în același timp, președintele Româ
niei consideră că efortul propriu al
fiecărei țări trebuie să se bucure de
nn larg sprijin internațional, să fie
favorizat și stimulat de relații de co

operare, pe baze echitabile, reciproc
avantajoase. în acest cadru, un rol
important îl au. după opinia tova
rășului Nicolae Ceaușescu, promova
rea formelor superioare de coopera
re economică și tehnico-științifică de
natură să contribuie la valorificarea
eficientă a resurselor naturale. la
dezvoltarea industriei prelucrătoare
și a bazei alimentare in țările in curs
de dezvoltare; stabilirea unui raport
just între prețul materiilor prime și
cel al produselor industriale; crista
lizarea unui nou sistem monetar in
ternațional, sănătos și echitabil. în
concepția secretarului general al
partidului, lichidarea decalajelor, a
subdezvoltării impune, totodată, eli
minarea restricțiilor și practicilor dis
criminatorii din calea comerțului in
ternațional, asigurarea accesului tu
turor statelor la tehnologia modernă,
precum și lărgirea sistemului gene
ralizat de preferințe acordat de ță
rile dezvoltate celor în curs de dez
voltare.
Această concepție de mare valoare
teoretică este întărită prin acțiunea
practică. Tenacitatea excepțională cu
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a
acționat pentru lărgirea continuă a
raporturilor economice ale României
cu celelalte țări în curs de dezvol
tare a determinat înregistrarea în
acest domeniu a unui adevărat salt
calitativ, realizat in ultimul deceniu
și jumătate. Cooperarea României cu
țările în curs de dezvoltare. în for
me tot mai variate, pe baze reciproc
avantajoase, îndreptată consecvent
spre realizarea unor progrese reale
în domeniile industriei, agriculturii,
transporturilor, al tuturor sectoarelor
de activitate dă expresie concretă so
lidarității țării noastre cu lupta po
poarelor pentru o dezvoltare liberă
și independentă, pentru eliminarea
decalajelor, pentru făurirea noii or
dini economice internaționale, menită
să asigure prosperitatea tuturor na
țiunilor.
Pentru remarcabila contribuție la
elaborarea conceptului de nouă or-

Duminică seara au
luat sfirșit la Lisabo
na manifestările con
sacrate sărbătorii zia
rului „Avânte!", or
gan central al Parti
dului Comunist Portu
ghez. Timp de trei
zile, sute de mii de
persoane, comuniști și
simpatizanti. au vizitat
pavilioanele de la Alto
da Ajuda, partiaipind
la intîlniri, dezbateri
politice, reprezentații
artistice. Manifestări
le s-au incheiat printr-un mare miting
popular, la care a luat
cuvintul secretarul ge
neral al C.C. al P.C.P.,
Alvaro Cunhal, care,
referindu-se la evolu
ția vieții politice in
perspectiva alegerilor

parlamentare si prezi
dențiale, a subliniat
necesitatea colaborării
intre toate forțele de
mocratice ale țării, in
vederea obținerii unei
majorități, capabilă să
asigure
dezvoltarea
procesului democratic.
Organele de presă
ale unor partide co
muniste și muncito
rești au participat la
festival cu pavilioane
proprii.
Pavilionul
ziarului „Scinteia" a
cuprins o expoziție de
fotografii
consacrată
realizărilor
obținute
de țara noastră in cel
de-al șaselea cincinal
pe calea edificării so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
A fost prezentat,

totodată, un stand de
cărți, la loc de cinste
fiind, expuse operele
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. Pavilionul
romanesc a fost vizi
tat de Alvaro Cunhal,
de alți membri ai
conducerii P.C.P. și a
format obiectul unui
viu interes din partea
vizitatorilor.
Sărbătoarea ziaru
lui „Avânte!" a prile
juit o expresie a for
ței politico-organizatorice a P.C.P., a popu
larității sale în rindurite maselor de oa
meni ai muncii.

V. OROS
Lisabona

Abordînd problemele de bază
ale noii ordini economice internaționale,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
subliniază:
PROBLEMA FUNDAMENTALA A EPOCII. Una din,'- pro
blemele cele mai arzătoare care își așteaptă rezol»oea in
lumea de azi o constituie lichidarea marilor decalaje econo
mice, tehnologice, științifice dintre țările industrializate și sta
tele în curs de dezvoltare. Această cerință trebuie să devină p
preocupare fundamentală a întregii comunități internaționale.
FACTOR DE INSTABILITATE Șl CONFLICT. Existența a două
treimi din omenire în stare de subdezvoltare sau în curs de
dezvoltare este una din cele mai grave anomalii ale lumii con
temporane, care îngustează sfera producției materiale și a
desfacerii produselor, duce la adîncirea instabilității politice
și economice internaționale, la accentuarea surselor de ten
siune și conflict.
O CONDIȚIE ESENȚIALĂ A PROGRESULUI GENERAL AL
UMANITĂȚII. Noua ordine economică trebuie să creeze con
diții tuturor statelor pentru o conlucrare echitabilă, să favo
rizeze lichidarea subdezvoltării, egalizarea relativă a nivelului
de dezvoltare, accesul tuturor țărilor la cuceririle științei și
tehnicii contemporane — condiție esențială pentru progresul
forțelor de producție, pentru pace, destindere și colaborare
internațională.
LEGĂTURĂ NEMIJLOCITĂ DEZARMARE-DEZVOLTARE. Se
impune să se treacă la acțiuni concrete pentru a se ajunge la
o dezarmare reală și, în primul rînd, la dezarmare nucleară,
astfel îneît mijloacele uriașe destinate astăzi înarmărilor să
poată fi folosite pentru lichidarea subdezvoltării, pentru a
asigura un progres mai rapid al țărilor sărace, pentru reali
zarea noii ordini economice internaționale.
ȚEL REVOLUȚIONAR. Instaurarea noii ordini economice
internaționale reprezintă o continuare firească a luptei pentru
lichidarea tuturor vestigiilor colonialismului și neocolonialismului, pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste.
FUNDAMENTUL POLITIC : PRINCIPIILE NOI DE RELAȚII.
Făurirea unei noi ordini economice presupune și o nouă ordine
politică, noi norme de justiție internațională, respectarea
dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe propria soartă, inde
pendenței și suveranității naționale, egalității in drepturi între
toate națiunile.
dine economică mondială, nentru vas
ta activitate oractică desfășurată in
vederea înfăptuirii acestui deziderat
vital al omenirii, numele tovarășului
Nicolae Ceausescu este astăzi nronuntat cu Dretuire. respect si stimă
ne toate meridianele globului, ca o

deplină recunoaștere a eforturilor
deouse. in cei 15 ani de cind se află
la cîrma tării noastre, pentru cauza
comună a progresului si Păcii ta
lume.

Gh. CERCELESCU
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