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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
vor efectua o vizită oficială în Franța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Împreună cu tovarășa Elena

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

nei Anne-Aymone Giscard d’Estaing,
o vizită oficială în Franța, în peri
oada 23—26 iulie 1980. .

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Flaminio Piccoli,
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Ceaușescu vor efectua, la Invitația
președintelui Republicii Franceze,
Valery Giscard d’Estaing, și a doam

secretar național al Partidului Democrat-Creștin din Italia

Conspecte
din marea carte
a împlinirilor

pînă la ultimul bob-

RETRIBUȚIA

RECOLTAT

GRÎULMAI REPEDE

Șl TRANSPORTAT,
BINE DEPOZITAT!

DINAMICA

VENITULUI

NAȚIONAL,

A

RETRIBUȚIEI MEDII NETE Șl RETRIBUȚIEI REALE

(IN PROCENTE)

t a asigurat atlt creșterea susținută ți mo
dernizarea continui a economiei naționale,
cit ți ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale ți spirituale a poporului.

Anii care au trecut de la Congresul al
IX-lea al P.C.R demonstrează justețea poli
ticii partidului de repartizare judicioasă a
venitului național pentru fondul de dezvol
tare fi fondul de consum. Pe această bază

• In politica de ridicare a nivelului de trai, partidul nostru a pus un accent
deosebit, in toți acești ani, pe creșterea veniturilor directe provenite din muncă, obținute
de oamenii muncii sub forma retribuției. De la 1 028 lei in 1965, retribuția medie netă
a personalului muncitor a sporit la 2 267 lei in 1980 — creșterea fiind de peste 2,2 ori.
• In cadrul majorărilor de retribuții, creșteri mai mari au înregistrat retribuțiile
mici, raportul intre retribuția netă maximă și minimă din economie fiind In prezent
de 5,5 la 1.
• A fost îmbunătățită ierarhizarea retribuției pe ramuri, acordindu-se prioritate
ramurilor direct productive, de mare importanță pentru economia națională. Tot in această
perioadă a fost desființat impozitul pe retribuție.
• Prin evoluția prețurilor in limitele planificate, ș-a asigurat pe parcursul acestor
ani creșterea retribuției reale cu 90 la sută, ceea ce înseamnă aproape dublarea puterii
de cumpărare a populației.
i

In momentul de față nu există sarcină mal impor
tantă pentru mecanizatori, cooperatori, specialiști din
unitățile agricole, pentru toți oamenii muncii din agri
cultură decit aceea de a strînge, transporta și depozita
mai repede recolta de griu. Cu atit mai mult se cere
să fie urgentată recoltarea cu cit, deși ne aflăm la ju
mătatea lunii iulie, realizările sint sub posibilități
Intr-un șir de județe. Pină în seara zilei de 14 iulie,
griul a fost strîns de pe 25 la sută din suprafața culti
vată. Dacă în unele județe — Dolj, Olt, Teleorman,
Ialomița, Constanța, Mehedinți, Ilfov și Brăila — pro
ducția de pe 50—65 la sută din suprafețele cultivate a
fost pusă la 'adăpost, în alte județe — Arad. Timiș,
Argeș, Dîmbovița, Galați și Tulcea — se Înregistrează
ritmuri nejustificat de scăzute la secerișul griului.
In toată țara, vremea a devenit din nou foarte favo
rabilă secerișului. Cu toată răspunderea trebuie să se
Înțeleagă că orice întirziere a acestei lucrări înseamnă,
acum — cînd în majoritatea zonelor lanurile de griu
s-au copt, iar temperaturile sint ridicate — pierderi
Irecuperabile de recoltă prin scuturare sau prin șiștăvirea boabelor. Iată de ce, trăgindu-se maximum de în
vățăminte din situația nesatisfăcătoare de anul tre
cut. este absolut necesar ca pretutindeni unde lanurile
s-au copt să se muncească fără întrerupere, din zori
și pină in noapte, cu toate forțele, la recoltarea griu
lui. Mai mult ca oricind, acum, cind e vorba de a
strînge și pune la adăpost cit mal repede pîînea țării,
comitetele județene de partid, organele agricole, con
siliile unice agroindustriale, printr-o susținută activi
tate organizatorică și politică, trebuie să asigure mo
bilizarea puternică a tuturor forțelor umane și meca
nice din agricultură, astfel ca zilnic să se realizeze șl
să se depășească viteza de recoltare.
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Raidul

nostru în județele
Brăila și Mureș

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a primit, marți, în
stațiunea Neptun, pe Flaminio
Piccoli, secretar național al Parti
dului Democrat-Creștin din Italia,
care, în fr-untea unei delegații, efec
tuează o vizită în țara noastră, la
invitația Consiliului Național al
F.D.U.S.
La primire au participat Mario
Ferrari-Agradi, senator, membru al
Direcțiunii P.D.C., Giorgio De Giu
seppe, membru al Direcțiunii P.D.C.,
șeful grupului parlamentar al P.D.C.,
Vito Lattanazio, șeful Secției inter
naționale a P.D.C., Paolo Piccoli,
secretar particular al secretarului
național al P.D.C.
Au participat, de asemenea. Tamara Dobrin, președinte executiv al
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
Octavian Paler, membru al Consi
liului Național al F.D.U.S., pre
ședintele Consiliului ziariștilor, redactor-șef al ziarului „România li
beră".
A fost de față Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.
In timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații statornicite in
tre Frontul Democrației și Unității
Socialiste și Partidul Democrat-Creș

••

87,8 la sută din fondurile fixe existente în industria țării
au fost puse în funcțiune în perioada 1966-1979
15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI A
fia istorie
icfnria nouă,
nnna revoluționară
rnwnlntînnarn a patriei,
nafrîai
1
ani de
de puternic^ avinț creator în construcția socialistă^

La gloria trecutului
împliniri fără seamăn,
spre gloria prezentului
si a viitorului luminos
al patriei
A

Convorbire cu tovarășul Florea RISTACHE,
prlm-secretar ol Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.

Pe ce coordonate majore s-ar
putea inscrie dezvoltarea economi
că a județului in acest deceniu si
jumătate al împlinirilor fără pre
cedent din istoria tării?
. — Moment politic de lnsemnătate cardinală._ ce a deschis o
epocă nouă în istoria partidului și poporului, Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român a înscris și legendarele
plaiuri ale Dîmboviței, prin hotărîrile sale care au dinamizat
Întreaga activitate de construcție
socialistă a tării, pe orbita marilor
prefaceri revoluționare. Pentru ju
dețul Dîmbovița, ca pentru întreg
cuprinsul patriei acest deceniu si
jumătate, marcat de luminoasele
perspective deschise de Congresul
al IX-lea. de spiritul profund crea
tor. de exemplul strălucit de muncă
și creație al tovarășului Nicolae
Ceaușescu. a constituit perioada
celor mai mărețe înfăptuiri, a re
nașterii sale economice si spiri
tuale.
Privind de la înălțimea înfăptui
rilor fără precedent dobindite oină
în prezent, avem în fată Imaginea
clară a iustetei politicii partidului
și statului nostru de industrializaL.

socialistă a tării. Transpun!nd
viată indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu. oamenii mun
cii din județul Dîmbovița au
schimbat din temelii, intr-o pe
rioadă istorică scurtă. înfățișarea
orașelor si satelor, construind nu
meroase
obiective
industriale,
blocuri de locuințe, magazine; edi
ficii de cultură si sănătate într-un
ritm pe care dîmbovitenii nu si
l-au imaginat vreodată.
Evoluția economico-soclală a iudetului s-a integrat - organic dezvoltării de ansamblu a economiei
noastre naționale, coordonatele ei
esențiale fiind ritmul înalt de creș
tere a producției materiale si în
deosebi a celei industriale, ridi
carea gradului de înzestrare a în
lor
treprinderilor.
repartizarea
judicioasă pe întregul teritoriu,
Făcînd un scurt bilanț al acestor
15 ani de istorie nouă, de creație
viguroasă și durabilă, întemeiată
pe ideile si acțiunile novatoare ale
Convorbire realizată de

Gheorghe MANI EA
corespondentul

„Scînteii

(Continuare in pag. a IV-a)

Două imagini — arc peste timp : una dintre zonele centrului civic al Tîrgoviștei în urmă cu 15 ani (sus)
și așa cum arată astăzi
Foto : Gh. Safta

tin din Italia, exprimîndu-se dorința
de a extinde și adinei aceste rapor’turi. în spiritul stimei, respectului re
ciproc și deplinei egalități, In folosul
dezvoltării prieteniei și colaborării
tradiționale dintre cele două țări și
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. In acest context a
fost evocată evoluția ascendentă a
relațiilor româno-italiene și a fost
reafirmată de ambele părți hotărifea
de a contribui la adîncirea si inten
sificarea legăturilor de prietenie si
colaborare rodnică dintre România si
Italia în domeniile politic, economic,
tehnico-știlntific. cultural, în alte
sfere de activitate, la întărirea con
lucrării româno-italiene pe arena
internațională.
Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, s-a
apreciat că situația mondială se men
ține încă încordată, ceea ce impune
intensificarea eforturilor tuturor for
țelor progresiste, revoluționare si de
mocratice. ale tuturor popoarelor in
lupta pentru reluarea Si continuarea
politicii de pace, destindere si res
pect al independentei si suveranită
ții naționale, pentru solutionarea pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict din di
ferite zone ale lumii, pentru elimir
narea din relațiile interstatale a for
ței și a amenințării cu forța.
In cadrul întrevederii .s-a acordat
o atenție deosebită situației din Eu
ropa — unde are loc o sporire a

efectivelor militare sl a armamente
lor. se acumulează continuu tot mai
numeroase mijloace de distrugere în
masă, inclusiv nucleare — subliniindu-se că întărirea securității si
colaborării pe continentul nostru im
pune pregătirea temeinică a reuniu
nii de la Madrid, astfel lncît ea să
dea un nou impuls transpunerii in
viată ca un tot unitar a Actului fi
nal de la Helsinki, Întăririi colabo
rării dintre statele europene sl. în
deosebi. să ducă la măsuri concrete,
eficiente de dezangajare militară si
dezarmare, de reducere a cheltuieli
lor militare. S-a evidențiat că reali
zarea destinderii reclamă să se ac
ționeze cu hotărîre pentru lichida
rea subdezvoltării și făurirea unei
noi ordini economice Internationale,
pentru instaurarea unor relații de
tip nou între state, care să asigure
dreptul fiecărui popor la dezvoltare
liberă. Independenți corespunzător
propriei voințe.
De ambele părți a fost eviden
țiată importanta Întăririi colaborării
pe plan national si International din
tre toate forțele democratice si pro
gresiste. indiferent de convingerile
lor filozofice, ideologice sau religioa
se. In lupta pentru drepturile funda
mentale ale oamenilor muncii, pen
tru înfăptuirea idealurilor de pro
gres social, prosperitate șl pace ale
tuturor popoarelor.
întrevederea s-a desfășurat lntr-o
atmosferă cordială, prietenească.

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ
pe calea afirmării
multilaterale
tare științifică. Inginerie tehnologică
Sub conducerea clarvăzătoare a
și proiectare. Rolul important pe
partidului. în frunte cu secretarul
care acest mod de organizare îl are
său general. tovarășul Nicolae
este dovedit exemplar de Institutul
Ceaușescu. tara noastră a cunoscut in
central de chimie, care, sub condu
ultimul deceniu si lumătate Înfăp
cerea tovarășei Elena Ceausescu, di
tuiri care consacră istoric această pe
rector general al institutului, a de
rioadă in trecutul milenar al patriei
venit sursa întregii dezvoltări tehno
ca perioada celor mai ample si bo
logice. creșterii productivității si
gate realizări. Eminent conducător de
eficientei ramurii de mare dinamism
partid si de stat, cu o vastă operă în
a economiei românești — industria
domeniul social-politic, apreciată în
chimică.
tară și străinătate, tradusă In multe
După acest strălucit model au fost
limbi, tovarășul Nicolae Ceausescu a
create institute centrale ne diferite
trasat liniile directoare centru dez
ramuri ale stiintei — fizică, biologie,
voltarea științei românești oină în
stiinte tehnice, informatică etc. —
pragul mileniului al IlI-lea al erei
Congresul
al
IXrezultatele neîntîrziind să se arate.
noastre. Arătînd la C
Ca matemati
lea că „știința,
cian. mă voi re
care stă la baza
feri în mod deo
construcției socia
Acad. Gheorghe MIHOC,
sebit la realizări
lismului. trebuie
președintele
Academiei
Republicii
le din acest im
să-si aducă con
Socialiste România
portant domeniu
tribuția tot mai
al stiintei. Cerce
activă la întărirea .
tarea matematică
continuă a forței
este coordonadin
tara
noastră
economice a patriei, la dezvoltarea
întregii societăți", tovarășul Nicolae
tă de Institutul central de matematică. în ale cărui unitătl luCeaușescu a subliniat o serie de prin
crează un număr mare de cercetă- cipii de mare însemnătate teoretică
și practică : organizarea cercetării
tori, analiști, programatori si cadre
științifice în concordantă cu necesi
didactice care predau matematica în
tățile concrete ale vieții economice
instituțiile de învătămint superior.
și sociale. îmbinarea armonioasă a
După cum se știe, matematica con
cercetării fundamentale cu cea apli
tribuie la cunoașterea aprofundată a
cativă. stimularea schimbului larg de
structurii interne a materiei, a legi
opinii, intensificarea legăturilor ști
lor ei de mișcare si de transformare,
ințifice internaționale, a schimburi
deschizînd noi orizonturi pentru in
lor de experiență, a informației si
tervenția activă a omului în vederea
documentării științifice.
satisfacerii cerințelor progresului eco
nomic si social al societății. De aici
Potrivit hotărîrilor Congresului al
rezultă strînsele legături ale matema
IX-lea. s-a trecut la organizarea mai
ticii cu celelalte stiinte si multiplele
judicioasă a rețelei de cercetare ști
ei aplicații. Orientarea cercetărilor
ințifică pe baza unor norme unitare
matematice din tara noastră se ba
de structură. S-a înființat Consiliul
zează ne împletirea cercetărilor tra
Național pentru Știință si Tehnologie,
diționale pentru școala noastră cu
devenit ulterior organ central de
domenii noi. in vederea rezolvării
partid si de stat cu puteri delibera
unor probleme importante ale diferi
tive. larg reprezentativ. Prezenta în
telor ramuri ale științei, tehnicii sl
fruntea Consiliului Național pentru
economiei. Printre domeniile noi se
Știință si Tehnologie a tovarășei
relevă apariția si dezvoltarea infor
academician doctor Inginer Elena
Ceaușescu. prim viceprim-ministru
maticii. manifestată prin crearea
al guvernului, oferă un ilustru si viu
unor secții de specialitate la facul
exemplu de îmbinare creatoare a
tățile de matematică din tară, a unor
muncii științifice cu înalte răspun
licee de informatică si a numeroase
deri politice, asigură înfăptuirea po
centre de calcul. Un rol important in
liticii partidului in domeniul stiintei
această direcție îl ioacă Institutul
și tehnologiei. Au fost create institute
central de informatică. Analizînd ac
centrale pe mari ramuri de speciali
tivitatea desfășurată în cadrul Institate. în cadrul cărora tsi desfășoară
(Continuare in pag. a V-a)
activitatea peste 170 unități de cerce

Peste 42 la sută din locurile de muncă existente azi în
întreprinderile și instituțiile țării au fost create în ultimii 15 ani
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COOPERAȚIA AGRICOLĂ:
program concret de măsuri privind
diversificarea activităților productive
și serviciilor pentru populație
Cu toate fcrțele la seceriș I Așa se lucrează la C.A.P. Grebeniș, județul Mureș — imaginea din stingă (foto: I. Koncz). Aspect de
de recepție, unde livrează griul unitățile agricole Dudești și însurăței, județul Brăila - imaginea din dreapta (foto : Gh. Anghel)

la

baza

jfl/HW RECOLTA IN MINĂ.
S-O DUCEM IN HAMBARE FĂRĂ PIERDERI!
O zi la o bază de recepție
tatea fișelor-program, prin care au
Pînă îți seara zilei de 14 iulie, în
fost stabilite cu fiecare unitate agri
unitățile agricole de stat și coopera
colă. Pe ore și zile, cantitățile de
tiste din județul Brăila griul a fost
griu ce trebuie livrate la bază. I se
strins- de pe 51 la sută din suprafe
par inutile pentru că „și așa unită
țele cultivate. Este de remarcat că,
țile nu le respectă", iar mașinile so
după ploile de la sfîrșitul săptăminii
sesc buluc Intre orele 11—17. Atunci,
trecute, ritmul secerișului a crescut
de
ce s-a mai făcut această progra
din nou aproape de nivelul planifi
mare ? Să servească bazelor drept
cat. Se poate, deci, aprecia că recol
justificare pentru staționarea înde
tarea griului se va încheia în cîteva
lungată a mijloacelor de transport ?
zile. Esențial este însă ca și activi
...Ora 14. Tractoristul Tudorache
tatea de la bazele de recepție să fie
Petrache, de la I.A.S. Dudești, so
cit mai- bine organizată.
sește la bază cu o singură remorcă
La întrebarea : cum se desfășoară
încărcată pe jumătate, și nu cu două,
preluarea griului la bazele de re
cum ar fi trebuit Dar și această re
cepție 7 — tovarășul Toader Iureț,
morcă era defec
directorul între
tă. Nu avea sis
prinderii județe
tem
de basculare.
ne de valorificare
Deci, pentru des
BRAILA
a cerealelor, ne-a
cărcare se ape
răspuns
prinlează la... lopată,
tr-un paradox :
Si nu este singurul mijloc im— Chiar dacă o să fim criticați că
propriu pentru transportul recoltei
_bazele
____ _______
la
noastre de recepție mași
care a venit la bază. Tovarășul
nile staționează, în medie, cu o ju
Gheorghe Gutui, directorul S.M.A.
mătate de oră mai mult față de gra
Dudești, pare contrariat de acest caz.
ficele stabilite, prefer totuși critica
„11 cunosc pe tractoristul Tudorache
decît lipsa de activitate.
—
'ne spune directorul. Trebuia să
Desigur, bazele de recepție sînt
transporte paie. Cine l-o fi trimis cu
într-o perioadă de maximă activitate
griu la bază ?“.
și solicitare și, tocmai de aceea,
In loc de concluzii, lată ce ne-a
munca trebuie să se desfășoare aici
spus
tovarășul Toader Iureț, direc
bine organizat, pentru a se evita sta
torul
I.V.C. Brăila, despre neajun
ționarea mijloacelor de transport.
surile de la această bază de recepție.
Este aceasta o problemă de nesolu— Nu sin tem doar noi de vină
ționat 7 în loc de răspuns, tovarășul
pentru aspectele întîlnite. Pe de o
Toader Iureț ne-a propus ca timp de
parte, primele mijloace de transport
o zi să urmărim activitatea la una
sosesc la baze în jurul orei 11, ceea
din baze.
ce provoacă aglomerări și mărește
Ăjunși la baza de recepție unde
Ajunși
timpul de staționare. Pe de altă
livrează griul unitățile din consiliile
parte, se mai pierde mult timp și
unice agroindustriale Dudești și în
din cauza noastră, cu Întocmirea do
surăței, avem posibilitatea să supu
cumentelor, cîntărirea mașinilor și
nem atenției cîteva aspecte caracte
analizarea probelor.
ristice unei zile de muncă cu acti
Exact ce am constatat șl noi. Do
vitate mai restrînsă, din cauza ploi
ream însă să auzim de la tovarășul
lor căzute cu o zi mai înainte.
director ce măsuri vor fi întreprinse
...Ora 11,30. Prima mașină sosită
pentru
înlăturarea neajunsurilor
cu griu de la C.A.P. Ciocea ne dă
semnalate.
prilejul primelor constatări. Pentru
Ștefan Drăghici, șofer la I.T.A. însu
Gheorghe ANGHEL
răței, ora 11,30 înseamnă întiia cursă,
îl întrebăm cîte curse face pe zi. Ne
răspunde : „cel mult două".
— De ce 7
— Pentru că încărcarea mașinilor
se face cu găleata. Și aceasta deoa
rece nu sînt mașini suficiente, iar
griul se depozitează pe jos. Mai
sînt peste 40 tone de griu care tre
buie încărcate manual.
Mal aflăm că nici un delegat al
autobazei nu urmărește ce fac șoferii
de pe cele cinci mașini repartizate
la C.A.P. Clocea. Cum să cunoască
atunci conducerea autobazei că la
această unitate, din cele cinci mașini
repartizate, două nu mai transportă
griu. Una are nevoie de pneuri, iar
cealaltă nu era bine etanșată și „se
măna" griul pe asfalt cale de 30 km.
Consecințele 7 C.A.P. Ciocea a livrat
la fondul de stat cu 280 tone mai
puțin griu decît avea prevăzut în
grafic. Pe de altă parte, nici baza nu
este pregătită să descarce în 25 de
minute mașinile care nu sînt dotate
cu mecanism de basculare. Chiar
dacă baza are șase puncte de pre
luare a cerealelor, totuși inexistența
planurilor înclinate și a cricurilor,
absolut necesare pentru descărcarea
operativă, determină aglomerări și
pierderi de timp.
Optica tovarășului Petru Gheor
ghiu, șeful bazei, ni se pare curioasă
și derutantă. Dinsul este sceptic în
ceea ce privește necesitatea Și utili-

PITEȘTI
întreprindere
de producere
a legumelor timpurii
La Pitești, pe un pămînt mănos
din lunca Argeșului, a fost înființa
tă o întreprindere pentru produ
cerea legumelor timpurii. în cadrul
căreia se vor da in exploatare 30
hectare de sere si 28 hectare de so
larii. „întreprinderea — ne spune
ing. Radu Vitan, directorul acesteia
— este prevăzută să producă toma
te. ardei, castraveți, răsadul ne
cesar pentru întreaga suprafață le
gumicolă a ludetului Argeș, pre
cum și trei milioane de garoafe. Au
intrat în producție primele 6 hec
tare de seră, de pe care s-au livrat
pe pletele Piteștiului 150 tone de
roșii șl castraveți. De notat că pen
tru acest ciclu de producție din seră
s-a folosit cu bune rezultate căldu
ra solară. în prag de producție se
află si suprafața cultivată cu legu
me din solarii". (Gh. Cîrstea).

GHEORGHENI
O nouă capacitate
de producție
La întreprinderea mecanică din
Gheorgheni a intrat în funcțiune
o nouă capacitate de producție de
2 000 tone piese turnate din fontă
pe an. în prezent sint intensificate
eforturile pentru racordarea la cir
cuitul productiv, la termenele pla
nificate sau în devans, a tuturor
liniilor tehnologice din halele de
producție ale noii turnătorii, ajunsă
în stadiu de finisare și care va
realiza anual 24 000 tone piese și
subansamble turnate de calitate su
perioară. (I. D. Kiss).

Toate combinele
in lanurile coapte!
Cum se recoltează cerealele cînd
Cu toate acestea. în unele unităti
lanurile sînt coaote neuniform, asa
agricole orzul a fost recoltat de ne
numai 40 la sută din suprafața cul
cum se prezintă situația în iudetul
Mureș 7 La această întrebare ne răs
tivată. Este cazul celor din cadrul
punde tovarășul Teodor Ardeleanu.
consiliilor agroindustriale ■ Miercurea
director adjunct al direcției agricole
Nlraj. Fărăgău. Vînători. Sovata si
Sighișoara, precum și al cooperative
județene : „In ce privește coacerea
lanurilor de orz. există diferențieri
lor agricole Săbed. Papiu Harlan.
Ceuaș. Chimitelnlc. Cucerdea si Ponu numai de la o unitate la alta, ci
găceaua, unde — după cum rezultă
si de la o parcelă la alta. Această
situație a impus reorganizarea întregii
din ..operativa" direcției agricole —
activități față de
viteza zilnică nu
programul inițial,
depășește 1—1,5
în sensul dirijării
hectare pe fieca
forțelor în func
re combină. Iată
MUREȘ
ție de stadiul
două ipostaze ca
coacerii lanurilor.
racteristice în aSpecialiștii au urmărit continuu sta
ceastă privință, La cooperativa adiul coacerii orzului pentru a nu se
gricolă Pogăceaua, întîrzierea sepierde nici o oră bună de lucru'*.
cerișului se datorește atît defec
tării utilajelor, cit și slabei orga
Este de relevat, in acest sens, acti
nizări a muncii. In ziua de 6
vitatea bună desfășurată în unitățile
iulie, din 7 combine numai 4
din consiliul agroindustrial Sărmasu.
erau In lan. Situații asemănătoare
care au terminat recoltarea orzului
ne toate cele 817 hectare cultivate,
s-au făcut simtite si în consiliul agro
industrial Sighișoara. In aceste con
realizînd o producție medie de 4 130
kilograme la hectar. La C.A.P. Săr
diții. nu este de mirare că. pe an
samblul județului, nu a fost atinsă
masu. secerișul orzului a durat doar
4 zile. Tovarășul Gheorghe Almăsan.
încă viteza zilnică stabilită: doar
inginerul-șef al cooperativei, ne spu
2 400 hectare, fată de 3 000 hectare
planificate. Pînă în seara zilei de 15
ne că cele 18 combine, grupate în
două formații mari, au fost folosite
iulie, orzul a fost strins pe circa 90 la
în funcție de starea vremii si a tere
sută din suprafața cultivată.
nului. fiind reglate operativ de douăDe toate aceste neajunsuri va tre
trei ori ne zi. S-a realizat astfel o
bui să se tină seama, pentru a fi
viteză zilnică de aproape 5 hectare ne
prevenite, la recoltarea griului. In
fiecare combină, superioară celei
legătură cu această problemă, ingine
rul Ștefan Tolcer. directorul trustului
stabilite initial. Datorită organizării
S.M.A., făcea următoarea remar
temeinice a muncii, secerișul este
că :„aPeste cîteva zile va începe seavansat si în unitățile- din consiliile
cerisul griului, la care vor fi folosite
agroindustriale Rîciu. Iernut. Luduș
peste 1 000 de combine. Menținerea
Zau de Cîmpie. UhȘheni si Band.
lor în perfectă stare de funcționare
— pe întreaga durată a campaniei —
este condiționată în mod hotărîtor de
primirea. în timp util, a unor piese
de schimb indispensabile. Le solici
tăm acum, pînă nu va fi prea
tîrziu".

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

La întreprinderea de reparații
auto din Tg^ Mureș — una din cele
mai mari și) mai vechi unităti de
profil din tară — recondi donarea
pieselor de schimb uzate constituie
o statornică preocupare. Cei aproa
pe 400 de muncitori, ingineri si
tehnicieni atrași în activitatea de
creație tehnică au identificat și
rezolvat 122 metode noi de reconditionare. între care o mare pon
dere in creșterea beneficiului în
treprinderii si diminuarea' impor
tului o au metoda cromării dure a

marfă șl netă, am li
vrat suplimentar la
export 34 000 tone so
dă calcinată și 8 000
tone sodă caustică.
Mențiunea directo
rului comercial expri
mă de fapt preocupă
rile permanente ale
acestui colectiv de
muncă pentru reali
zarea unor sporuri tot
mai mari de produse
destinate exportului,
După cum ne informa
tehniciană Eufrosina
Băiasu. secretara co
mitetului de partid. în
cadrul fiecărei secții
au fost luate măsuri
pentru organizarea pe
fluxurile tehnologice a
unor formații de lu
cru desemnate să rea
lizeze în exclusivitate
produse pentru piața
externă. Zilnic, la sfîrsitul fiecărui schimb,
maiștrii șefi de tură
fac un amănunțit ra
port asupra rezultate
lor, a modului în care
s-a desfășurat activi
tatea. ca si asupra eventualelor deficiente
sau greutăți apărute
in procesul de produc
ție. Aceste raportări
constituie.
dealtfel,
esența
problemelor •
luate în dezbatere în
cadrul ședințelor ope
rative ale biroului
executiv al consiliu
lui oamenilor muncii,
prilej de analiză de
taliată a aspectelor

producției st de sta
bilire a unor măsuri
tehnico-organizatorice.
în același timp, co
lectivul de muncă $1
combinatului se ' pre
ocupă permanent de
gospodărirea judicioa
să a materiilor prime,
a combustibilului si
energiei, pentru creș
terea eficientei econo
mice si. implicit, a in
dicilor calitativi ai
produselor,
Trebuie
eforturile
relevate
specialiștilor
____ _
pentru
perfectionarea si mo
dernizarea
tehnolo
giilor de fabricație,
pentru conceperea si
realizarea de noi uti
laje si agregate. Ele
sînt rezultatul firesc
al creației tehntcostiintifice de masă la
care — după cum ne
relata
inginerul-șef
Mircea Caragea —
este antrenat întregul
colectiv de muncă și
care se desfășoară pe
un front larg în con
sens cu" problemele
noi de fiecare zi ce
apar în activitatea
productivă. Toate acestea dau măsura
spiritului inventiv, a
responsabilității mun
citorești. care isi gă
sesc aici, la Combi
natul de produse so
dice din Govora, un
vast si fertil teren de
afirmare. (Ion Staneiu).

Convorbire cu tovarășul
CSERESNYES Bela
vicepreședinte al U.N.C.A.P.

mare căutare. C.A.P. Salonta-Bihor
realizează peste 30 milioane lei
anual din industria mică, iar din
prelucrarea sorgului, ca mături și
alte produse — in cadrul unor secții
iii care lucrează circa 180 de coope
ratori — realizează peste 18 milioa
ne lei anual, producția fiind exportată
în proporție de 90 la sută. *
Trebuie spus însă că si în unită
țile noastre s-a manifestat tendința
de a se crea activități cu caracter
industrial in exclusivitate pe baza
materiilor prime primite prin repar
tiții. de la centru: unele cooperative
și uniuni cooperatiste și-au extins
activitatea pe un teritoriu foarte
larg, uneori pe tară, angajînd în

MICA
INDUSTRIE

L

însemnate economii prin recondiționarea
pieselor de schimb

LA COMBINATUL DE PRODUSE SODICE GOVORA;
Unul dintre produ
sele strict necesare în
aproape toate dome
niile industriale îl re
prezintă soda — caus
tică sau calcinată. Ea
este larg utilizată în
fabricarea colorantilor. în neutralizări. în
tratamentul chimic al
apei industriale, la fa
bricarea detergentilor.
celulozei, rășinilor si
vîscozei, precum si^in
alte domenii.
Cerințele tot mai
mari de sodă pe plata
internă, ca si la ex
port. îi mobilizează pe
oamenii muncii de la
Combinatul de produ
se sodice Govora Ia
acțiunea de organiza
re si desfășurare a
unei activități produc
tive susținute, pentru
depășirea
producției
fizice si sporirea indi
cilor calitativi ai acestor produse.
— în prezent — ne
spune tovarășul Nicolae Didoiu. directorul
comercial al combina
tului — noi exportăm
sodă caustică si sodă
calcinată în peste 35
de țări din Europa.
Asia. America si Afri
ca. unele dintre aces
tea avînd ele însele
tradiție in fabricarea
produselor sodice. Nu
mai in primul semes
tru al acestui an. cînd
am depășit substantial
planul la producția-

„Scîntell"

— V-am ruga să prezentați primele
măsuri, cu aplicabilitate imediată, pe
care le are în vedere Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție pentru traducerea in viață
a sarcinilor ce-i revin în urma
cuvintării tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea cu activul
și cadrele de bază din sistemul coo
perației și consiliile populare.
— Pornind de la prezenta la con
sfătuire a .unui număr mare de ca
dre de bază din agricultură, chiar în
ziua terminării lucrărilor a avut loc
la uniune o discuție cu secretarii co
mitetelor județene de partid, pre
ședinți ai uniunilor județene ale
cooperativelor agricole de producție, și
cu vicepreședinții uniunilor județene
privind modul de lucru si măsurile
prin care să se asigure înfăptuirea
indicațiilor conducerii partidului. îm
preună cu Ministerul Agriculturii si
Industriei Alimentare — care este
titularul de plan atît icentru întreaga
producție agricolă,
cit si pentru acti
vitatea de mică
industrie si servicii
— s-a stabilit, pe
baza
evaluărilor
făcute. că. încă
anul acesta, secto
rul cooperatist al
agriculturii va pu
tea realiza. în do
meniul industriei
mici si al serviciilor. un surplus In
valoare de 500 milioane lei fată de
sarcinile inițiale.
Această sarcină suplimentară a fost
defalcată pe județe și pe unităti
agricole cooperatiste. As sublinia
două elemente esențiale ale pre
vederilor stabilite: încă din acest an
se va crea un sector de industrie
mică si în acele circa 1 000 de cooperative agricole care pînă în prezent nu s-au ocupat cu asemenea
activități. Iar în fiecare iudet va
exista cel .puțin o asociație economi
că intercooperatistă cu profil spe
cific micii industrii.
— Concret, ce se are in vedere?
— Pentru început, am trecut la
dezvoltarea producției materialelor
de construcție din resurse locale si
la producerea de către cooperativele
agricole a unor obiecte de uz casnic
(fără teama că vor fi prea multe, că
le mai fac si alții), prelucrînd în
cantităti sporite deseurile industria
le. după cum ne ocupăm intens de
extinderea serviciilor prestate de
către C.A.P. populației.
— Există unele experiențe care ar
merita să fie extinse și generalizate?
— Nu plecăm cu ..tolba goală" la
realizarea noilor sarcini: cooperația
agricolă are o anumită experiență in
domeniul micii producții industria
le. Sînt4 județe, ca Suceava. Argeș,
___ __ agricole
Satu Mare, în caret unitățile
îsi asigură integral, din resurse locale, producția materialelor de con
strucție necesare: pietriș, nisip,
lemn. C.A.P. Viștea din județul Cluj
exploatează de mai multi ani piatra
dintr-o carieră, cooperatorii o cio
plesc și o folosesc pentru case si
construcții gospodărești, disuunind
si de surplusuri pentru alte județe.
Unele cooperative din județele Arad,
Vrancea. Mureș, Tulcea obțin ve
nituri importante din împletituri de
paie, răchită, pănusi de porumb,
papură, obiectele realizate avînd

fuzetelor (piese care condiționează
siguranța circulației), metalizarea
cu sîrmă în arc electric a arborilor
cotiti de la motoarele diesel și re
cuperarea totală a resturilor meta
lice provenite din activitatea de
fabricație a pieselor de schimb. Ca
urmare, in primul s^nestru din
acest an. întreprinderea a recupe
rat piese si subansamble în valoa
re de peste 81 milioane lei și a
economisit peste 800 tone metal. (G.
Gheorghe).
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acest scop intermediari si încâlcind
legile si instrucțiunile. în cadrul ac
țiunilor de îndrumare si control în
unităti urmărim înlăturarea cit mal
grabnică a acestor nealunsuri. ca si
a altora de care ne mai lovim.
— Ce se poate spune, fie si în
acest stadiu, despre unele măsuri
de perspectivă la care reflectează
U.N.C.A.P.?
— Obiectivul nostru de viitor In
acest domeniu e stabilit cu claritate:
triplarea/ pînă în anul 1990. a productiei de tipul industriei mici si a
serviciilor. în acest scop, conducerile
unităților, cu sprijinul organelor agricole județene al Uniunii Naționale
și ministerului, vor începe neintîrziat
efectuarea unor studii privind pro
gramele de dezvoltare în perspectivă
a industriei mici si prestărilor de
servicii. Principalele „capitole" ur
mărite: valorificarea resurselor lo
cale de materii prime si mate
riale. cu accentul pe materialele de
construcții la îndemînă si pe mate
rialul lemnos rezultat în primul rind
de Ia lucrările de îmbunătățiri pe
pășuni și finețe, din locuri greu acce
sibile si din doborîturl : dezvoltarea
prelucrării pe loc a unor produse
agricole. Mă refer, bunăoară, la acele
cantităti de legume si fructe care
rămîn disponibile dună îndeplinirea
sarcinilor de livrări la fondul de stat
și care pot fi prelucrate ușor in coope
rative. Vrem să dezvoltăm,- de asemenea, ramura de patiserie în me
diul sătesc, producerea tăițeilor de
casă, a vafelor pentru înghețată șl a
altor produse ce pot fructifica price
perea gospodinelor de la sate, con
tribuind totodată la revitalizarea
unor tradiții culinare.
O altă direcție in care urmărim să
folosim mai intens forța de muncă,
creînd noi valori, este prelucrarea
deșeurilor industriale pentru produ-

cerea unor bunuri necesare popu
lației. Calificînd oamenii pe baza
unui program concret, vom acorda o
atenție deosebită și extinderii acțiu
nilor de cooperare cu industria repu
blicană pentru diferite piese, ansamble și subansamble, ca și pentru
produse de mică serie.
— Nu ați menționat nimic despre
producția de artizanat.
— în mod autocritic trebuie să re
cunoaștem că acesta este un „teri
toriu" deficitar al cooperativelor agricole. Practic, nu ne-am ocupat
în suficientă măsură. Avem în ve
dere să acționăm in sensul redeștep
tării interesului pentru producția
artizanală, pentru valorificarea tra
dițiilor și în alte centre decît Oboga. Horezu. Corund sau Vama. Se
pot tace in acest sens lucruri minu
nate. cu deosebire în numeroasele
cooperative mari, puternice, unda
importante forte de muncă sint li
bere în timpul iernii. De asemenea,
peste tot se poate
folosi mal intens
munca la domici
liu. asigurînd lucru
>VV ÎV.
multor femei iscu
site. multor oa
meni vîrstnici sau
chiar suferinzi.
— Vă rugăm să
vă referiți și la
servicii
— Pi^olema ser
viciilor la sate trece și ea ne
un plan principal. Invingînd re
ținerile manifestate de conduce
rile unor unităti. dificultățile mal
mult sau mai puțin obiective
legate de pregătirea cadrelor, avem
in vedere, cu prioritate, servicii le
gate de realizarea construcțiilor gos
podărești și de locuințe : repararea
obiectelor de uz casnic și gospodă
resc, foloeindu-se în principal atelie
rele din C.A.P. ; dezvoltarea brută
riilor și a activităților de morărit ;
organizarea de sifonării ; dezvoltarea
transportului hipo în interesul cetățe
nilor. Fiecare să facă tot ceea ce
poate să facă în condiții bune, de efi
ciență și utilitate, fără îngrădiri.
— Au existat, pare-se, unele pie
dici...
— Din păcate, da. Multe acțiuni
bune, idei, posibilități au rămas ne
valorificate sau nefinalizate din cau
za unor practici rigide in organizarea
și desfășurarea unor asemenea acti
vități, piedicile fiind legate mai ales
de retribuire și de desfacerea produ
selor. C.A.P.-urile trebuie să contrac
teze direct sau prin AGROCOOP-url
produsele și să le valorifice fără in
termediari, să acționeze operativ, cu
inițiativă și răspundere. Veghind la
respectarea principiului socialist al
retribuției și la menținerea nivelului
preturilor. Uniunea Națională și Mi
nisterul Agriculturii se vor preocupa,
în colaborare cu.. organele centrale
de coordonare, să asigure acel cadru
lipsit de rigiditate care să permită
aplicarea neîntîrziată în viată a in
dicațiilor secretarului general al
partidului, antrenarea masei largi de
cooperatori din C.A.P. la dezvoltarea
micii industrii, a serviciilor și. în
acest fel. la ridicarea nivelului gene
ral de viată al poporului.
Convorbire realizată da

Maria BABOIAN

ABURUL VA FI PUS
LA LUCRU
Căldură mare la Slobozia. Normal
nează cu combustibil lichid, pentru
— vețj spune. Cum să fie altfel vara,
transportul căruia se cheltuie im
în
... plin Bărăgan ?, Și, totuși, atmos
portante sume de bani. Deci combi
fera din jurul reședinței județului
natul ar putea furniza cel puțin 30
Ialomița este parcă mai fierbinte
...........
Gcai Pe oră, adică o treime din ne
decît Pe mănoasa cîmpie.
cesarul orașului.
Acumularea de căldură deasu— Ideea folosirii acestor resursa
pra municipiului Slobozia este un
energetice pentru termoficarea ora
fenomen mai vechi. Sînt ani de
șului este mai veche,, r spune to
zile de cînd combinatul de ingrășăvarășul Valeriu Platon, directorul
minte chimice din apropierea ora
combinatului.
șului aruncă în atmosferă zeci de
— Și de ce nu a fost materiali
mii de tone de abur. Mai precis,
zată 7
numai de pe coloana de 4,5 atmos
— Cred că nu mai are rost să cău
fere se eșapează în fiecare oră 10—12
tăm acum vinovați. Sincer vorbind,
tone de abur, ceea ce echivalează cu
nici noi, cei din conducerea combi
o energie de circa 5 Gcal. Subliniem,
natului, nu am fost suficient de inaceasta este numai una din resursele
sistenți și convingători. Trebuie să
energetice recu
recunoaștem acest
perabile si refololucru, deși au fost
sibile. „Un simplu
și alte cauze.
calcul ne arată
Mai important mi
La Slobozia
că, anual, se risi
se pare insă fap
pește o cantitate
că problema
vor începe lucrările tul
de gaz metan —
va fi rezolvată.
pentru că prin
—
în ce sens 7
pentru recuperarea
arderea Iul se o tv
— In curind vor
tine aburul care
începe lucrările
unor importante
se aruncă în at
pentru recupera
mosferă — echi-,
resurse
energetice
rea aburului de
valență cu circa
pe coloana de 4,5
4 400 tone com
secundare
atmosfere, iar ca
bustibil conven
zanul va fi pus in
țional" — ne spu
funcțiune pentru
ne tovarășul Ion
termoficarea ora
Popa, șeful inspecției energetice
șului. Nu ne vom opri însă aici.
București.
Vrem să valorificăm și alte re
Lucrurile stau, prin urmare, cam
surse energetice secundare : abu
așa. In urma procesului tehnologic,
rul de la fabrica de azotat de amo
la Combinatul de îngrășăminte chi
niu, aerul cald de la coșurile de fum
mice, amplasat la numai 4 km de
ș.a. Ca atare, vom modifica și sche
Slobozia, rezultă o însemnată canti
mele termice ale unor instalații.
tate de abur, care nu mai poate
Vestea începerii lucrărilor pentru
fi folosit pentru nevoile producției.
valorificarea resurselor energetice se
Abur care de ani de zile se aruncă
cundare a fost primită cu viu interes
în atmosferă. La același combinat nu
este utilizat de cinci ani (in termeni
în primul rind de muncitorii combi
tehnici, se spune că stă în rezervă)
natului — și ei locuitori ai orașului.
un cazan de apă fierbinte cu o ca
„Vrem ca pînă in luna septembrie să
pacitate de 25 Gcal pe oră. Desigur,
ajungem cu conducta la gardul com
cazanul nu consumă energie dacă nu
binatului" — ne spune maistrul Sieste utilizat Dar și dacă stă degeaba
mion Olariu. De aici se va construi
nu aduce vreun folos — poate replica
oricine. Or, tocmai aici este proble
o conductă magistrală de termoflcare
ma : cazanul nu numai că își poate
pînă în oraș. După cum ne-a asigu
găsi o întrebuințare, dar răspunde
rat tovarășul Nicolae Frânt, directo
și unei stringente necesități a locui
rul întreprinderii județene de gospo
torilor orașului. Pentru că, în timp
dărie comunală și locativă, o parte
ce un asemenea cazan, care are un
din materialele necesare au și fost
randament de 88—90 la sută, stă
„nepăsător și... rece", apa caldă și
procurate, existînd condiții pentru
căldura (evident, aceasta din urmă
începerea lucrărilor.
pe timp de iarnă) necesare locuitori
Așadar, o situație anormală este
lor municipiului Slobozia sint asigu
Pe cale de a fi rezolvată. Unii facrate de 15 termocentrale, fiecare cu
tori de răspundere cu care am discile 8 cazane.
cutat nici nu vor chiar să li se mai
Să facem cîteva calcule. Orașul
are nevoie în medie de circa 80 Gcal
amintească de ceea ce a fost Desi
Pe oră. Pe de altă parte, in combi
gur, se spune că totul este bine cînd
nat se risipesc 5 Gcal pe oră, iar un
se termină cu bine.
cazan de mare randament ar putea
asigura încă 25 Gcal, înlocuind cel
Ion TEODOR
puțin cinci termocentrale cu un ran
Mihal V1ȘOIU
dament mult mai mic și care funcțio-
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Martori oculari
la marile întemeieri
ale acestui timp

FILE DE ISTORIE

IUNIE 1976

„Am asistat astăzi la începerea lucrărilor celui mai mare combinat - uzina de utilaj
greu, care cuprinde, de fapt, cîteva uzine. Cînd va realiza producția planificată,
această uzină va depăși tot ceea ce se produce în celelalte întreprinderi constructoare
de mașini din Cluj. Putem spune că prin această uzină se depășește tot ceea ce s-a
înfăptuit de cînd există Clujul, inclusiv în timpurile cele mai îndepărtate. 'Acest obiectiv
transformă Clujul într-o adevărată cetate industrială modernă a clasei muncitoare
din Ardeal".
NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvintarea rostită la marea adunare populară
din Cluj-Napoca)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu toarnă prima cantitate de beton la temelia
viitorului Combinat de utilaj greu din Cluj-Napoca

IULIE 1980

lată imaginea de azi a puternicei citadele muncitorești din Cluj-Napoca. Aici se realizează utilaje complexe pentru industria construcțiilor de mașini, chimie și petrochimie, industria minieră și pentru alte sectoare aje economiei
Foto : R. Wagner
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Ritmurile tării
ț

oi
Care ar putea fl cea
ir mai adecvată unitate
de măsură pentru acest timp de profunde
innoiri, trăite de tară
in anii ei cei mai
rodnici ? Dacă omul
de azi, martor și
participant la marile
împliniri socialiste, va
formula întrebarea de
mai sus, atunci, fără
îndoială, răspunsul îl
va afla în propria-i
faptă creatoare. Cea
mai concludentă si ex
presivă unitate de mă
sură pentru acest timp
fiind fapta constructi
vă. ritmul creației,
izvorîte dintr-o adîncă
și luminoasă conștiin
ță a muncii. Aleg din
mulțimea argumentelor-soclu pe care se
poate spriiini statuia
acestui ritm, cu profi
lul său cutezător, două
date : 18 IUNIE 1975
si 15
SEPTEMBRIE
1978. Primeia dintre
aceste date, așa cum
aduce mărturie pagina
vibrantă a ziarelor. îi
coresr ude vizita de
lucru făcută de secre
tarul general al parti
dului în județul Cluj.
Cu acel prilej, tovară
șul Nicolae Ceaușescu
își încrusta semnătura
— ca de atîțea ori si
în atît de multe locuri
cuprinse în plaiurile
de nouă legendă si
nouă împlinire ale pa
triei — pe actul de
naștere al marelui
Combinat de utilaj
greu din Cluj-Napo
ca. Pe atunci, în
vara lui 1976, conturu
rile marelui combinat
erau de descifrat doar
în exprimările geome
trice ale schitelor proiectantilor. Era — mai
ales pentru nespecialisti — dificil să-și
imagineze cum se vor

(

j
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materializa cele șase
miliarde de lei, inves
tiții destinate în cinci
nalul ale cărui ultime
eforturi le cunoaște
țara acum. în această
ultimă parte a anului
’80. Dar nu a trebuit să
se aștepte mult pentru
ca impunătoarea con
strucție industrială să
se înalte de la scara
hîrtiei de calc la scara
realității. Unitatea de
măsură a acestui timp,
ritmul dinamic al con
strucției socialiste, și-a

de Nicolae
DRAGOȘ
spus si de data aceasta
cuvîntul. In 1976, se
cretarul general al
partidului era prezent
la începerea lucrărilor
marelui combinat, prin
a cărui împlinire avea
să se contureze una
din puternicele plat
forme ale construcției
de mașini. Integrarea
ei în viata județului și
a municipiului ClujNapoca va însemna,
cum s-a anticipat cu
îndreptățire.
produ
cerea unor schimbări
structurale în viata ju
dețului, a municipiu
lui. creșterea clasei
muncitoare.
dezvol
tarea sentimentelor de
solidaritate si frăție
dintre toti oamenii
muncii, indiferent de
naționalitate, deprinși
definitiv să vorbească
limba comună a mun
cii.
celei mai Înalte
tehnici", cum cu exac
titate. cu darul expre
siei simbolice o numea
secretarul general al
partidului. Și. numai
la doi ani de la acea
vizită cu profunde

—
îl
i,.
consecințe
pozitive
pentru viața oameni
lor, în septembrie 1978,
în cursul unei noi vizi
te de lucru în ju
deț; secretarul ge
neral al partidului era
informat că ritmurile
construcției
noului
combinat sînt. pe mă
sura cerințelor tării,
a voinței de creație a
oamenilor muncii, că o
primă capacitate de
producție fusese pusă
partial în funcțiune;
într-un cuvînt că ini
ma industrială a ora
șului pulsa acum mult
mai rodnic si mai pu
ternic. Aici. în această
parte a orașului în
care linia netedă a
cîmpiei ti-ar fi îngă
duit cu dificultate să
imaginezi monumen
talitatea de azi a uzi
nelor. Combinatul de
utilai greu s-a înăltat
cu blaritate, cu forța
de convingere a faptei,
într-un timp atît de
scurt. Oamenii muncii
s-au înfățișat cu acest
rod al voiptei lor în
fata tovarășului Nicolae
Ceaușescu, aducînd ast
fel mărturia legămîntului de neclintit de a
conferi
dimensiunile
faptei
îndemnurilor
sale de vibrant patrio
tism. Prin ritmurile
muncii, dedicate dez
voltării unei patrii li
bere,
independente,
puternice, demne de
faptele sale — asa cum
a înfătisat-o si o înfă
țișează poporului prin
marele său spirit vi
zionar secretarul gene
ral al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae
Ceausescu — fiii tării
se dovedeau astfel încă
o dată capabili si hotărîti să-sl conecteze energllle la ritmurile noii
vieți, la ritmurile tării

Deci, iată-ne din nou
prin tară... La chemarea
buciumului pornirăm spre
munții noștri de aur. un
grup de poeți si prozatori,
din cetățile lui Bucur, ale
lui Ștefan. Mircea. Mihai.
Tudor, de la Histria si
Napoca, din Banat si Ma
ramureș. Venirăm si ne
întîlnirăm,
înfrățiți în
idealuri, sus la izvoare,
pe un picior de plai, pe
o gură de rai. la cumpă
na vremurilor, sub cerul
lui Zamolxes. gorunul lui
Horea, sub bastioanele
Corvinestilor. printre mo
ții lui Avram Iancu. lin
gă statuia turnată în
bronz a lui Decebal din
centrul Devei.
Am ponosit deci. în aceste zile cînd tara sărbă
torește cei 15 ani de ctito
rie revoluționară ale cărei
temelii au fost așezate deCongresul al IX-lea al
partidului, prin gîndul
si
fanta
cutezătoare
ale tovarășului Nicolae
Ceausescu, la obîrsiile
străvechi șl noi ale isto
riei : "sub zidurile Sarmizegetusei dacice si ro
mane, la gurile de mină
de la Brad si Teliuc, la
combinatul
hunedorean.
printre frumusețile Hațe
gului. ne-am încălzit la
lumina Paliei de la Orăstie. turnată în marmură
albă, cu cîtiva ani în
urmă, de tînărul sculptor
Nicolae Adam, directorul
muzeului etnografic din
Orăștie. Si am stat o di
mineață la Tebea sub go
runul Iții Horea si lingă
mormîntul lui Avram lancu. alături de care creste
Înalt si frumos tînărul
gorun sădit cu aproape 15
ani în urmă de tovarășul
Nicolae Ceausescu, si am
ascultat omagiul moților
adus „eroului nostru de
azi. iubitul conducător al
României socialiste" —

cum a spus octogenarul
mos Toader. înconjurat de
6ute de tineri muncitori,
țărani, elevi si intelectuali
localnici. O generație cu
feței® luminate de liber
tatea si bunăstarea civili
zației si culturii socialiste
împămîntenite pe aceste
meleaguri, ca pretutin
deni în tara noastră. Căci
cei 15 ani care au trecut
de la istoricul Congres al

lărla nr. 2. secretarul co
mitetului de partid. Chiar
drumul acestui viguros si
priceput bărbat de 47 de,
ani. plecat de- la tară, din
părțile locului, constituie
un exemplu elocvent.
Mester apreciat al otelu
lui. el este totodată au
torul a patru cărți de
specialitate si creator de
poezie în timpul liber.
Fiul său urmează cursu

Certitudine,
demnitate,
frăție
-----------------

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

de MIKO Ervin

IX-lea al Partidului Co
munist Român, cînd po
norul a pornit pe drumul
lung și luminos al înnoi
rilor si transformărilor
revoluționare sub condu
cerea tovarășului Nicolae
Ceausescu, au dat roade
bogate, au lăsat urme adînci si în dezvoltarea
impetuoasă a acestor me
leaguri. Calitatea muncii
si a vieții, calitatea oa
menilor a crescut nease
muit de mult, căci ei. oa
menii. reprezintă astăzi
adevăratul aur al acestor
munți, a căror unitate si
energie descătușată consti
tuie un uriaș tezaur în
plină valorificare.
Discutăm despre acest
adevăr fundamental al
vieții noastre noi, la ma
rele combinat de la Hu
nedoara. cu Ștefan Trinsa.
Erou al Muncii Socialiste,
maistru principal la ote-

rile institutului de subingineri din localitate. Cel
mai mult îi place lui
Tripsa să vorbească des
pre ortacii săi. ca si des
pre marea familie a ce
tății de foc hunedorene.
Fiindcă un adevărat co
munist se măsoară și
după cîți oameni buni
crește în jurul său — îmi
spune $tefan Tripșa cu
adîncă convingere.
După-amiază îl reîntîlnim la ședința cenaclului
„Flacăra" citind poezii alături de tineri muncitori
si muncitoare din combi
nat. Printre ei se află Eu
gen Evu. cel mai tînăr
membru al Uniunii scri
itorilor, Ion Evu, care
îsi spune poeziile acompaniindu-se cu chitara.
Valeriu Bîrgău. veteranul
Neculai Chirică. poet si
traducător din lirica uni
versală. care mă încîntă

cu traducerile lui din Petofi și KosztolânyL
La întîlnirea noastră cu
primul secretar al comi
tetului iudetean de partid,
tovarășul loan Ciucu. ni
se înfățișează imaginea
luminoasă a viitorului
acestui județ pe deplin
angajat în îndeplinirea
mărețului program al
Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist
Român. Rețin cu emoție
marile transformări din
Valea Jiului, unde s-a
născut prima mea carte,
cu 25 de ani în urmă. La
Lupeni se ridică un nou
si modern centru civic ne
locul fostelor colonii înne
grite de fum si de cărbu
ne. Fosta „vale a plîngerii“ a devenit o înflori
toare citadelă a minerilor,
o modernă bază energe
tică.
Petrec o seară la Deva
cu maestrul sportului Kărolyi Bela. nepotul Învă
țătorului din Vulcan, care
în acești ani a contribuit
din plin la cîstigarea ma
rilor trofee ale gimnasticii
românești. Alături. in
noua si frumoasa sală de
gimnastică din Deva, se
pregătea. în momentul
vizitei noastre, lotul olim
pic pentru marile între
ceri sportive de la Mos
cova. de unde sperăm că
ne vor aduce noi medalii.
Ne-am întors de pe mi
nunatele plaiuri hunedo
rene cu sufletele îmbogă
țite, cu noi prieteni și
speranțe de viitor. Cinste
partidului, cinste iubitului
nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceausescu,
care si aici, ca pretutin
deni pe unde a trecut în
acești 15 ani. a lăsat urme
trainice în viata tării si a
oamenilor săi. insuflîndu-ne tuturor încredere
și forță în destinul stră
lucit al României socia
liste.

Aici, la noi, unde
se scrie istoria...
Am avut cinstea, cu
ani în urmă, de a în
soți, împreună cu un
grup de scriitori, pe
tovarășul Nicolae
Ceaușescu în drum
spre Hațegul de azi și
al Sarmizegetusei ro
mane de altădată. Oa
menii așteptau prin
dreptul caselor lor, la
marginea uliței, cu
pîine și sare, cu stru
guri și vin, cu bucate
de tot felul așezate pe
ștergare tesute în ițe
de tradiție — deci de
istorie, trecerea înal
tului oaspete. Și aici
ajunsese vestea fru
moasă că omul nou.
întru totul nou, ales în
fruntea partidului, are
un sentiment acut și
justițiar al istoriei. Al
istoriei noastre încă de
la obîrșii — or, reșe
dința dacică a obîrșiei
ei nu este oare tocmai
acolo, pe vatra circum
ferinței hunedorene?
Și nu numai cele două
Sarmizegetuse, dacică
și imperială, ci și atestarea voievodatului
lui Bărbat, apoi ceta
tea Huniazilor, arcul
de aprindere al răs
coalelor lui Doja, Ho
rea, Iancu — iluminis
mul lui Budai-Deleanu. aripa românească
de zbor a lui Vlaicu,
Lupenii anului de jert
fă 1929, o bogată tra
diție revoluționară de
pînă la eliberare și de
după eliberare, vatra
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Din nou pe locurile unde
s-a construit hidrocentrala
de pe Argeș..
Mergem zeci de kilometri
cu o fîșie de cer deasupra
capului — în dreapta și in
stingă aflîndu-se pereții de
stîncă — și văile se umplu
deodată de șuiere de tre
nuri și vuiete de camioane;
în vreme ce. în fată, ca
pe un ecran depărtat, apar
umbrele constructorilor, și
mi-am amintit de marea
întîmplare de la Rotun
da. cînd oamenii intrau
în galeria cu sentimentul
urfei nestăvilite porniri —
o revoltă împotriva munte
lui uriaș, a muntelui încă
nesupus care se lăsa eu
greutatea lui enormă laminînd vagonetii. făcîndu-i
aproape una cu șinele de
cale ferată din adîncuri.
Ziua se zidea, noaptea se
surpa !
Locul unde ne-am oprit

părea apoi să fi fost o
cîmpie. munții se dăduseră
mult în lături purtînd ca
pe o imensă tavă mici
dealuri cu spinările abu
rite de nori. Iar jos, mult
în jos. lacul de acumulare
Vidraru.
Cu cîteva ceasuri mai
înainte vizitasem Mănăsti
rea Curtea de Argeș. Geor
ge Macovescu. președintele
Uniunii scriitorilor, face această remarcă : „Zburînd
de pe acoperiș, cu aripi de
scînduri. Meșterul Manole
a ajuns pînă aici. Fîntîna
lui Manole pare să fie as
tăzi chiar acest mare lac,
cel mai frumos din tară,
dintre foarte putinele de
pe nămînt", iar directorul
electrocentral ei. inginerul
Ilie Badea, precizează : „al
cincilea In Europa, al
nouălea din lume 1“ Răsu
nă apoi ecoul vechilor
nume — Cerburenl. Valea

Iasiului. Cumpănita. Tonolog.
Vîlsan.
Limpedea,
Bascov, Prundu. Rîul Doam
nei... Vechi? Cît de vechi?
în ceea ce ne privește recu
noaștem că. mai toti, fiind
și reporteri, am aflat de
aceste locuri de pe cînd se
construia hidrocentrala. Si
fiecare poartă de pe-aici o
amintire. Argeșul e unde
va sub noi, in celebra ga
lerie de fugă. Totul e mu
zical ca și această propoziție-vers : „Barajul înalt
e dublu arcuit". Ni se ex
plică apoi că acest Argeș
dirijat a devenit o cascadă,
o continuă cădere de ană,
că în ultimii 15 ani au intrat
în funcțiune 7 (șapte) hi
drocentrale. cu O putere de
290 megawați, producînd
anual 550 de milioane
kWh, că stnt în construc
ție încă 10 (zece). Cascada I
Cascadă de hidrocentrale
de pe Argeș I Dar cea

de Alexandru
ANDR1ȚOIU
Ioane ale vieții noas
tre de astăzi și de
miine.
M-a impresionat si
m-a tulburat rațiunea
și pasiunea cu care
tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a oprit asupra străvechii noas
tre civilizații. In amfi
teatrul de la Hațeg, în
muzeu, în cetatea Hu
niazilor, la mormîntul
lui Avram Iancu. în
tr-o natură din care
aveam bănuiala subli
mă că din toate păr
țile. poate înflori o
Mioriță nemuritoare.
Grija și sufletul aple
cat spre veșnicie, spre
statornicie, spre sîmburele de aur al isto
riei. Și grija de-a di
rija razele aurului în
nobilat de soarele pa
triei, spre miine. La

„Muzeul aurului" din
Brad sau în holdele
de aur din Galda de
Sus. în aurul flăcări
lor din cetatea de oțel
a Hunedoarei sau în
aurul negru al cărbu
nelui de la Lupeni.
„Viitor de aur țara
noastră are!" La care
inima mea și a colegi
lor mei a tresărit fru
mos, ca într-o metafo
ră ambițioasă să cu
prindă istoria întrea
gă, precum bobul de
rouă cosmosul. Iar
cînd tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Hațeg,
la rezervația de zim
bri (unul în stema
Moldovei) a întrebat
pe unul din noi ce
piesă (istorică) are să
scrie, periplul nostru
prin vetrele sacre mi
s-a arătat și cu uriașa
Iui dimensiune este
tică.
Și așa cum aș vrea
să fie mereu pentru
destinele
neamului
meu. Cu scriitori pre
zent!, alături' de marii
oameni ai tării și ai
lumii, la fata locului,
acolo unde se scrie is
toria. Adică aici, la
noi. Așa cum, dealt
fel, cu toții uniți, ro
tunjim în Imensitate
istoria acestui neam,
faptele
prezentului,
spre gloria noastră și
a viitorimii. Fapte so
cialiste cu aceleași ră
dăcini și de pe același
cîmp de zbor.
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fierbinte de oțel călit
a revoluției socialiste,
epopeea anilor noștri
recenți și săgeata de
trimitere spre viitor.
Treceam, așadar, atunci, în 1966, în pri
mul an de după Con
gresul al IX-lea, prin
unul din nucleele in
dustriei socialiste ro
mânești, în prologul
trasării primelor ja

A
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mare ? „întreprinderea electrocentrale Argeș"? Cînd
a fost ea dată în funcțiune?
Ni se explică :
— De faot. ea este înce
putul. La 9 decembrie 1966.
Acum 14 ani. în prezenta
secretarului general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Mergem prin munți, prin
acești munți de culoare vi
netie. ascutiti. care ne duc
spre Transfăgărășan și nu
putem să nu ne uităm șl
prin carnetele noastre mai
de demult.
La sediul comitetului ju
dețean de partid, tovarășa
Cecilia Stan, secretar al
Comitetului iudetean Argeș
al PC R. subliniază:
— Pentru Argeș, ca și
pentru întreaga Românie,
cei 15 ani de cînd în frun
tea partidului și statului
se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu reprezintă pe

rioada celor mai adinei
prefaceri revoluționare în
toate domeniile activită
ții noastre. Mîndria ju
dețului. fabrica de au
toturisme „Dacia" ă fost
inaugurată la 3 august 1968.

de Vasile BARAN
iar un an mai tîrziu
a primit certificat de naș
tere petrochimia argeseană
prin Combinatul petrochi
mic de la Pitești. A.R.O. —
cel care a produs primul
autoturism în 1957 — s-a
dezvoltat acum Intr-un
mod impresionant, iar în
treprinderea „Porțelanul"...
întreprinderea „Porțela
nul" se numără printre cele
mai noi fabrici din județ.
Sediul ei e la Curtea de
Argeș, „orașul voievodal",

cum îi place să-l numeas
că primarul de azi al aces
tei Curți de Argeș, tovară
șul Florian Ghițescu. Prezentîndu-ni-1, ne coboară
adine in istorie. Primarul
e tînăr, istoria străveche
și-mi dau seama după
strălucirea ochilor că el
o cunoaște bine. Aici si-a
sacrificat dragostea Ma
nole. aici s-a născut
barajul Vidraru, aici a
spus
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu într-una din vi
zitele sale de neuitat, sub
liniind înalta valoare isto
rică a creației lui Neagoe
Basarab. că vom fi întot
deauna îndatorat! trecutu
lui. că-1 vom respecta și-i
vom cultiva prin generații
memoria, dar că totodată
vom cinsti prin patosul
muncii noastre prezentul
și viitorul : „Noi construim
acum alte cetăți ale vieții
socialiste",

Pe o măsuță dreptunghiu
lară. îmbrăcată în catifea,
există o carte de onoare. îl
întreb pe directorul acestei
fabrici de porțelanuri, in
ginerul Arghir Ciobotaru,
și îl întreb și pe inginerul
șef, Petre Horvath : de
cînd este această carte de
onoare aici ? îmi răspun
de : de la inaugurare. Ac
tul nostru de atestare is
torică.
Deschid coperta.
Ridic
această copertă roșie de
pe, Cartea de Onoare. Și,
într-adevăr, tot ce gîndeam
noi era adevărat. Această
fabrică tînără, elegantă, cu
încă de pe acum o mulți
me de clienti în toată lu
mea, redutabilă concurentă
a unor fabrici celebre de
'porțelanuri de pe glob, a
avut marea fericire și mîndrie de a fi fost înscrisă în
istoria industrializării ju

dețului și-a țării din ultimii
ani. prin aceste gînduri
care emoționează profund:
„Felicitări călduroase co
lectivului de muncă al în
treprinderii de porțelan de
menaj — Curtea de Argeș
si denline succese în întrea
ga activitate".
Semnează tovarășii:
Nicolae Ceaușescu. Elena
Ceaușescu. 17 septembrie.
1976.
Spre seară, la Palatul
culturii din capitala jude
țului Argeș, orașul Pitești,
după ce ne-am înclinat în
fața unor cărți străvechi
aflate în „rafturile libere"
— ceva de vis cum s-au
putut numi aceste rafturi
— am ascultat acel recital
literar-muzical susținut de
un cor de cameră ce
poartă numele „Ars Nova",
recital ce avea Ia rîndu-i
numele „Meșterului Ma

nole". Manifestarea se cu
prindea firesc în Festiva
lul
national
„Cîntarea
României". Atunci mi-am
zis: Chiar munții sînt acum
o mare orgă ! Si am pro
babil, tocmai de aceea, această mereu îhnoită im
presie că momentul de
înaltă bucurie e totuși ace
la al șantierelor, al lucru
rilor care vor să iasă in
lume, momentul cînd a În
cremenit statuia lui Prometeu, atît de înaltă șl
atjt de depărtată, ca și
munții inaccesibili, momen
tul in care constructorii
noștri, care împlinesc 15
ani de neîncetată întemeie
re. spun :
— Noi sîntem pe-acolo,
ca și brazii, brazi înalți
zidiți în ziduri fără moarte,
precum învingătorul mit al
lui Manole.

SCÎNTEIA— miercuri 16 iulie 1980
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Maturitatea
publicului de teatru

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

(

\

de puternic avînt creator in construcția socialiști

(Urmare din pag. I)

tovarășului
Nicolae
Ceausescu,
reiese că județul nostru realizează
în prezent o producție industrială
de aproape 23 miliarde lei. nivel
de opt ori mal ridicat decît cel
atins în anul 1965. Structura si
direcțiile în care evoluează in
dustria județului reflectă fidel orientarea politicii partidului nos
tru pentru dezvoltarea cu priori
tate a ramurilor de avangardă ale
progresului tehnic contemporan.
Ponderea construcției de ma
șini a crescut în cadrul ■ indus
triei județului de la 30 la sută, in
anul 1965, la 48 la sută în acest an ;
au apărut ramuri noi, ca metalur
gia feroasă si electrotehnica
si
s-au dezvoltat cele cu tradiție, cum
sint producția de energie electrică,
materiale de construcții. textile,
domenii care valorifică resursele
materiale de care dispune județul.
Producem, fată de anul 1965. de 22
ori mai mult otel, de peste 6 ori
mal multe lămpi electrice cu in
candescență, de peste două ori mai
mult ciment, de 12- ori mai multe
lacuri si vopsele si de peste două
ori mai multe țesături. Dîmbovița
și-a creat, ca urmare a racordării
sale la marile ritmuri de dezvoltare
economic'o-socială a tării, un pro
fil distinct, ocupînd poziții frunta
șe pe tară în ce Privește produc
ția de titei. frigidere cu compresor,
lămpi electrice, strunguri, otel, ci
ment.
Procesul intens de creștere si
modernizare industrială a meleagu
rilor dîmboyitene a dat o dimen
siune sporită si participării județu
lui nostru la exportul tării. Pro
dusele unităților noastre, ai căror
parametri tehnici și calitativi sint
tot mai apreciati pe piața externă,
se desfac astăzi în 75 de țări, vo
lumul exportului crescînd de pes
te 11 ori fată de anul 1968.
Aceste mutatil petrecute în eco
nomia județului Dîmbovița sint
expresia pregnantă a grijii .mani
festate de conducerea partidului,
de tovarășul Nicolae Ceausescu
pentru dezvoltarea complexă, echi
librată si armonioasă a tuturor zo
nelor tării. La baza lor se află un
amplu program de investiții, jude
țul nostru beneficiind in actualul
cincinal de fonduri in valoare de
20 miliarde lei, adică de 3,6 ori
mai mult decît în perioada 1951—
1965. S-au ridicat unităti industriale
moderne, de importahtă majoră
pentru economia noastră națională,
între care Combinatul de oteluri
speciale. întreprinderea „Otelinox".
întreprinderea de strunguri și în
treprinderea „Romlux" din Tîrgoviște, Întreprinderea de frigidere
și întreprinderea de utilai chimic
din Găești, „Automecanica" din
Moreni. întreprinderea de anarataj electric pentru instalații Titu.
S-au dezvoltat, de asemenea. între
prinderea de utilai petrolier din
Tirgoviște, Combinatul de lianți și

azbociment
si
întreprinderea
„Steaua electrică" din Fieni. în
treprinderea mecanică de utilai
tehnologic din Moreni.
Aceste ritmuri impetuoase de
dezvoltare vor cunoaște în etapa
următoare un dinamism cu totul
deosebit, care se va concretiza, in
primul rînd, în .progrese de natură
calitativă.
Din această perspectivă, contura
tă cu clarviziune științifică in cuvintările
tovarășului
Nicolae
Ceausescu la recentele consfătuiri
de lucru cu activul de partid si de
stat din diverse domenii de activi
tate. ultima plenară a comitetului
județean de partid a analizat cu
înaltă răspundere comunistă acti
vitatea organelor si organizațiilor
de partid si a consiliilor oamenilor
muncii pentru eliminarea tuturor

lul de conducător politic al orga
nizațiilor de partid, s-au produs
schimbări radicale în conștiința oa
menilor. în gradul de pregătire pro
fesională și generală ăl tuturor
categoriilor de oameni ai muncii.
In județul nostru s-a afirmat in
acești ani un puternic detașament
muncitoresc, în unitățile noastre in
dustriale si agricole activează in
prezent un număr însemnat de' ac
tiviști de partid, de specialiști cu
înaltă calificare in toate domeniile,
capabili să îndeplinească în bune
condiții cele mai complexe sarcini.
— Și acum, intorcindu-ne cu fața
spre viitor, cum ar arăta, tovarășe
prim-secretar. o succintă schițare a
perspectivelor de ridicare a iudețului pe noi trepte de civilizație si
progres?
— Mi-aș permite să amintesc un
vers al marelui nostru poet: ..La
trecutu-ti mare.' mare viitor". Ca
ne întreg teritoriul tării, si în ju
dețul Dimbovita se prevede în ur
mătorii cinci ani realizarea unor
obiective de mare importantă. Vor
avea loc, în primul rind. afirma
rea cu putere a rezultatelor revo
luției tehnico-stiintifice. accelera
v-ati opri pentru a completa filele
rea trecerii la o nouă calitate în ac
prezentului socialist ale acestei
tivitatea economico-socială si ridi
cronici 2
carea pe b nouă treaptă. supe
— Mările realizări obținute de ju
rioară. a calității vieții. în anul
dețul nostru în cei 15 ani care au
1985. nivelul producției' industriale
trecut de la Congresul al IX-lea
se va ridica la 37,5 miliarde lei.
al partidului sint nemijlocit legate
sporul de producție ce se va ob
de numele si activitatea tovarășu
ține. fată de anul 1980. avînd la
lui Nicolae Ceausescu, de îndrumă
bază, in proporție de 88 la sută,
rile directe date cu prilejul vizi
creșterea productivității muncii.
telor de lucru în județ. Cetățenii
Va continua dezvoltarea indus
Dîmboviței își vor aminti întotdea
triei metalurgice si construc
una cu emoție si recunoștință acele
toare de mașini, ramuri ce vor de
momente de răscruce în biografia
ține o ponder^ de 70 la sută în
acestor locuri. în care secretarul
toțalul producției industriale. Rit
general al partidului le făcea cu
murile cele mai înalte de creștere
noscut. conturînd drumul unor
vor fl înregistrate la produ
adinei prefaceri înnoitoare, că ve
sele de primă necesitate pentru
chea cetate de scaun a Tîrgoviștei
economia națională si pentru ex
va deveni o cetate a otelului înalt port, care Pun în valoare pe deplin
aliat și a construcției de mașini.
capacitățile de producție, forța de
La numai citiva ani. in decembrie
muncă si resursele locale.
1973,
în
prezenta tovarășului
Prin alocarea unor fonduri de in
Nicolae Ceaușescu. la Tirgoviște se
vestiții in valoare de 18,8 miliarde
elabora Prima Șarjă de oțel, impli- / lei se vor construi noi unităti in
nindu-se astfel destinul nou al jude
dustriale la Tirgoviște, Găești. Titu.
țului. Se cuvine să amintesc aici că
Pucioasa. Moreni, Petrești si Răsentimentul de solidaritate, poate si
cari. Vor apărea cartiere noi d,e
rezonanta istoriei, au făcut ca să ne
locuințe. însumînd 18000 aparta
vină în ajutor pentru ridicarea amente.
cestui obiectiv si alte citadele de
Relevind succesele obținute în
tradiție ale industriei românești,
acești ani de avint economic si
precum Hunedoara. Reșița. Bucu
spiritual, ca si perspectiva însuflerești, Brașov, pentru ca dificultă
titoare ce ni se deschide, definim o
țile începutului să fie mai lesne
eoocă istorică fără seamăn, o epo
învinse, ceea ce mă determină să
că «a prosperității și demnității, pe
spun, intr-o formulare mai sim
care o datorăm conducerii intelec
plă, că toată țara a fosț bună cu noi.
te de către partid, de către ilustrul
învățămintele reieșite in urma
nostru conducător, cel mai iubit fiu
analizelor efectuate in unitățile vi
al poporului, tovarășul Nicolae
zitate s-au constituit in programe
Ceausescu. Dimbovitenii sînt hotăconcrete de acțiune imediată si de
riti să inainteze cu fermitate pe
perspectivă, menite să ducă la
acest drum luminos și Înfloritor,
valorificarea superioară a potenția
angajindu-se fără preget în uriașul
lului material si uman de care dis
efort al poporului nostru de trans
punem. la gospodărirea judicioasă punere în viată a hotăririlor Con
a mijloacelor încredințate. In a- gresului al Xll-lea, a indicațiilor
cest context, a sporit continuu ro
secretarului nostru general.
nile Initiate de tovarășul Nicolae
Ceausescu pe parcursul acestor ani
au căpătat o strălucită materializare
și pe aceste meleaguri. La Tirgoviște. Găești. Moreni. Pucioasa.
Fieni. Titu. Petrești. Voinesti. Râcari si in alte localități sortite odi
nioară înapoierii economice si mi
zeriei s-au construit in ultimii 15
ani peste 23 000 apartamente si
18 000 case noi; volumul desfaceri
lor de mărfuri a crescut, in aceeași
perioadă, de peste trei ori; cetă
țenii județului cumpără de 3.6 ori
mai multe televizoare, decit in.anul
1965. de 5,5 ori mai multă mobilă
și de 6,5 ori mai multe frigidere.
— In cronica acestor străvechi
meleaguri sint consemnate eveni
mente cu profunde semnificații in
istoria națiunii noastre. La ce 'mo
mente si evenimente deosebite

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
deficientelor din activitatea noas
tră. In acest sens au fost stabilite
noi măsuri de afirmare tot mai
puternică a autoconducerii munci
torești și autogestiunii economice în
toate unitățile, prin aplicarea fer
mă a noului mecanism economicofinanciar. Dealtfel, munca politică
si organizatorică a fost subordona
tă realizării integrale a producției
nete si fizice, intensificării măsu
rilor de înnoire si modernizare a
producției, îndeplinirii exemplare
a sarcinilor de export. reducerii
consumurilor de materiale si com
bustibil. sporirii productlvitătiii
muncii.
Creșteri esențiale au avut loc în
acești ani și în agricultură, ca re
zultat al aplicării in practică a pro
gramelor de extindere a mecani
zării și chimizării, de irigare a cul
turilor și introducere a metodelor
avansate de muncă. Semnificativ
pentru progresul Înregistrat de
agricultura județului Dîmbovița
este faptul că unui tractor ii re
vin în acest an 75 de hectare, față
de 156 hectare în anul 1965. iar can
titatea de îngrășăminte chimice,
■comparativ cu același an. s-a du
blat. Acest curs nou. dinamic, im
primat agriculturii a condus la
creșterea de peste două ori a pro
ducției din activitățile agricole.
— Ce mutații au survenit in ca
litatea vieții locuitorilor din orașele
și satele dimbovițene prin prisma
rezultatelor economice pe care
le-ați amintit ?
— Desigur, tot ce au înfăptuit
oamenii muncii dimboviteni în acesti ani fecunzi pe tărîmul dezvol
tării economice rodește în viata
nouă a orașelor si satelor județului.
Puternic străbătute de ideea grijii
fată de om. orientările Congresu
lui al IX-lea al partidului, acțiu

licitările sînt mai ample. In Teatrul
In multe privințe, viata colective
National, de nildă. deplasările depă
lor teatrale nu mai seamănă cu cea
șesc cifra de 170—180 pe an. Uneori
a teatrelor de odinioară. Prefacerile
pe care societatea românească le-a
se ioacă sante-ont spectacole ne zi.
iar in lunile de virf 90—100 de spec
înregistrat, mai cu seamă in ultimul
tacole ne lună.
deceniu, se reflectă în noua structu
Dar lucrurile au și un revers. Nu
ră. în organizarea si în modul de a
există satisfacție mai mare pentru
produce al instituției teatrale.
omul
de teatru decit căldura publi
Nu a fost si nu este ușor să se
cului care iși manifestă aprecierile,
schimbe deprinderi moștenite, să se
dragostea față de spectacolele pre
adauge sau să se nască altele noi. să
zentate și fată de interpreti, nu nu
se asocieze atîtor condiții specifice
mai prin aplauze, ci și prin modul
ale acestei arte reguli noi. Una din
de a-i primi in mijlocul lor. Recent
noile caracteristici ale vieții unui
am însoțit colectivul piesei „Idolul
colectiv teatral este diversificarea,
și Ion Anapoda" în două orașe din
pluralizarea activităților si deschide
Ardeal : Odorhei și Miercurea-Ciuc.
rea lor largă sure un public divers,
Ce am văzut și am simțit mi-a
eu preocupări, gusturi si înclinații
umplut intr-atit inima de bucurie,
deosebite. In afara programului obiș
incit mă simt dator să consemnez
nuit de spectacole la sediu si al celui
de pregătire a noilor premiere, au de
acest eveniment ca pe o adevărată
sărbătoare a teatrului.
venit permanente activități care oină
Din relatările celor care vizitaseră
mai anii trecuti se desfășurau izolat,
acele meleaguri
periodic, ocazio
și in anii trecuți,
nal : deplasări cu
cu alte specta
spectacole și înînsemnări
cole ale Teatrului
tîlniri cu publicul
Național
eram
în centre urbane
de la întîlnirile
preveniți de ca
și rurale, în car
litatea deosebită
tiere, întreprin
Teatrului Național
a publicului, de
deri și instituții ;
din București
dragostea pe care
patronarea și in
o poartă culturii,
struirea de teatre
cu
oameni
ai
muncii
artei.
Teatrului
populare și a mul
Național,
de ma
tor formații ama
din Harghita
nifestările
de sim
toare ; participa
patie cu care oa
rea la realizarea,
de Ion COJAR
de spectacole în
menii locului oaer liber sau în
bișnuiesc să-i înmarile săli de
timpine pe re
prezentanții artei și culturii
din
manifestări cultural-artistice etc. La
alte centre ale țării. Modul în
acestea participă atit artiștii-actori,
care, de această dată, a fost înregizori, scenografi, qit și maiștrii,
tîmpinat colectivul Teatrului Na
muncitorii, atelierele, deci întregul
țional din București a depășit toate
teatru.
așteptările. Grupurile de tineri și
Și dacă adăugăm faptul că forțele
virstnici îmbrăcați în costumele tra
de bază artistice sînt chemate să
diționale, programele artistice de
participe si la realizarea de filme,
cîntece și dansuri folclorice secuiești,
emisiuni de radio și TV (fără a de
prezentarea unei foarte interesante
regla programul teatrului din care
modalități de expresie audio-video,
fa<; parte), iar în timpul- lor liber ei
pe principiul diapozitivului semiparticipă ca orice om al muncii la
cinetic al unui tinăr tehnician agrar,
viata politico-socială si educativă din
micile amintiri din ceramică tradi
cadrul instituției, ne putem da seama
țională, căldura și grija cu care gaz
că dinamismul, mobilitatea sint ca
dele ne-au copleșit în tot timpul șe
racteristici dominante ale vieții comderii în Odorheiu Secuiesc și Miercuponentilor colectivului teatral. Ca si,
rea-Ciuc, ca și cuvintele pline de
uneori, suprasolicitarea.
prețuire ale conducerii locale de
Acestea toate se resimt desigur si
partid și de stat la adresa spectaco
în procesul de pregătire a noilor
lului
nostru, a calității interpretări
spectacole sau. cîteodată. din păcate,
lor, care, toate, se adăugau celor
si in calitatea artistică a produsului
șapte minute de aplauze neîntrerupte
nostru finit. E din ce în ce mai greu
de la finalul spectacolului, sînt doar
de retinut atențiile insistind ne mun
citeva din elementele ce se pot po
ca de analiză a textului, de păstrat
vesti dintr-un foarte intens contact
neștirbit dreptul procesului de crea
artistic
și uman dintre membrii co
ție teatrală la improvizația scenică,
lectivului Teatrului National din
ca metodă de lucru care presupune
București și fierbintele, prietenosul,
expertiza ..la cald" a unor soluții ce
extraordinarul său public din Odor
nu sînt la ..prima mină". Ideea de
hei și Miercurea-Ciuc.
„joc colectiv" bazat pe „comunicare"
Oboseala sutelor de kilometri, efor
pierde mult si uneori totul datorită
tul,
suprasolicitarea fizică și psihică
grabei, datorită solicitărilor multiple,
de
care vorbeam înainte au fost com
datorită stării tensionate a spiritelor
pensate de astă-dată de satisfacția
marcate de oboseala unor repetate
unei bucurii pe care doar Împlinirea
deplasări pe sute de kilometri, fără
rostului nostru suprem de slujitori
să fi găsit răgazul de a-si reface for
ai poporului și culturii noastre ne-o
țele fizice si psihice, fapt ce îl gă
poate prilejui.
sește ne artistul fără o riguroasă
Am rămas cu sentimentul unei
disciplină personală cu o diminuată
calde și sincere prietenii dintre Tea
voință si capacitate de a crea. E ne
trul
Național din București și publi
voie de tact, de o nouă calitate a
cul din Odorhei și Miercurea-Ciuc,
disciplinei individuale si colective, de
precum și cu ecoul unor repetate
un nou climat de creație. Si cu cit
chemări „Rugăm Teatrul National să
instituția e mai mare, cu cit per
vină mai des, mai des, cit mai des
în mijlocul nostru".
sonalul e mal numeros, cu atit so
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PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 învățămînt-educație,.
Laborator
metodic TV (Curs de vara pentru
perfecționarea profesională a ca
drelor didactice realizat cu con
cursul Ministerului Educației și
învățămîntului — Oficiul
central
pentru mijloace de
invățămînt).
Integrarea experimentului in lec
ția de fizică (invățămînt gimna
zial)
16.30 Ecran de vacanță : ..Cireșarii* —
episodul 4 : „Cireșarii intră
Jn
acțiune'4
17,15 Concert estival
18,10 Tragerea Pronoexpres
18.20 Irak — drumul spre progres
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.20 La zi în agricultură
19.30 Noi, femeile !
20,00 Telecinemateca. Ciclul : „Mari ac

21.30

22.05
22,15
22.30

tori**. „Millie*4. Premieră pe țară.
Producție a studiourilor america
ne. Cu : Julie Andrews (Premiul
Oscar pentru rolul din acest film).
James Fox, Mary Tiller Moore,
Stanley Hoileway. Regia : George
Roy HUI
15 ani lumină a Școala — documentar-anchetă a Cîntecul și poe
zia acestor ani
Melodii lirice cu Maria SlătinaruNistor, Eugenia Moldoveanu, Ni
colae Herlea
Telejurnal
închiderea programului
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.20 Varietăți muzicale
20.15 Studio T ’80 Chele pentru o pro
blemă. Bilanț la sfîrsit de an șco
lar, despre eficienta revistelor de
matematică și fizică, realizat in
dialog cu elevi și cadre didactice
20,35 Opera „Bărbierul din Sevilla44 de
Rossini. Selecțiuni în interpreta
rea Teatrului liric din Constanța
•21.40 Teleenciclopedia (reluare)
22.15 Telejurnal

Cursuri internaționale de vară
La București s-a deschis ediția
1980 a cursurilor de limbă si litera
tură. de Istorie si civilizație româ
nească. la care participă numeroși
profesori, cercetători științifici si
studenti în romanistică din aproa
pe 30 de țări ale lumii.
Ca si în anii precedenti. si acum
cursantii vor avea posibilitatea să
audieze conferințe si prelegeri re
feritoare la evoluția limbii si lite
raturii române, istoria si geografia
României, folclorul autohton, pro
gresele realizate in domeniile ști
inței. culturii si economiei si. in
același timp, să ia parte la semlnarii si lucrări practice, care se vor
desfășura pe grupe, după nivelul

de cunoaștere a limbii române. Ei
vor avea, de asemenea, la disbozitie noua ediție revizuită si comple
tată a Cursului de limbă română
pentru studenții străini, tipărit în
limba franceză. De asemenea, in
această perioadă vor fi organizate
mese rotunde si expoziții abordînd
o bogată terfiatică Înscrisă in pro
gramul cursurilor.
Asemenea cursuri Internationale
de vară se desfășoară in prezent la
Iași. Piatra Neamț si Suceava, pe
tema „Natura si omul in Carnații
Orientali", precum si la Cluj-Napoca, pe tema „civilizația româneas
că — civilizație universală".
(Agerpres)

Romdnia-film prezintă:

„AL TREILEA SALT MORTAL

Scenariul : Nicolae Mărgeanu și Atanasie Toma. Decorurile : Mircea
Rîbinschi. Costumele : Eugenia Bassa Cresman. Muzica : Temistocle Popa.
Montajul : Viorica Petrovici. Sunetul : ing. Tiberiu Borcoman. Imaginea ;
Alexandru Groza. Regia : Al. G. Croitoru.
Cu : Ion Dichiseanu. Jean Constantin. Maria Clara Sebok, Iosefini,
Vistrian Roman. Virgil Ogășanu, George Motoi, Silviu Stănculescu, Nicolae
Barosan, Cornel Coman, Camelia Zorlescu, Cornelia Teodosiu și Geo
Saizes cu.
Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică
.București"

După succesive volume
și selecții din aceste volu
me publicate parcimonios
de-a lungul celor patru de
cenii scurse de la debutul
editorial, iată că Francisc
Păcurariu. trecut de curifid
în al șaptelea deceniu de
viată, ne oferă prin mijlo
cirea editurii „Dada" o
nouă carte de poezie, „Omul bîntuit de cuvinte", cu
subtitlul „versuri alese
1940—1980". Fiind o selecție
de autor, importanța sa tre
buie apreciată nu numai
pentru faptul că este cea
mai completă de pînă
acum, ci mai ales pentru
posibilitatea ce-o oferă de
a urmări, prin lucrări re
prezentative. calea poeziei
s( evoluția autorului lor.
iar pentru istoricul literar
reprezintă o serioasă pistă
de cercetare a ansamblului
operei acestui scriitor poli
valent. Subliniem toate acestea pentru că valoarea
operei sale, inclusiv a ce
lei poetice, sînt pe deplin
recunoscute, volumul de
fată dîndu-i o nouă am
ploare si orientînd-o mai
ferm intr-o cronologie ne
cesară.
De o importantă aparte
pentru luminarea drumului
parcurs ni se pare chiar
mărturisirea autorului ce
deschide acest volum. De
aici aflăm că cea mai mare
parte a scrierilor sale poe
tice a rămas inedită dato
rită unui concurs de îm
prejurări. „zodiei nepriel
nice sub care s-au născut
primele sale culegeri de
versuri". Implicat, prin
virstă, preocupărilor scrii
torilor ce au debutat in anii
războiului, poetul face o
precizare foarte importan
tă. și anume că deși cărțile
sale s-au tipărit și s-a vor
bit la timpul cuvenit despre
ele, acestea au existat „din
colo de hotarul vremelnic
trasat prin Dictatul de la
Viena din august 1940“,
•) Francisc Păcurariu :
„Omul bîntuit de cuvinte"

„scrieri care n-au ajuns
decit în mod cu totul ex
cepțional în țara ciuntită".
Condiții vitrege au făcut
astfel ca multe poezii să
nu poată fi cunoscute la
timp, dar tot acestea au
închis în sertarul autorului
multe altele pe care o cen
zură acerbă a vremii ace
leia nu le-a lăsat luminii
cărții. Acesta este deci
motivul pentru care o se
rie de poezii din volumul
de față, deși sînt scrise cu

tutelar al liricii blagiene.
de o întreagă experiență a
literaturii noastre rămase
în teritoriul vremelnic ocu
pat. In acest anotimp zgu
duit de mari seisme. în acest „timp hidos", cum îl
numește, a debutat tinărul
scriitor si versurile sale
sînt tot mai mult ecoul lor
sau exprimă direct o expe
riență trăită. Este, cel pu
țin în ciclul „Lauda singu
rătății". un moment al de
rutei și însingurării trans-

moarte. spre mline. spre
zare ? / In miezul adine
era golul / Jur-împrejur
codrul de morti. rîul de le
șuri — / Melița mitraliera."
Pe fondul acestei dezlănțu
iri apocaliptice, noi eveni
mente tragice biciuie sensi
bilitatea poetului, care ape
lează la vechile mituri pen
tru a cuprinde proporțiile
dezastrului. „Cartea lui
Iona“. scrisă Jn aprilie —
iulie 1944. este un aseme
nea poem definitoriu mai

TIMPUL Șl VOCAȚIA
CREATOARE A OMULUI izvoarele poeziei angajate *)
mulți ani înainte, apar
de-abia acum intr-o carte.
Aparent, asemenea deta
lii de anotimp istorico-politic si de climat cultural
ar putea interesa astăzi
doar pe un istoric literar.
Dar numai aparent, întrucit condițiile timpului și-au
pus pecetea lor asnră asu
pra conștiinței si a scrisu
lui unui tinăr autor, detur
nat brusc de firul eveni
mentelor poate de la alte
preocupări și orientat spre
un nou traseu creator. Unui
reflexiv apolinic, puternic
modelat de tradiția unei
culturi, cu deosebire a poe
ziei transilvane, condițiile
amintite i-au impus rapid
replierea către o poezie
care exprimă o formă de
rezistentă. într-o primă
fază, sub masca străvezie
a însingurării, a dorului
pentru ceva drag pierdut,
în formulări esopice, cu
mari ocolișuri si întîrzieri.
Poezii ca „Șoimii", „Amurg
stins". „Nuntă de toamnă"
ne amintesc, sub semnul

mise în vers printr-o înă
bușită durere, prin invazia
lucrurilor mohorite, „cio
buri de vechi simțiri",
unde oamenii rămin „la
crimă si rană", „oftat al
zării plîns prelung de co
dru". „Eretii captivi" devin
o metaforă a dorului de li
bertate. iar simpla rostire
a cuvîntului „tară" reînvie
parcă de pretutindeni „pri
măvara. ca o furtună mută
și fierbinte / suindu-și iar
în orice brazdă para / sl-n
lujeri noi aducerea amin
te" („Cuvintul -Țară-").
Poezia din această pe
rioadă dezvăluie o mare acumulare de energii abia
așteptind, asemenea vulca
nului. să Izbucnească. „Jur
nalul companiei de muncă
5236“ devine astfel o cro
nică a războiului devasta
tor. anotimp de neantizare
a omului : .... Anul zero al
timpului / Totul se naște
dintr-o pîclă. dintr-o uita
re / Căram pe bocanci pe
cetea pămîntului /. Spre

puțin pentru arta poetică
cit pentru o anumită orien
tare morală ce-i va însoți
întregul drum creator. Se
poate spune că acum s-a
cristalizat definitiv un crez
umanist întemeiat pe drep
tul omului de a trăi in
pace si neatirnare. de a-si
folosi libertățile ca pe o
posibilitate unică de a se
înalta pe noi culmi, de a
pune forța spiritului în
slujba binelui. Acestui crez
îi răspund nemijlocit ciclu
rile „Inscripții pe o cască
ruginită" si. într-o oarecare
măsură. „Oceanul într-o
lacrimă".
După acest moment de
emulație lirică. Francisc
Păcurariu lasă un larg spa
țiu alb frînt de-abia In
1967 cu un nou volum.
„Priveliștile lumii". Este adevărat. între timp scrie o
poveste istorică, dar mai cu
seamă se dedică studiilor
despre literatura Americii
Latine, dind la Iveală in
numai doi ani patru lu-

crări Inspirate din viata
spirituală a acestei zone.
Si totuși poezia rămine o
prezentă tutelară, vizibilă
abia în acest volum, prin
succesiunea ciclurilor adu
nate în volumul din 1967.
Cel puțin ciclul „Sculpto
rul
schimbării" anunță
deschiderea spre alte zone
de inspirație, vizibile in
căutarea atît a unor teme
proaspete, cit și a unei vizi
uni capabile să le cuprin
dă. Deoarece, lucru foarte
important pentru acest
poet, găsirea unui numitor
comun întregii creații nu
vine din vana dorință de a
fi egal cu sine in tot ce
face, indiferent de anotimp,
ci din găsirea acordului in
tim. existential intre ma
rea panoramă a lumii de
care se simte mereu atras
și propria lume interioară
ce caută consonante si apropieri cu exteriorul.
Creațiile ultimului dece
niu. de care ne-am mai
ocupat cu alte prilejuri,
înscriu poezia sa în sfera
largă a meditației existen
țiale. dobîndind. prin tre
cerea timpului, atit un echilibru interior de supe
rioară noblețe, cit și o
marcantă aplecare spre
cultivarea versului Înde
lung cizelat, aproape sa
vant. Experiența lirică se
încarcă tot mai evident cu
o cultură dobîndită oe di
verse meridiane. Oricum,
poetul știe să evite excese
le. pedanteria intelectuallstâ sau răceala omniscien
tă. Deși poezia din „înfăți
șările necunoscutului", ul
timul ciclu al volumului,
se situează, din perspecti
va artistică, la mari distan
te de debuturi, ideea de
continuitate se păstrează
prin persistentele unui fi
lon reflexiv de mare în
cărcătură emoțională, care
face din Francisc Păcura
riu unul din poeții cu mar
cantă personalitate ai lite
raturii noastre actuale.

Emil VASILESCU

'FAPTUL
DIVERS
I
I
I
I

Pasiune
și nu numai atît
— In ziua in care am fost
distins cu inaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste" — ne spu
ne Nicolae Szekeley, de la I.A.S.
Mihai Viteazul, județul Cluj —
m-am bucurat nespus, dar in
sine mi-am spus că as dutea să
fac și mai mult decit făcusem
pină atunci, așa că am cerut să
mă duc să lucrez la maternitate. Am lăsat, in locul
meu. să îngrijească de jolane pe Gheorghe Marcu. pe
Nagy Andrei si ne alții care au
învățat nu numai să hărniceas
că. dar să și iubească animalele,
să facă din meseria de îngrijitor
pasiunea vieții lor.
Așa cum a făcut el insuși,
care a reușit să obțină, de la
multe vaci producții-record. de
peste 10 000 litri lapte anual.
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A venit scadența
„Lume, lume și iar lume / Ce
vă spun eu nu sint glume...".
Mai în glumă. mai in serios,
cind in versuri, cipd in proză,
corespondentul nostru Gheorghc
Ispășoiu din Rm. Vilcea. ne is
torisește „următoarea intimplare / fără chip și-as emanare".
Despre ce este vorba? Pentru
impozantul magazin al copiilor
din centrul orașului Rm. VA’ea
s-a adus un lift, dar liftut,n-a
putut fi montat, pentru că locul
destinat acestuia a fost proiec
tat mai mic decit trebuia. Dar
cum , liftul încurca locul, a fost
dus și aruncat, sub cerul liber
la... depozitul de lemne din lo
calitate. Si nu de ieri, de alaltă
ieri. ci de 4 (patru) ani de zile!
„Ani in care cei care trebuiau
să-l folosească / L-au lăsat să
ruginească / Si-ntrebarea e fi
rească : Nu e timpul să plă
tească ?“.
E!

Restul... urmează

Unui cetățean din comuna
Mihăești. județul Argeș. Vaier
Istrate. i s-a defectat frigiderul.
A apelat la serviciile lui Marin
Mitu. responsabilul atelierului
de specialitate din Stilpeni. Meș
terul a venit, a văzut, a decis:
trebuie înlocuite unele piese
vechi. A luat piesele vechi cu
el și a plecat. A revenit si i-a
spus omului că i-a adus „piesele
noi-nouțe". A pretins si a pri
mit pentru lucrul prestat 1 250
lei. După plecarea meșterului,
omul a văzut că nici vorbă de
„piese noi-nouțe". că sint tot
Icele vechi, dar cirpite pe ici. pe
colo. „Meșterul" i-a documentat
•j cu niște chitanței ăm valoare de
I uc-Leczu
citeva ;sute de lei. Dar restul
pină la 1250? De rest, urmează
ca meș\
meșterul să fie „incasat" de
mai marii lui.
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Cind pe-o roată,

cind pe alta...
Cabina furgonetei brâilene
21—BR—4186 are, ca orice furgonetă'. două locuri: unul pentru șo
fer și altul pentru umpasager. Acest lucru îl știa foarte bine și șo
ferul ei, Calcan Petrică. Numai
că. intr-o dimineață, cind nu se
luminase bine de ziuă. Petrică a
luat cu el in.cabină incă 3 per
soane. Stăteau toți patru ca
sardelele in cutie. Din această
cauză, el n-a observat la timp
bariera de cale ferată de care se
apropia, deși aceasta era sem
nalizată cu un felinar aprins.
Cind i-a apărut in fată. Petrică
a manevrat brusc volanul, iar
mașina a început săf danseze
cind pe o roată, cind pe alta,
pină s-a răsturnat. Armonică
s-a făcut. Pasagerii au scăpat
ieftin. Scump e ce
ează
pentru șofer.

„Sirena" din tren
Absolut din tntimplare. Mihai
Chiriac din Cristești (Botoșani)
s-a nimerit in același comparti
ment cu Alexandru Miton. po
sesorul unui aparat de radio
portativ, marca ..Sirena". Că
lătoreau cu trenul accelerat pe
ruta Iași — Timișoara. ..Sirena"
ii cam făcea cu ochiul lui
Chiriac. La un moment dat. po
sesorul obiectului cintător-cuvintățor a ațipit. Profitind de îm
prejurare, ca un veritabil presti
digitator, Chiriac i-a smuls „Si
rena". după care a ieșit din
compartiment. In apropierea gă
rii din Năsăud a sărit din tren,
dar s-a lovit zdravăn la picioare
și la cap. fiind internat in
spital, Cind se va înzdrăveni. va
fi din nou... internat. In altă
parte, Si fără „sirene" amăgitoare.

Cine-i ajuta?
Trei frați, trei copii minori :
Liliana, Radu și Cristinel. Cei
trei s-au adresat ziarului nostru
printr-o scrisoare, cu următoa
rea rugăminte : „Am dori tare
mult să știm unde se află acum
tăticul nostru, care ne-a părăsit
de anul trecut și de care ne este
tare, tare dor...".
Tatăl lor, pe nume Dumitru
Bălăucă, din Brașov, n-a mai dat
nici un semn de viață. Că le e
tare dor copiilor de tatăl lor e
lesne de ințeles, dar ei vor să
știe unde se află acum, pentru
a. le trimite o banală adeve
rință prin care mama lor, Elena
Hălăucă. muncitoare la între
prinderea „Tractorul", să poată
beneficia de alocațiile cuvenite
pentru cei trei minori.
Dacă-l intilniți pe acest tată
uituc...
Sau poate că el însuși citește
aceste rinduri...
Rubrică realizată de

Petre POPA
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VIZITA DELEGAȚIEI CAMEREI REPREZENTANȚILOR
DIN CONGRESUL S.C.A.
Ministrul afacerilor externe. Ște
fan Andrei, a primit. marți, delega
ția de membri ai Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite
ale Americii. condusă de Harley O.
Staggers, președintele Comitetului
pentru comerț interstatal si exterior,
deputat democrat din partea statului
Virginia de Vest. care, la invitația
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită in tara noastră.
Au fost discutate aspecte privind
diversificarea si adîncirea In conti
nuare a relațiilor dintre România si
S.U.A.. pe multiple planuri. în con
formitate cu înțelegerile si orientă
rile stabilite cu prilejul întilnirilor si
convorbirilor româno-americane la
cel mal înalt nivel.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale situației interna
ționale.
A participat Herbert Kaiser. însăr
cinat cu afaceri ad-lnterim al S.U.A.
la București.

★

în Încheierea vizitei, membrii Ca
merei Reprezenantilor din Congresul
Statelor Unite ale Americii au avut
o intîlnire cu reprezentanți ai presei
române. După ce a exprimat mulțu
miri pentru modul în care s-a des
fășurat vizita. Harley O. Staggers,
conducătorul delegației americane, a
spus ; „Calda ospitalitate de care
ne-em bucurat reflectă relațiile bune

care există între România sî Statele
Unite, intre Congresul S.U.A. și
Marea Adunare Națională a Româ
niei. Vizitele la cel mai înalt nivel
efectuate de președintele Nicolae
Ceaușescu în S.U.A. și de președinții
Statelor Unite in România se bucură
de o înaltă apreciere și slujesc la în
tărirea acestor relații.
Referlndu-se la întrevederile si
convorbirile purtate în timpul vizitei,
oaspetele a spus : „în turna acestor
întîlnirl am încercat un profund res
pect pentru progresul pe care l-a
făcut și 11 face România în diferite
domenii de activitate. Cele două țări
ale noastre au cooperat în aceste sec
toare și sper că vom spori eforturile
pentru extinderea conlucrării. Putem
învăța unii de la alții si ambele noas
tre țări vor avea de cîștigat de pe
urma intensificării cooperării șl a
schimburilor comerciale." „Colegii
mei și cu mine — a spus Harley O.
Staggers — am avut, de asemenea,
prilejul să discutăm probleme poli
tice bilaterale sî internaționale. Avem
păreri similare cu guvernul român în
privința necesității de a rezolva pro
blemele Internationale fundamentale
prin mijloace pașnice. Noi. în S.U.A..
a subliniat el. am remarcat în mod
deosebit și am apreciat poziția adop
tată de România ne arena interna
țională sub conducerea președintelui
Ceausescu".

Sosirea în Capitală a ministrului afacerilor externe
al Republicii Turcia
Marți seara a sosit, într-o vizită
oficială in țara noastră, Hayrettin
Erkmen, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Turcia, la invitația
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășul

Cronica
în Capitală a avut loc, marți dupăamiază. o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea cu
prilejul Zilei naționale a Republicii
Irak.
După o expunere despre realitățile
irakiene contemporane, a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare realizate de studiourile din
această tară.
Au participat membri al conducerii
I.R.R.C.S.. reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe. Consiliului
Culturii si Educației Socialiste si
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa, oameni
de artă si cultură, un numeros public.
Au fost de fată Dhlab M. AlAlgawi. ambasadorul Republicii Irak
la București, și membri ai ambasadei.
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PATRU ZILE PlNĂ LA ÎNCEPEREA JOCURILOR OLIMPICE
La Moscova au continuat lucrările
sesiunii Comitetului Internațional
Olimpic. în cadrul ședinței de ieri
s-a stabilit ca desemnarea orașelor
în care
ir avea loc Întrecerile
Olimpiadelor de vară si de iarnă din
anul 1988 să se facă la viitoarea se
siune a C.I.O.. de la Baderi-Baden.
în ședința de astăzi va avea loc
alegerea noului președinte si a vi
cepreședinților C.I.O.
Și-au depus candidatura la pos
tul de președinte al C.I.O. : Lance
Cross (Noua Zeelandă). Willl Daume (R.F. Germania), Mark Hodler
(Elveția), Juan Antonio Samaranch
(Spania) și James Worrall (Canada),
în ceea ce privește orașele ce vor
găzdui Olimpiadele din 1988, direc
toarea C.I.O., Monique Berlioux. a
declarat că posibili candidați pentru
Jocurile de vâră ar fi orașele Mel
bourne (Australia) șl Nagoya (Japo
nia). iar pentru cele de iarnă Ma
donna dl Campiglio (Italia) si Cal
gary (Canada).
După cum s-a mai anunțat, turneul
olimpic de handbal masculin va avea
loc intre 20 și 30 Iulie la Moscova,
meciurile fiind programate in sălile
arenelor Sokolniki și Dinamo. Echipa
României va juca în grupa B alături
de selecționatele U.R.S.S., Iugosla
viei. Algeriei. Elveției si Kuweit. în
grupa A vor evolua echipele Dane
marcei. Cubei. Spaniei. Poloniei. Un
gariei si R.D. Germane.
în cursul zilei de marți a fost sta
bilit. programul partidelor. în primul

meci, la 20 iulie, echipa României va
întîlni selecționata Kuweit. Jocul va
avea loc la ora 18,30 in sala arenei
Dinamo. în aceeași zi se vor mai
disputa meciurile: Danemarca —
Cuba, Polonia — Ungaria. R.D. Ger
mană — Spania, Iugoslavia — Alge
ria si U.R.S.S. — Elveția.
în continuarea competiției, echipa
României va juca Ia 22 iulie cu Al
geria (ora 17. arena Sokolniki) ; la
24 iulie cu Iugoslavia (ora 20. arena
Dinamo). Ia 26 iulie cu U.R.S.S. (ora
20. arena Sokolniki) și la 28 iulie cu
Elveția (ora 18,30, arena Dinamo).
La turneul feminin olimpic de
handbal participă 6 echipe : U.R.S.S.,
Congo. R. D. Germană, Iugoslavia,
Cehoslovacia sl Ungaria.
,
Echipa feminină de gimnastică a
Uniunii Sovietice care va participa la
concursul olimpic este alcătuită din
Nelli Kim. Elena Davidova, Natalia
Șapoșnikova, Stella Zaharova, Elena
Nalmușlna și Maria Filatova (rezer
vă Svetlana Agapova). Formația
masculină are în componentă oe Ni
kolai Andrianov, Aleksandr Ditiatin,
Aleksandr Tkacev, Vladimir Mar
kelov. Bogdan Makut si Eduard
Azarian (rezervă Feodor Kulaksizov).
Congresul Federației Internationale
de baschet (F.I.B.A.), ale cărui lu
crări se desfășoară în aceste zile la
Moscova, a hotărît excluderea defi
nitivă din rlndul membrilor F.I.B.A.
a Republicii Sud-Africane, tară în
care se practică apartheidul in snort.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciurile disputate aseară în
cadrul turneului internațional de
fotbal de la București s-au înche
iat cu următoarele rezultate: F.C.
Magdeburg — F.C. Argeș Pitești
3—0 (2—0) ; Dinamo Tbilisi — Lotul
reprezentativ 2—0 (1—0).
• A luat sfirșit turneul Internațio
nal de box dare a avut loc la Debre
țin. La categoria pană (57 kg), pe
primul loc s-a clasat pugilistul ro
mân Dumitru Voinescu.
• S-au încheiat întrecerile com
petiției internaționale de sărituri in
apă pentru „Cupa Sofia". Proba fe
minină de trambulină a fost cîștigată de Gabriele Franke (R. D. Ger
mană), cu 385,75 puncte, urmată de
Ude Schwancke (R. D. Germană) —
381,60 puncte și Cristina Timar
(România) — 374,70 puncte. Isabela
Bercaru (România) s-a clasat pa lo
cul 4 cu 369,70 puncte.
• Competiția internațională de
fotbal pentru juniori II „Cupa Pri
etenia" a continuat la Phenian. Echi
pa României a obținut o nouă victo
rie, intreclnd cu 2—0 selecționata Cu
bei. Alte rezultate : R.P.D. Coreeană
(A) — Utigaria 1—0 ; R.P.D. Coreea
nă (B) — Bulgaria 6—1 ; U.R.S.S. —
R. D. Germană 1—1.
• La Oslo, în prezenta a peste
10 000 de spectatori s-a disputat me
ciul Internațional amical de fotbal
dintre echipele Norvegiei și Islandei.
Fotbaliștii norvegieni, care se pre
gătesc pentru preliminariile cam
pionatului mondial, au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (1—0).

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR —
la temelia performantei
trei mari grupe — începători, avan
Experiențe prețioase tn organizarea
sați și viitori performeri. Apoi, cu
fundamentală a mișcării sportive lo
privire la selecție, să remarcăm că în
cale s-au produs de-a lungul ultimu
completarea criteriului de bază, cel
lui deceniu tn cîteva dintre județele
școlar, sînt luate în considerare apti
tării, demonstrindu-se capacitatea de
tudinile sportive pe măsura dezvoltă
a crește si valorifica talentele,
rii lor ; de asemenea, selecția, odată
acolo unde organele de partid și de
cu sporirea prestigiului școlii si clu
stat conduc cu stăruință, cu răbdare
bului, iși extinde tot mai mult aria,
procesul de Înzestrare materială și
cuprinzind
județe limitrofe sau chiar
de instruire calificată a sportivilor
mai depărtate. Astfel, în clasa I re
din rindurile școlarilor.
cent încheiată, întilnim, de pildă, pe
în ultimii trei ani, atrage atenția
lingă hunedorence, fete din Gorj,
perseverenta cu care sint implantate
Mehedinți, Dolj, Dîmbovița, Cluj, Ti
in județul Hunedoara trei ramuri
miș, Bacău sau Maramureș. Foarte
principale — gimnastica, natația și
interesante
sint unele trăsături ale
atletismul — prin intermediul unor
procesului de instruire. Dincolo de
unități școlare de înaltă performanță.
Vom exemplifica prin două asemenea
cluburi din județ — Cetatea Deva și
Clubul sportiv școlar Hunedoara —
Din experiența
pentru că acestea răspund mai bine
cerințelor Programului de dezvoltare
a mișcării noastre sportive, iar expe
județului Hunedoara
riența organizării și funcționării lor
poate fi uf și altora.
Clubul Clătea, înființat în 1977, la
fnarea densitate de aparatură din sala
Școala generală nr. 7 Deva (director
de sport, să subliniem, de exemplu,
— Ion Bănulescu). este profilat pe
că la Deva s-au amenajat și înzestrat
gimnastică feminină, din clasa I, și pe
încăperi speciale pentru instruire la
atletism, începind din clasa a V-a.
fiecare dintre cele patru aparate ale
încă de la înființare, unitatea are ca
gimnasticii feminine, ceea ce. firește,
director tehnic o personalitate din lu
accelerează
deprinderea tehnicii spe
mea sportului nfostru — pe Bela Kaciale, chiar din prima clasă.
roli. secundat de Ana Călărașu
Ca să nu ne repetăm, vom men
(gimnastică) și Mihai Niculescu (atle
ționa că și în atletism la clubul Ce
tism), Pentru a evita o posibilă nelă
tatea se constată preocupări similare
murire, să precizăm că există o deli
cu privire la amenajarea bazei spor
mitare destul de netă între activitatea
tive. la selecție și instruire. Unele
pe care o desfășoară renumitul nos
rezultate
se și observă de acum, mai
tru antrenor, împreună cu soția sa,
multi dintre elevi fiind nominalizați
Marta Karoli, la lotul reprezentativ,
de F.R.A. pentru pregătirea in vede
și aceea, mai puțin cunoscută, de
rea J.O. din 1984 — de exemplu,
conducător tehnic al întregului pro
Elena Aflori, Marleta Ilcu, surorile
ces de selecție și instruire cu o masă
West, Ion Negoiță și alții.
de sute de elevi. Dealtfel, organiza
rea și funcționarea clubului Cetatea « Spre deosebire de Cetatea, Clu
bul sportiv școlar Hunedoara (direc
— în care se observă extinderea ex
tor Ioan Doțiu) își recrutează mem
perienței acumulate Ia primul club
brii din unitățile de învățămînt din
sportiv școlar de înaltă performantă,
oraș. Totuși, mai ales pentru natație,
cel de pe lingă Liceul de filologie și
punctul de sprijin îl reprezintă Școa
• istorie Onești — poartă amprenta di
la generală nr. 3 (directoare — Doi
namismului și priceperii cunoscutului
na Candrea). Dacă in privința atletis
tehnician.
mului există o convenție pe plan ju
Care sint cîteva dintre principalele
dețean între Cetatea și clubul hunecaracteristici ale unității sportive
dorean,
acesta din urmă trimițind la
școlare din Deva ? Mai întîi, să des
Deva cele mai dotate sportive din
prindem faptul că toți elevii Scolii
rindurile elevelor care au absolvit
generale nr. 7 (536 — repartizați in 19
clasa a VIII-a (cum a fost cazul cu
clase) sînt membri ai clubului și că
Elena Aflori și Marieta Ilcu), în
toți practică gimnastica sau atletis
schimb, în ramura natației, unitatea
mul, în raport cu împărțirea lor in

• „VIKING-1“ IȘI ÎN
CHEIE MISIUNEA. Partea
orbitală a sondei spațiale ame
ricane „Viking-1“, care evoluea
ză din 1975 în jurul plane
tei Marte, va înceta să funcțio
neze. luna aceasta, a relevat
N.A.S.A. Potrivit agenției spa
țiale americane, gazul compri
mat. care alimentează motoarele
sondei, se va epuiza, proba
bil. intre 16 si 30 iulie. înainte
de aceasta, tehnicienii N.A.S.A.
vor încerca să plaseze sonda
pe o orbită cu o altitu
dine de 56 100 km. fată -de
54 800 km. tn prezent, pentru a
întîrzia momentul căderii ei ne
Marte. In cursul ultimelor
zile de funcționare, camere
le de luat vederi de la bor
dul stației vor fi îndrep

tate de N.A.S.A. asupra lan
țului vulcanic Tharsis, unde
au fost observate canale care
amintesc de albiile unor rîuri
terestre, secate, si asupra vul
canului Olympus, cel mai tnalt
din sistemul solar (24 km).

• COMBUSTIBIL DIN
GAZE
CONDENSATE.
Specialiștii din Iakuția (U.R.S.S.)
au creat o instalație care
produce benzină și păcură
din gaze condensate. încă rela
tiv recent, în zonele de extrac
ție a gazelor naturale din IaKuția gazele condensate se ar
deau, intrucit prelucrarea era
considerată ineficientă din lip
sa unor instalații speciale. Noua
instalație se va monta aproape
in toate schelele de extracție a

școlară de performantă din importan
tul centru siderurgic deține „monopo
lul" județean. La acest punct, se cu
vine să dăm drept pildă modul uni
tar în care au acționat factorii jude
țeni direct interesați în dezvoltarea
natației hunedorene — inspectoratul
de învățămint, organizația pionierilor
și șoimilor patriei, consiliul de edu
cație fizică jsi sport — pentru a asi
gura instruirea școlarilor și preșco
larilor. Prin contribuția acestor trei
organizații, s-au încadrat patru antre
nori cu normă întreagă pentru acti
vitatea. la bazinul ce se -inaugurase
în 1977. Rezultatele n-au întirziăt :
mai întîi, pe linia sportului de masă,
vom nota că toți preșcolarii cuprinși
în grădinițe și toți școlarii din clasele
I—IV din oraș au învățat să înoate 1
Constatăm apoi, pe baza cifrelor din
anuarele federației de natație, un
treptat și sigur progres al „performe
rilor" hunedoreni, de exemplu, la
„Cupa speranțelor", categoria 7—10
ani. Prima participare. în 1978, n-a
avut rezultate de luat în seamă ; în
anul următor, C.S.Ș. Hunedoara *
apărut pe locul al IV-lea, dar. 1a dis
tanță considerabilă de băimăreni,
ploieștenl și brăileni : iată că. tn pri
măvara acestui an, copiii hunedoreni
au mai urcat un loc, s-au clasat pe
locul al III-lea din 19 echipe, iar an
trenorii speră ca în viitorul relativ
apropiat elevii lor să devină competi
tivi pentru locul întii pe țară.
S-au scurs trei ani de cînd tn ju
dețul Hunedoara se pune temelie
bună pentru gimnastică, natație, atle
tism, ramuri definitorii, astfel că nu
mele sportiv al județului să nu mai
Însemne exclusiv fotbalul. Am fi
nedrepți dacă n-am observa Insă fă
gașul nou pe care a pornit si acest
popular sport : echipa de juniori
Corvinul a fost tn primăvara care a
trecut finalistă a campionatului re
publican. iar talentele locale, jucă
tori ca Ormenișan. Rednlc. Gabor,
Colesniuc, poate si alții, trecuti prin
Școala generală nr. 7 (director Ion
Frențiu) și prin centrul de juniori
(antrenor principal — Ion Pătrașcu),
ti vom vedea, cu multă probabilita
te. lucind in divizia A chiar in vii
torul campionat. •

Valeriu MIRONESCU
Sabin CERBU

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului, de alte persoane ofi
ciale.
Au fost de față Vasile Patilineț,
ambasadorul României la Ankara, șl
Nahiț Ozgdr, ambasadorul Turciei la
București.
(Agerpres)

• |
•
zilei

*

Cu același, prilej. în sala de expo
ziții a Institutului roman pentru re
lațiile culturale cu străinătatea s-a
deschis expoziția artistului irakian
Mohammed Al-Araibi. care cuprinde
vase si ceramici ornamentale reali
zate în timpul studiilor sale univer
sitare efectuate în tara noastră.

★

Marți după-amlază. la Casa cărții
din lași s-a deschis o reprezentativă
expoziție de carte franceză, organi
zată sub egida Consiliului Culturii si
Educației Socialiste, manifestare în
scrisă in cadrul relațiilor culturalștiintifice dintre România sl Franța.
Sînt expuse peste 1 200 de volume,
reprezentind un important fond de
carte social-POlitică. tehnică si știin
țifică. literatură beletristică, cărți
pentru copii si" tineret, lucrări de tu
rism apărute în editurile din Paris.
La loc de cinste in expoziție se
află lucrarea tovarășului Nicolae
Ceausescu „Pentru o politică de pace
si cooperare internațională", apărută
în condiții grafice deosebite la Edi
tura Nagel.

★

La invitația Comitetului National
pentru Apărarea Păcii. în perioada
10—15 iulie ne-a vizitat tara o de
legație a Ligii iugoslave pentru pace,
independentă si egalitatea popoare
lor. formată din Dragutin Diurdiev.
membru al Prezidiului ligii, pre
ședintele Comitetului din R-S. Serbia
de solidaritate cu lupta de eliberare,
și Dusan Bogdanovich secretar al
ligii.
Delegația a avut Întrevederi la
Centrul national pentru promovarea
prieteniei cu alte popoare. Asociația
de drept international si relații
internaționale. Consiliul județean
Vîlcea al Frontului Democrației si
Unității Socialiste, precum si la Co
mitetul Național pentru Apărarea
Păcii, a vizitat Întreprinderi econo
mice si instituții social-culturale din
București și din județele Argeș si
Vîlcea. In cadrul Întrevederilor s-a
făcut un schimb de opinii asupra
unor probleme internaționale, in spe
cial asupra celor privind dezarmarea,
securitatea europeană, dezvoltarea
prieteniei si colaborării dintre po
poarele balcanice si din întreaga
lume, subliniindu-se necesitatea mo
bilizării opiniei publice in lupta Pen
tru apărarea păcii.

★

Cartea românească este prezentă
în aceste zile în mai multe expoziții
deschise peste hotare. Astfel, expo
ziția „Actualități editoriale româ
nești", deschisă in sălile Universității
Sorbona din Paris, reunește nu mai
puțin de 1 500 de volume — lucrări
de istorie, filozofie, economie, drept,
geografie, precum și de beletristică
originală si in traducere. Alte expo
ziții au fotst organizate în diferite
țări sub semnul aniversării a 2 05C de
ani de la crearea primului stat dac
centralizat si independent condus de
Burebista. Astfel. Biblioteca Centrală
de Stat din București a trimis nu
de muit sute de volume de literatură
social-politică și enciclopedică româ
nească pentru expozițiile deschise tn
Finlanda. Norvegia și Danemarca.
După închiderea expozițiilor, toate
aceste cărți vor intra in patrimoniul
unor instituții culturale din țările
respective. Numeroase alte volume,
editate în limba română șl în limbi
de largă circulație, au fost donate de
biblioteca bucureșteană Centrului
cultural român din Stockholm. Circa
250 de volume, menite să contribuie
la mal buna cunoaștere a culturii și
civilizației românești, au intrat, la
rindul lor. în fondill Universității
Hokkaido din Japonia.
Sub egida Bibliotecii Centrale de
Stat, expoziții românești de carte se
mai află deschise, de asemenea. în
Italia, Spania, Irak. Sudan si Libia.
(Agerpres)

------------------- «---------------------------

Tragere
specială
„PRONOEXPRESOLIMPIC"
Duminică, 20 iulie 1980, Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport organizează o tragere spe
cială Pronoexpres-Olimpic,
la
care se vor efectua cinci extra
geri in trei faze, cu un total de
34 de numere. Participanții au
șanse sporite de a obține auto
turisme „Dacia 1 300“ (pe va
riantele cu cinci numere din pri
mele șase la una din extragerile
fazei a doua!), cîștiguri in nu
merar de 50 000, 25 000, 10 000 lei
etc., excursii pe ruta R.S. Cehoslovacă-R.P. Ungară sau in
U.R.S.S. Se participă pe bilete
de 6 sau 25 lei varianta simplă,
cele de 25 lei avînd drept de
ciștiguri la toate extragerile. Se
poate juca și in cotă de 25 la
sută. Agențiile Loto-Pronosport
continuă vînzarea biletelor pînă
șimbătă, 19 iulie 1980.

Imogine din expoziția deschisă la întreprinderea de mașlni-unelte șl agregate din București

Foto : Eugen Dichiseam»

Expoziții consacrate împlinirii

a 15 ani de la Congresul
al IX-lea al partidului
In cadrul manifestărilor politice șl
cultural-educative consacrate împli
nirii a 15 ani de la Congresul al
IX-lea al partidului. Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice
din România a organizat o expo
ziție itinerantă.
Intitulată „15 ani de istorie eroi
că, revoluționară", expoziția a fost
vernisată, marți, la întreprinderea de
mașini-unelte si agregate din Bucu
rești și uzinele „Autobuzul".
Exponatele înfățișează sugestiv
momente importante ale celor 15 ani
care au trecut de lâ al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
punind în evidentă profundele
transformări revoluționare care au
schimbat înfățișarea tării in aceas
tă perioadă, cea mai fertilă din is
toria contemporană a României, In
disolubil legată de gîndirea si ac
tivitatea conducătorului partidului si
statului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
întreaga expoziție se înfățișează
ca o grăitoare frescă a marilor reali
zări dobindite sub conducerea Parti
dului Comunist Român de oamenii
muncii
români, maghiari, germani șl
A

succese obținute tn experiențe
de laborator, trei cercetători ca
nadieni din Toronto și-au anun
țat intenția de a efectua o gre
fă de piele „semiartificială"
unui pacient care a suferit ar
suri grave în urmă cu două
săptămîni. Pielea prelevată de
la bolnav și tratată cu sub
stanțe gelatinoase s-a dezvoltat
în continuare cu o rețea de
vase capilare normale. Initial
de mărimea unei monede, frag
mentul de piele a crescut cit un
pachet de țigări.

★

La Biblioteca centrală universitară
„Mihai Emlnescu". din Iași s-a des
chis. marți, o expoziție de carte social-politlcă sub genericul „15 ani da
la Congresul al IX-lea al partidului".
Un loc aparte in cadrul expoziției
este rezervat operei tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tezaur de gîndire
creatoare pentru teoria si practica
revoluționară, lucrărilor apărute în
tară si peste, hotare, care prezintă
personalitatea si vasta activitate a
secretarului general al partidului
nostru, contribuția sa la dezvoltarea
social-economică a patriei, la solu
ționarea marilor probleme ale lumii
contemporane.
Sint prezentate, de asemenea, ma
teriale si documente referitoare la
congresele Partidului Comunist Ro
mân care au urmat forumului comu
niștilor din 1965. lucrări fundamen
tale ideologice si politice apărute în
acești 15 ani.
(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor si Telecomunicațiilor
aduce la cunoștință că încenind cu
ziua de 15 iulie, datorită unor lucrări
la podul peste Olt de la Slatina,
situat ne drumul national 65 Pitești
— Slatina — Craiova km 48 plus 800,
se interzice circulația vehiculelor cu
greutate mal mare de 1.5 tone. Se
reoomandă si oelorlalti participant! la

trafic să evite acest punct. Traficul
dintre Pitești si Craiova se va des
fășura ne ruta Pitești — Drăgăsani
— Găneasa — Craiova, iar cel din
tre București si Craiova oe ruta
București — Alexandria — Caracal
— Craiova.
Traficul dintre București «ore Sla
tina se desfășoară oe traseul normal.
(Agerpres)

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din pag. I)

tutului central de matematică trebuie
să menționăm contribuția deosebit
de valoroasă pe care o aduc cercetă
torii secției de matematică de la
Institutul national pentru creație ști
ințifică si tehnică (INCREST). El au
creat o scoală de teoria operatorilor,
al cărei prestigiu reiese si din faptul
că editează o revistă internațională
in acest domeniu. Vom mai cita lu
crările grupului de matematicieni de
la Centrul de statistică matematică,
angajați in continuarea cu succes a
cercetărilor scblil de probabilități din
tara noastră. Cadrele didactice din
învătămîntul superior desfășoară, de
asemenea, o valoroasă activitate ști
ințifică matematică, atît din punct
de vedere teoretic, cît si aplicativ.
Este îmbucurător faptul că în afara
centrelor matematice cu tradiție,
încep să apară noi centre tn geogra
fia matematică a tării, ca de exem
plu la Craiova si la Brașov.
De mare însemnătate pentru dez
voltarea stiintei si. deopotrivă, a so
cietății. este realizarea legăturii atit
de necesare intre cercetarea științi
fică. dezvoltarea tehnologică, lnvătămînt si producție — condiție esen
țială a vitalității, dinamismului ti
eficientei economico-sociale a tuturor
acestor laturi inseparabile ale vieții
societății. O expresie convingătoare a
politicii partidului in domeniul stiin
tei este realizarea marilor platforme
integrate de cercetare, producție ii
invătămînt.
In contextul stimulator al înaintării
societății si stiintei românești. Aca
demia Republicii Socialiste România
lsi Înscrie contribuția el proprie. Po
trivit orientărilor din documentele
de partid. Academiei îi revine mi
siunea de cinste de coordonare a
elaborării unor lucrări de interes na
tional : Tratatul de istorie a limbii
române ; Istoria gîndirii si creației
științifice si tehnice românești. Tra
tatele menționate fac parte dintre
lucrările cu caracter fundamental ale
stiintei si culturii noastre, a căror
realizare a fost considerată de tova
rășul Nicolae Ceausescu, la Congre
sul educației politice si al culturii
socialiste, ca „o cerință ideologică
primordială pentru societatea noas
tră". ca lucrări menite să ofere „o
orientare clară asupra dezvoltării
viitoare a poporului nostru", tn
ceea ce privește Tratatul de istorie a
limbii române, subliniem că au fost
elaborate primele două volume. Is
toria gîndirii si creației științifice si
tehnice românești va cuprinde. în

gazelor, ceea ce va permite spo
rirea considerabilă a producției
de combustibil ieftin pe plan
local.

• GREFĂ DE PIELE
„SEMIARTIFICIALĂ". După

de alte naționalități, hotărlțl să În
făptuiască mărețul Program al parti
dului de edificare • societății so
cialiste multilateral dezvoltate si a
comunismului pe pămintul patriei
noastre.

• SOIURI MAI PRO
DUCTIVE DE ARBORI
DE CAUCIUC. în Malaye-

mondial. Anul acesta se preco
nizează creșterea producției de
cauciuc natural la 2 milioane
tone.

zla funcționează, in prezent,
mai multe institute de cercetări
științifice, care se ocupă cu in
troducerea unor soiuri noi, mai
productive, de arbori de cauciuc,
cu combaterea imbolnăvirii acestora, cu perfecționarea șl me
canizarea procedeelor de recol
tare a cauciucului. în 1978, pro
ducția Malayeziei a fost de 1.6
milioane tone de cauciuc natu
ral, cantitate ce a acoperit aproape jumătate din necesarul

• INSTALAȚIE EOLIA
NĂ
PERFECȚIONATĂ.
Specialiștii americani au reali
zat o instalație eoliană mai ief
tină si mai eficace decît insta
lațiile clasice cu elice. Pe un
turn cu înălțimea de 30 de metri
sint montate trei lame plate,
care se adaptează automat la
direcția vîntului. pentru a-i fo
losi in mod optim forța. în fe
lul acesta, randamentul noii in

tr-o tratare unitară, tot ceea ce a
fost valoros în gîndirea si creația ști
ințifică sl tehnică a oamenilor de
știință care au trăit si trăiesc in tara
noastră (români și naționalități con
locuitoare). La sfirșitul anului 1979
s-a încheiat publicarea ultimelor
fascicule din Atlasul Republicii So
cialiste România, lucrare monumen
tală a stiintei noastre. Atlasul înfăți
șează în mod complex si unitar,
printr-o cercetare detaliată si de sin
teză. cele mai caracteristice trăsături
ale cadrului natural, ale activității
economice si sociale a României.
In mersul ascendent al celor cinci
sprezece ani de cînd la conducerea
partidului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. un moment de mare în
semnătate l-a constituit Congresul al
XlI-Iea al partidului, care a adoptat
documente de importantă decisivă.
Vizînd întregul ansamblu al vieții
economice, sociale, politice, culturale
si științifice a patriei noastre, docu
mentele celui de-al XH-lea Congres
fundamentează științific direcțiile si
orientările principale ale dezvoltării
României pentru perioada 1981—1985
si. tn perspectivă, pină în anii 1990
și 2000. Programul-dlrectivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică si introducere a progresului teh
nic ilustrează permanenta atentie a
partidului pentru crearea de condiții
optime afirmării stiintei si tehnicii,
cunoașterii umane în toate domeniile.
Obiectivele de mare însemnătate
stabilite de congres pun sarcini mo
bilizatoare în fata cercetării științi
fice. Oamenii de știință sînt chemați
să abordeze cu îndrăzneală științele
vieții, biologia si frontierele ei cu
chimia, matematica, fizica, energeti
ca. să caute soluții not eficiente tn
ingineria genetică. Informatică, ciber
netică, energetică, să dezvolte' cer
cetarea fundamentală nu ca scop în
sine, ci în strînsă legătură cu cerce
tarea aplicată, să intensifice cerce
tările Inter și pluridisciplinare.
Sînt. toate acestea, temeiuri pentru
ca membrii Academiei Republicii
Socialiste România, împreună cu
toți oamenii de știință, înscriindu-se în eindurlle. sentimentele una
nime ale Întregului popor, să ex
prime secretarului general al parti
dului. președintelui tării, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, adînca lor recu
noștință si să-si manifeste convin
gerea nestrămutată că știința noastră,
continuînd si dezvoltind' cele mai
frumoase tradiții ale el. va cunoaște
noi si noi împliniri lntr-o Românie
socialistă, liberă. Independentă si
suverană.

stalații este cu 20—30 la sută su
perior fată de vechiul tip da
instalații. De asemenea, intrucit
lamelă sînt mai simplu de fa
bricat decît eticele, castul este
mai redus. Puterea instalației se
ridică la 40 kilowați.

CLUJ • La librăria Universi
tății din Cluj-Napoca s-a des
chis expoziția de carte dedicată
împlinirii a 15 ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului. Sînt
expuse la loc de cinste operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La Casa de cultură a studenți
lor, formații artistice de ama
tori și profesioniste au susținut
un spectacol de cîntece patrio
tice si revoluționare dedicat aceluiasi eveniment, la care au
participat activul de partid din
municipiu si fruntași în între
cerea socialistă. • In întreprin
deri si instituții din localitățile
județului Clui au loc discuții
și dezbateri cu tineri De tema
„Generația Ceausescu — gene
rația muncii libere, demne, gindirii si acțiunii revoluționare".
(AL Muresan).
SUCEAVA • Cel de-al trei
lea buletin de informare si do
cumentare pe acest an. apărut
recent sub egida Casei corpului
didactic Suceava, abordează o
amplă arie tematică consacrată
activității instructiv-educative în
învățămintul preșcolar. • Ga
leria de artă din Suceava găz
duiește o expoziție de plastică
cuprinzînd lucrări ale tînărului
pictor botosănean Radu Cotisel.
• Sub genericul „Permanenta
ale spiritualității românești". Ia
spitalul județean a avut loc un
simpozion consacrat vieții si
creației compozitorului Ciortan
Porumbescu. manifestare care a
inclus in program si un concert
cu piese din opera autorului
Craiului nou. (Gheorghe Parascan).

BACAU • Intitulată „Plasti
ca băcăuană contemporană", ex
poziția de pictură deschisă la
Galeriile de artă din Bacău în
mănunchează cele mal valoroa
se lucrări aflate în colecțiile
muzeului județean, realizate de
plașticienl locali ca Ilie Booa,
Letitia Oprișan. Didina Solo
mon. Gheorghe Mocanu. Ion
Burdujoc si alții. Ele redau mo
mente din Istoria patriei. as
pecte din viata de astăzi a loca
lităților băcăuane, peisaje din
industria contemporană • O
expoziție de artă plastică cu lu
crări inspirate din viata nouă a
oamenilor de oe valea Trotusului a fost deschisă si la clubul
rafinăriei din Dărmănestl. Ele
sint semnate de artiști amatori:
muncitori, țărani, cadre didac
tice — membri al cercului de
artă plastică de pe lingă cămi
nul cultural din localitate.
(Gheorghe Baltă).

ILFOV • Sub genericul „15
ani de împliniri". în asezămîntele culturale din județul Ilfov
se desfășoară în aceste zile o
serie de acțiuni cultural-educa
tive si artistice — expuneri, in
formări politice, dezbateri, lntîlniri cu activiști de partid si de
stat, spectacole — dedicate săr
bătoririi unui deceniu si jumă
tate de la Congresul al IX-lea
al P.C.R. De asemenea, au loc
acțiuni de popularizare a cărții,
concursuri, călătorii oe hartă,
expoziții de carte, șezători li
terare. recitaluri de poezii sl
muzică patriotică, montaje lîterar-muzicale. (Lucian Ciubo
tarul .

VASLUI • La Vaslui a
avut loc consfătuirea cu carac
ter de schimb de experiență ds
tema: „Preocuparea organelor
sl organizațiilor de nartid. de
masă și obștești pentru perfec
tionarea muncii politico-ideologice sl cultural-educative în
sprijinul realizării sarcinilor economice". Cu această ocazie au
fost vizitate expozițiile: „Nor
me și mijloace ale muncii po
litico-educative folosite de or
ganele și organizațiile de
partid în sprijinul produc
ției". „Creația tehnlco-stiintifică în județul Vaslui". De ase
menea. au fost prezentate fil
mul „Forme si mijloace ale
muncii politice de masă", foaia
volantă „Munca politică în spri
jinul producției", selectiunl din
repertoriul brigăzilor artistice
ale sindicatelor si așezăminte
lor culturale din județ (Cră
ciun Lălucl).

• DIN NOU AERO
STATELE. Compania aeriană

aeriene de mărfuri se reduce cu ’
aproximativ 30 la sută. Fiecare^
aeronavă poate transporta de
două ori mai multe mărfuri de
cît un „Boeing 747", prezentînd
si avantajul că poate duce încăr
cătura direct de la locul de pro
ducție la cel de destinație. Ele
vor putea traversa Atlanticul în
două zile și jumătate.

britanică ..Redcoat Cargo Airli
nes" a anunțat că a semnat cu
firma „Airship Industries" un
contract pentru fabricarea a pa
tru aerostate uriașe, capabile să
transporte, fiecare, mărfuri tn
greutate de pină la 58 de tone.
Hotărîrea a fost determinată de
creșterea preturilor la combusti
bilul pentru avioane. Apelind la
aerostate, costul transporturilor

tru a doua oară în acest
secol, pe litoralul vest-german
al Mării Nordului a fost găsit
un neste-lUnă — o fosilă vie
extrem de rară. Acest’ locuitor
al adîncurilor. cintărind peste 10
kg, a fost prins în largul insu
lei Spiekeroog și se află în pre
zent la Muzeul de științe natu
rale și preistorie din Oldenburg.

• PEȘTELE-LUNĂ. PeB-
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In favoarea dezvoltării cooperării
internaționale in domenii esențiale pentru
progresul economic și social

REPUBLICA

■■

Președintele Republicii Irak l-a primit
pe prim viceprim-ministrul guvernului român

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.
GENEVA 15 (Agerpres). — Sesiu
dustrială — O.N.U.D.I. III — asupra
nea Consiliului Economic si Social al
principalelor măsuri vizind intensifi
O.N.U. (ECOSOC)
a procedat la
carea industrializării în țările in curs
examinarea programelor si măsuri
de dezvoltare si a susținut necesita
lor concrete, elaborate de diferite
tea întreprinderii de noi eforturi
pentru punerea în aplicare a Decla
organisme de specialitate, pentru a
rației și a Programului de acțiune de
promova cooperarea internațională
în domenii esențiale pentru progresul . la Delhi, în special în ceea ce pri
economic si social, in contextul stra
vește finanțarea dezvoltării indus
tegiei internaționale a dezvoltării
triale. comerțul cu produse manufac
pentru anii ’80. al eforturilor de in
turate. transferul de tehnologie spre
staurare a noii ordini economice in
țările In curs de dezvoltare. El a
ternaționale.
propus ca sistemul de consultări in
dustriale permanentizat in cadrul
Referindu-se la industrializare —
un domeniu esențial pentru accele
O.N.U.D.I. să devină un forum de
rarea dezvoltării economice si lichi
negociere efectivă a unor acorduri si
darea subdezvoltării — reprezentan
contracte de cooperare industrială
tul român. Alexandru Niculescu. a
între țări interesate, precum si pen
exprimat preocuparea fată de lipsa
tru elaborarea unui program de
unui acord la cea de-a treia Confe
cooperare internațională vizind crea
rință generală a Organizației Națiu
rea de tehnologii industriale bazate
nilor Unite pentru Dezvoltarea țnpe un consum rațional de energie.

COREEA DE SUD

Val de concedieri în rîndul
funcționarilor din aparatul de stat
SEUL ÎȘ (Agerpres). — In încer
carea de a-si consolida regimul, se
rios zdruncinat de amplele manifes
tări de protest ale diferitelor cate
gorii si pături ale populației, guver
nanții de la Seul au procedat la con
cedierea unui mare număr de func
ționari din aparatul de stat. După
cum relatează agențiile France Presse
si Reuter, este cea mai mare acțiune
de acest gen. numită eufemistic de

> S.U.A

Convenția națională
a Partidului Republican
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
La Detroit au continuat, marți, lu
crările Convenției naționale a Parti
dului Republican din S.U.A., avind
ca principal obiectiv desemnarea
candidatului partidului in alegerile
prezidențiale din luna noiembrie,
După cum se știe, fostul guvernator
al statului California, Ronald Reagan,
este virtual cîstigător al cursei pen
tru învestitura republicană. el
neavînd nici un contracandidat, iar
în cursul alegerilor preliminarii asigurîndu-și sprijinul majorității delegaților la convenție. Dună desem
narea sa oficială, Ronald Reagan
urmează să anunțe, miercuri seara
sau joi. numele personalității care U
va seconda în campania electorală în
calitate de candidat la postul de
vicepreședinte al S.U.A

LONDRA 15 (Agerpres). — Guver
nul britanic a confirmat în Camera
Comunelor intenția sa de a denatio
nalize parțial societatea națională a
căilor ferate britanice „British Rail",
In virtutea concepțiilor economice
dominante în Partidul conservator,
de guvernămint. privind stimularea
..liberei initiative private". Ministrul
transporturilor. Norman Fowler, a
precizat că investitorii particulari
vor fi invitați să achiziționeze ma
joritatea acțiunilor in patru domenii
de activitate ale societății „British
Rail" .
Partidul laburist, care a procedat
la naționalizarea căilor ferate brita
nice în 1947. și-a manifestat clar opo
ziția fată de această măsură guver
namentală.

„purificare", fiind date afară sau
înlocuite 4 760 de oficialități din po
litie, servicii vamale, de la diferite
organe administrative locale etc. Nu
mai numărul bfiterilor de politie
concediati se ridică la 1 350. Noile
decizii se adaugă unor măsuri asemănătoare luate zilele trecute, cînd
peste 200 de funcționari din sistemul
judiciar fuseseră înlăturați din func
ții. precizează agenția Reuter.
Amploarea noilor concedieri dove
dește o dată mai mult descompune
rea regimului dictatorial sud-coreean.
care nu mai are încredere nici mă
car in propriii funcționari numiți in
posturi importante.
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MOSCOVA 15 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S.. cos
monauta sovietici Leonid Popov si
Valeri Riumin, • aflați de 98 de zile
pe orbită, au încheiat, practic, opera
țiunile planificate cu nava de trans
port „Progress-10“, iar miercuri, fo
losind instalația motoare a acesteia,
vor proceda la o corectare a traiec
toriei de deplasare a complexului or-

e scurt
GREVA PE PLATFORMELE PETROLIERE DIN MAREA NORDULUI.
Presa norvegiană apreciază că, pentru moment, nu există perspective apro
piate de soluționare a conflictului de muncă declanșat cu 12 zile in urmă
de muncitorii norvegieni de Ia platformele de exploatare și foraj din
sectoarele norvegian și britanic ale Mării Nordului. După cum s-a anunțat,
această mișcare revendicativă, căreia i s-au alăturat, ulterior, și membrii
echipajelor navelor care asigură aprovizionarea cu alimente și materiale
a platformelor, a fost declanșată in sprijinul revendicărilor cu caracter
economic și social.
CONVORBIRI BULGARO-ETIOPIENE. S-au încheiat convorbirile
oficiale dintre Todor Jivkov, primsecretar al C.C. al P.O. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria, și Mengistu Haile
Mariam, președintele Comisiei de
organizare a Partidului celor ce
Muncesc, președintele Consiliului
Militar Administrativ Provizoriu al
Etiopiei socialiste. Cei doi șefi de
stat au semnat Tratatul de prietenie
și colaborare dintre Bulgaria și
Etiopia.
.
CONFERINȚA INTERNAȚIONA
LA PENTRU FIZICA PLASMEI
s-a desfășurat in capitala Belgiei
cu participarea oamenilor de știin
ță din peste 30 de țări. La confe
rință au fost analizate ultimele re
zultate ale cercetărilor consacrat»
valorificării unei surse practic inepuizabile de energie — sinteza nucleelor de deuteriu si tritiu. ceea
ce înseamnă obținerea de combustibil prin folosirea izotopilor , arei
de hidrogen, care se extrag prin
metode simple din apă de mare.
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zate de poporul român pe plan in
tern, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, și a exprimat cuvinte de
caldă apreciere pentru politica extemă pronjovată de șeful statului
român, pusă in slujba păcii și ințeIegerii, a progresului in lume.
In cursul discuțiilor au fost evi
dențiate cu satisfacție adincirea si
diversificarea raporturilor prietenești
româno-irakiene pe plan politic,
economic, tehnologic, științific și
cultural, scoțindu-se în relief hotărîrea ambelor țări de a conferi în
continuare durabilitate, stabilitate și
dinamism relațiilor dintre ele, ceea
ce corespunde Pe deplin intereselor
popoarelor român si irakian, cauzei
generale a păcii, dezvoltării indepen
dente, progresului și colaborării în
lume. A fost, totodată, subliniată con
lucrarea bună dintre cele două țări
în viața internațională, exprimîndu-se hotărîrea de intensificare a
acesteia in cadrul O.N.U., al „Grupu
lui celor 77“ al țărilor în curs de
dezvoltare, in mișcarea de nealiniere
și în alte forumuri internaționale.
întrevederea, la care au participat
Taha Yassin Ramadan, prim viceprim-ministru al guvernului Irakian,
și Mihail Diamandopol, ambasadorul
României la Bagdad, s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, de deplină
stimă și înțelegere reciprocă.

Activitatea la bordul complexului
orbital sovietic

AGENȚIILE DE PRESA

15 ani de la Congresul
al

l

BAGDAD 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irak. Saddam
Hussein, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, l-a Pri
mit pe tovarășul Ion Dincă, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mlnistru al guvernului, aflat la Bag
dad cu prilejul manifestărilor con
sacrate celei de-a XlI-a aniversări a
Revoluției din iulie 1968. la invitația
conducerii Partidului Baas Arab So
cialist și a Guvernului Republicii Irak.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise președintelui Saddam
Hussein calde felicitări cu ocazia
aniversării Revoluției din 17 iulie,
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și progres poporului
irakian prieten, angajat pe calea
dezvoltării sale libere, independente.
Mulțumind pentru mesajul primit,
președintele Saddam Hussein a ru
gat să fie transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros,
prietenesc, urările sale de sănătate
și fericire personală, de bunăstare și
pace poporului român prieten, de de
plin succes în realizarea planurilor
și programelor sale de dezvoltare
economico-socială independentă a
tării.
Președintele Saddam Hussein a dat
o înaltă prețuire progreselor reali-

RELAȚIILE
UNGARO-IUGOSLAVE. Janos Kadar. prim-seiretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit
pe Veselin Giuranovici. membru al
Prezidiului C.C. al U.C.I.. președin
tele Consiliului Executiv, Federal
al R.S.F. Iugoslavia, aflat in vizită
în Ungaria — informează agenția
M.T.I. Cu acest prilej au fost exa
minate probleme ale relațiilor din
tre cele două partide si țări si a
fost efectuat un schimb de opinii
în probleme actuale ale situației
Internationale si ale mișcării comu
niste si muncitorești internaționale.
ÎNTREVEDERI intre șefii
GUVERNELOR R.F.G. Șl LUXEM
BURGULUI. Primul ministru al
Luxemburgului. Pierre Werner,
aflat într-o vizită în R.F.G.. a con
ferit. marți, la Bonn cu cancelarul
federal Helmut Schmidt. AgentiaD.P.A. informează că au fost abor
date. cu prioritate, probleme Pri
vind Piața comună — in general
Si bugetul comunitar — in special,
aspecte ale situației Internationale
si probleme privind limitarea
cursei înarmărilor.

bital. Marți, cosmonauta au avut în
programul lor de lucru observații
vizuale, fotografierea diferitelor zone
de uscat si a unor suprafețe ale
Oceanului Planetar, exerciții fizice
si experimente științifice. Starea să
nătății cosmonautilor este bună, ei
își mențin o mare putere de muncă
pe parcursul unui zbor orbital de
lungă durată.

CAPULUI

VERDE

Priorități
economico - sociale
BISSAU 15 (Agerpres). — Politica
economică a Guvernului Republicii
Capului Verde își propune drept
obiectiv lichidarea Înapoierii economice și sodale si creșterea nivelului
de trai al populației — a declarat
președintele acestei țări. Aristides
Pereira. El a precizat că în cei cinci
ani care au trecut de la proclamarea
independentei a fost alocată suma
de aproape 4 miliarde de escudo
pentru înfăptuirea unor proiecte vizînd dezvoltarea economiei naționa
le. Au fost înființate. între altele. 20
de întreprinderi de stat si mixte.
Din totalul investițiilor. 30 la sută
au fost alocate agriculturii.

Desemnarea președintelui
Democrat din Japonia
TOKIO 15 (Agerpres). — Zenko
Suzuki, președintele Consiliului Exe
cutiv al Partidului Liberal Democrat,
de guvernămint. din Japonia, a fost
desemnat, marți, președinte al P.L.D.,
de parlamentarii liberal-democrati.
reuniți în acest scop — informează
agenția Kyodo. El a fost, de aseme
nea. desemnat candidat Oficial al
P.L.D. la funcția de prim-ministru.
In virtutea majorității de care dis- .
pune P.L.D. în ambele camere ale
Dietei, alegerea lui Zenko Suzuki in
funcția de prim-ministru este consi
derată certă.
Născut la 11 ianuarie 1911. In pre
fectura Iwate, din nordul insulei
Honshu, Zenko Suzuki a fost ales,
începind din 1947, de 14 ori. conse
cutiv. ca deputat in Camera Repre
zentanților. El a deținut de zece ori
funcția de președinte al Consiliului
Executiv al P.L.D. si a făcut parte
din mai multe guverne.

ANIVERSAREA PARTIDULUI COMUNIST DIN COLUMBIA. La Bo
gota a avut loc un miting de masă consacrat celei de-a 50-a aniversări a
Partidului Comunist din Columbia. In cuvintul rostit cu acest prilej, Gil
berto Vieira, secretar general al C.C. al P.C.C., s-a referit la principalele
sarcini ale partidului in actuala etapă a luptei pentru drepturile oamenilor muncii si libertăți democratice.

IN CADRUL „LUNII PRIETENI
EI ROMANO—ITALIENE", organi
zată de Biblioteca română din Roma
in colaborare cu regiunea Lazio,
ansamblul folcloric „Cununa", din
Petrești, a prezentat o serie de
spectacole la Roma si Soriano del
Cimino. Desfășurate in fața unui
numeros public, spectacolele s-au
bucurat de un deosebit succes.

i

PRIMIRE
LA
VARȘOVIA
Edward Gierek, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., l-a primit, marți,
pe Stanko Todorov, președintele
Consiliului de Miniștri al R.P.
Bulgaria, aflat într-o vizită Ml Var
șovia. După cum precizează agenția
B.T.A., au fast examinate stadiul și
perspectivele colaborării polono-bulgare pe multiple planuri, precum
și unele probleme internaționale.

ACORD IUGOSLAVO — ALBA
VALUL DE CĂLDURĂ afectează
NEZ. La Belgrad au fast semnate
14 state americane, dintre care în
un acord cu privire la schimbul de
mărfuri dintre Iugoslavia si Alba mod deosebit Texas. Missouri. Ar
nia in perioada 1981—1985. precum kansas. Oklahoma. Dakota de sud
Si un protocol referitor la schimbul ■ și Dakota de nord. Ultimele date
de mărfuri si servicii pentru anul relevă că numărul victimelor pro
1981. informează agenția Taniug.
vocate de caniculă este de 518.

Măsuri pentru înlăturarea urmărilor
inundațiilor în R. P. Polonă
VARȘOVIA 15 (Agerpres) —
După cum informează agenția
P.A.P., la 14 iulie a avut loc o șe
dință a Prezidiului Guvernului R. P.
Polone, care a analizat situația
creată in țară ca urmare a ploilor
torențiale și inundațiilor din ultimul
timp. La ședință s-a arătat că, pînă
la 14 iulie, apele s-au revărsat pe
o suprafață de peste 530 000 ha
teren arabil și 500 000 ha lunci și
pășuni, Cel mai mult au avut de
suferit voievodate^ Bydgoszcz,
Konin, Torun, Elblag, Pila. Wloclawek și Poznan. Ministrul agricultu-

rii a prezentat situația actuală și
măsurile necesare pentru înlătura
rea urmărilor inundațiilor. In toate
zonele afectate de calaiftltate, o
amplă activitate desfășoară servi
ciile din agricultură, lucrătorii din
domeniul economiei apelor, pom
pieri și unități ale apărării te
ritoriale a țării. Apreciind situația
drept gravă, iar în unele zone de
zastruoasă, Prezidiul guvernului a
luat măsuri pentru acordarea unui
larg ajutor sinistraților și organi
zează acțiuni de înlăturare a urmă
rilor inundațiilor.

Preocupări fundamentale, contribuții majore ale gludirii si acțiunii
tovarășului Nicolae Ceausescu iu domeniul politicii externe

ÎN SLUJBA MARII CAUZE A SOLIDARITĂȚII
TUTUROR FORJELOR SOCIALE ÎNAINTATE
în perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al P.C.R.. boga
tele tradiții de solidaritate interna
țională ale mișcării muncitorești din
România, ale rfartidului nostru și-au
găsit o strălucită continuare si dez
voltare. fiind ridicate ne o treaptă
nouă calitativ superioară. îndeosebi
ca urmare a operei teoretice si prac
tice a secretarului general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în rapoartele prezentate la congre- ■
•ele partidului, incenind cu Con
gresul al IX-lea. la Conferințele Na
ționale. în expuneri si cuvintări. to
varășul Nicolae Ceausescu a pus in
evidentă ca o idee fundamentală
laitmotiv al întregii sale opere,
imperativul solidarității internaționa
le. al unității si coeziunii forțelor
sociale înaintate, văzînd în aceasta
condiția sine qua non a succesului in
lupta pentru solutionarea problemelor
cardinale ale lumii de azi corespun
zător intereselor popoarelor.
Unitatea pe plan național — pen-,
tru dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare. democratică a fiecărui po
por : unitate pe plan international —
de aceasta deoinzînd în mod hotărîtor menținerea si întărirea păcii,
făurirea unei lumi mai drente si mai
bune.
Pornind de la misiunea istorică ce
revine comuniștilor în eliberarea so
cială si națională a popoarelor. în
asigurarea păcii, tovarășul Nicolae
Ceausescu a relevat importanta de
terminantă pe care o au dezvoltarea
colaborării si întărirea solidarității
partidelor comuniste pentru unirea
intr-un singur șuvoi a tuturor forțe
lor revoluționare, antiimperialiste.

democratice, animate de telurile co
mune ale păcii si progresului.
Constituie un merit exceptional al
tovarășului Nicolae Ceausescu
acela de a fi fundamentat, ne baza
întregii experiențe istorice, a investi
gării profunde a realităților contem
porane. un concept nou. creator, re
voluționar. cu privire la conținutul si
cerințele solidarității în epoca noas
tră. Astfel, una din ideile de
frontispiciu, puse permanent în evi
dentă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
este aceea că solidaritatea nu este de
conceput decît nomindu-se de la
marea diversitate de condiții — Is
torice. economice, social-nolitice si
naționale — în care acționează parti
dele comuniste. în genere forțele
revoluționare, progresiste. Această
realitate impune. in mod obiectiv, ca
fiecare partid să-si elaboreze de sine
stătător si să ducă o politică proprie,
prin aplicarea creatoare a socialismu
lui științific la condițiile concrete din
tara respectivă.
Corespunzător acestor cerințe, esen

țialul în politica de solidaritate re
zidă — în concepția tovarășului
Nicolae Ceausescu — în promovarea
consecventă si respectarea strictă a
principiilor si normelor de bază ale
relațiilor dintre partidele comuniste,
dintre toate detașamentele mișcării
revoluționare: autonomia, egalita
tea deplină in drepturi, neamestecul
în treburile interne, solidaritatea,
stima si respectul reciproc. Numai
pe asemenea norme — subliniază
permanent secretarul general al
P.C.R. — se poate clădi, o colaborare
rodnică, se poate realiza o unitate
de tip nou. calitativ superioară, de
natură să stimuleze puternic dezvol
tarea proceselor revoluționare mon
diale. Viata a confirmat iustetea
aprecierii tovarășului Nicolae
Ceaușescu. respectiv că in prezent nu
poate exista vreun centru conducător
in mișcarea comunistă internațională;
că nici unui partid nu i se not nrescrie tipare sau modele de urmat.
Apreciind că in virtutea marii di
versități de condiții în care actio-

Partidul Comunist Român întreține și dezvoltă relații de
prietenie, colaborare și solidaritate cu 90 de partide comu
niste și muncitorești, cu 23 de partide socialiste și socialdemocrate, cu 74 de partide de guvernămint și alte organizații
politice progresiste din țările în curs de dezvoltare, precum și
cu mișcări de eliberare, cu alte formații politice — partide cu
caracter liberal, radical, creștin — din numeroase țări ale lumii.

nează partidele comuniste este ine
rentă apariția unor deosebiri de ve
deri si de interpretare, secretarul
general al P.C.R. a subliniat că sin
gura cale rațională si eficientă pen
tru clarificarea si depășirea diver
gentelor este calea discuțiilor si tra
tativelor de la partid Ia partid, de Ia
conducere la conducere. în spirit to
vărășesc. de receptivitate si înțele
gere. Preocuparea asiduă a tovară
șului Nicolae Ceausescu pentru cauza
unității si-a găsit expresie progra
matică în hotăririle congreselor parti
dului de a nu se angaja niciodată pe
linia blamării sau condamnării altor
partide — cerință de la care partidul
nostru nu s-a abătut niciodată în
acești 15 ani.
în concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu. confirmată de practica
partidului nostru, forma principală
de promovare a solidarității o con
stituie contactele bilaterale. care
permit un schimb fructuos de pă
reri si experiență, evidențierea con
cluziilor comune : totodată, pot fi
utile si reuniunile multilaterale, pre
gătite si desfășurate în mod demo
cratic. în spiritul normelor de bază
ale relațiilor dintre partide si in
concordantă cu cerințele cauzei uni
tății.
Se cuvine subliniat în mod special
că in viziunea largă a tovarășului
Nicolae Ceausescu cu privire Ia so
lidaritate. aceasta trebuie să depă
șească orice limite cu caracter sectar,
să cuprindă toate detașamentele cla
sei muncitoare si ale mișcării revo
luționare. toate forțele progresiste,
antiimperialiste. în acest sens, este
subliniată necesitatea colaborării din

tre comuniști si socialiști, fundamentîndu-se teza reconcilierii istorice
între partidele comuniste si socialiste,
în prodigioasa activitate desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu
de-a lungul celor 15 ani. definirea
teoretică a conceptului de solidaritate
Si-a găsit o fidelă materializare ne
planul practicii sociale. P.C.R. între
ține astăzi relații active, practic, cu
toate partidele comuniste, inclusiv
partide între care există divergente
sau probleme nesolutionate. în ace
lași timp, partidul nostru dezvoltă
raporturi cu partidele de guvernămînt si organizațiile democratice,
progresiste din statele în curs de dez
voltare. cu mișcările de eliberare
națională ; cu partidele socialiste si
social-democrate. cu alte partide din
diferite țări ale lumii, indiferent de
orinduirea lor socială, inclusiv parti
de cu caracter liberal, radical, creștin,
cu cele mai diferite formații politice
si organizații obștești care se situ
ează ne poziții democratice, militează
pentru pace si destindere.
Densitatea fără precedent a relații
lor internaționale ale partidului este
indisolubil legată si de activitatea
practică a tovarășului Nicolae
Ceausescu, de nenumăratele sale con
tacte. întilniri si convorbiri cu con
ducători si alti reprezentanți de
frunte ai partidelor si organizațiilor
politice din toate țările lumii — pe
rioada de la Congresul al IX-lea
fiind si sub acest raport cea mal fer
tilă din întreaga istorie a partidului.
Tocmai această vastă si intensă ac
tivitate. amploarea legăturilor sale
internaționale, caracterul lor prin
cipial si rodnic au asigurat nartidu-

Egalitatea deplină
in drepturi
pentru femei —
important deziderat
al contemporaneității
Ajuns la jumătatea intervalului.
DECENIUL INTERNAȚIONAL AL
FEMEII (1976—1985) prilejuiește un
prim bilanț : 10 000 de femei din în
treaga lume dezbat in capitala Dane
marcei, în cadrul „Conferinței mon
diale a Deceniului O.N.U. pentru
dreptul femeii", în ce măsură impli
carea femeii în viața politică, socială,
culturală a înregistrat progrese, in
ce măsură a dat roade activitatea de
pînă acum vizind asigurarea egali
tății ei în drepturi cu bărbații.
Lansat cu prilejul Conferinței mon
diale a femeilor de la Ciudad de Me
xico din 1975. Deceniul internațional
al femeii se desfășoară sub lozin
ca „EGALITATE, DEZVOLTARE,
PACE" — în discursul său inaugural
secretarul general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, atrăgind atenția asupra
legăturii indiso
lubile dintre aceste trei dezide
rate majore pen
tru afirmarea de
plină a persona
lității femeilor de
pretutindeni.
Femeile. care
reprezintă
mai
mult de jumătate din populația glo
bului. constituie o importantă forță a
contemporaneității ce nu mai poate si
nu mai trebuie neglijată, cu atît mai
mult cu cit marile probleme cu care
este astăzi confruntată omenirea re
clamă forte unite pentru rezolvarea
lor. Acesta este unul din imperati
vele care au stat la baza proclamării
Deceniului. Cei cinci ani ce au trecut
de atunci arată însă că. deși legis
lația a aproape tuturor țărilor con
sacră egalitatea în drepturi a femei
lor cu bărbații, în multe locuri fe
meile continuă să fib tinute departe
de viata economică, socială și cultu
rală. prejudecăți și concepții ana
cronice adine înrădăcinate fâcînd ca
imensul potențial pe care ele îl re
prezintă să fie insuficient valorificat.
Din ultimul Raport al O.N.U. asu
pra condiției femeii se desprinde,
astfel că. ..deși reprezintă o treime
din mina de lucru înregistrată oficial
in lume si efectuează aproape două
treimi din totalul orelor de muncă,
femeilor le revine doar o zecime din
venitul mondial si dețin doar o suti
me din avuția lumii". O situație deo
sebit de grea au femeile din țările
lumii a treia Lor le sînt rezervata
muncile cele mai grele, iar bolile si
foametea fac in rîndul lor cele mai
multe victime. Din cele 800 milioane
de analfabeti existenti in țările in
curs de dezvoltare. 500 milioane sînt
femei. în țările capitaliste, unde
aportul femeilor la procesul economico-social cunoaște o creștere, ele
continuă să fie supuse feluritelor
discriminări. Astfel. în majoritatea
statelor occidentale, remunerația fe
meilor reprezintă în medie 50—80 Ia
sută din cea a bărbaților, la un vo

lum de muncâ egal cu al acestora.
Femeile sint ultimele la angajare si
primele la concediere, intr-o serie de
profesiuni accesul lor este îngrădit
datorită diferitelor măsuri discrimi
natorii care le frinează calificarea
profesională.
Planul global de acțiune adoptat
în 1975, ia începutul Deceniului inter
national al femii, și-a propus atinge
rea. in decurs de 10 ani. a unor obiec
tive minime, printre care intensifi
carea culturalizării (in primul rind.
a alfabetizării), stimularea pregătirii
profesionale a tinerelor fete, asigu
rarea egalității șanselor la admiterea
în toate nivelurile de invățămînt, lăr
girea posibilităților de plasare în ac
tivitățile productive, implicarea mal
activă a femeilor in procesul luării
deciziilor. Concluziile desprinse din
rapoartele comisiilor regionale ale
O.N.U. însărcina
te cu pregătirea
conferinței rele
vă că aceste obiective „minime"
nu au fost atinse,
că drumul pînă
la realizarea de
plinei egalități in
drepturi a femeii
este încă lung. De aici și marea res
ponsabilitate ce revine Conferinței
O.N.U. de la Copenhaga, tuturor sta
telor lumii pentru transpunerea în
viată a acestui important deziderat
al contemporaneității.
După cum este cunosâșotf in Româ
nia. egalitatea deplină în drepturi a
femeii, asigurarea condițiilor în ve
derea afirmării ei în toate domeniile
constituie o realitate istorică. una
din marile cuceriri ale socialismului
în patria noastră. Se poate afirma
că și din acest punct de vedere pe
rioada de la Congresul al IX-lea.
cind în fruntea partidului a fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este pe
rioada cea mai bogată în rezultate
pe linia afirmării plenare a femeii
în întreaga viată economică, politică
și socială a tării. Participînd intens
la activitatea creatoare a întregului
popor pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate si
înaintarea României spre comunism,
femeile din România reprezintă as
tăzi o forță de bază a societății noas
tre.
Revine reprezentantelor femeilor
din România la forumul mondial de
la Copenhaga misiunea de a împăr
tăși experiența tării noastre, expe
riență unanim apreciată pentru în
semnătatea ei. de a-si aduce contri
buția constructivă la înfăptuirea te
lurilor Deceniului internațional al
femeii, astfel ca acesta să marcheze
un pas important înainte pe calea
Înlăturării oricăror discriminări si
inechități fată de femei, pentru spo
rirea aportului lor la făurirea unul
viitor de Pace si prosperitate al în
tregii umanități.

PE MARGINEA FORUMULUI
MONDIAL DE LA COPENHAGA

Mariana SASARMAN

LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE DE LA COPENHAGA
COPENHAGA 15 (Agerpres). —
Trimisul special Anca Voican trans
mite : în alocuțiunea rostită la des
chiderea lucrărilor Conferinței mon
diale a Deceniului O.N.U. pentru
dreptul femeii, secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a relevat ro
lul important ce revine femeilor in
întreaga activitate economico-socială,
în progresul general al societății. El
a menționat, totodată, că în diferite
regiuni ale globului persistă grave
inegalități si inechități în ce privește
dreptul la muncă, la asistenta sanita
ră și la educație al femeilor.
în cuvintul său. regina Margareta
a Il-a a Danemarcei și-a exprimat
speranța că femeile din întreaga

lume vor beneficia de rezultatele ac
tualei conferințe. A devenit un im
perativ al timpului nostru — a ară
tat vorbitoarea — ca toate sectoarele
populației să participe cu drepturi
egale la viitorul de pace si progres
al omenirii.
îmbunătățirea condițiilor de viată
a milioane de femei care trăiesc în
mizerie, sînt analfabete, au o sănă
tate precară si nu beneficiază de o
muncă echitabil remunerată repre
zintă direcția principală a eforturilor
ce vor trebui depuse de către comu
nitatea internațională — a declarat
Lise Oestergaard. ministrul danez al
culturii, președinta conferinței.

Abordînd probleme de bqză
ale solidarității internaționale,
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
a subliniat:
UNITATEA — IMPERATIV SUPREM. Rezolvarea marilor pro
bleme ale omenirii de azi cere unitate, unitate și iar unitate.
Cere unitatea forțelor naționale, progresiste din fiecare țară,
cere unitatea pe plan mondial.
RELAJIA DIALECTICĂ NAȚIONAL-INTERNAȚIONAL. Fiecare
partid poartă răspunderea directă față de clasa muncitoare și
propriul popor; ducînd la bun sfirșit această răspundere îșl
îndeplinește una din marile îndatoriri internaționale.

PENTRU AFIRMAREA NORMELOR FUNDAMENTALE DE
RELAȚII. Milităm pentru așezarea relațiilor dintre partide pe
principiile deplinei egalități în drepturi, respectării dreptului
fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică,
strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu condițiile
concrete social-politice în care-și desfășoară activitatea. Pe
această bază se va putea realiza o unitate nouă, trainică.

CALEA DEPĂȘIRII DIVERGENȚELOR. Problemele ce se
ivesc trebuie discutate în mod tovărășesc de la partid la
partid, de la conducere la conducere, evitîndu-se etichetările
și blamările, tot ce ar putea dăuna colaborării și unității.
O VIZIUNE LARGA, NOVATOARE. Privim noțiunea de so
lidaritate internațională în contextul uriașelor schimbări revo
luționare produse în lume, ce fac ca în ea să se înglobeze
atît unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a clasei muncitoare, cît și sprijinul acordat mișcă
rilor de eliberare națională, luptei pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.
Iul nostru un rol marcant în mișcarea
revoluționară mondială, in luDta neu
tru Drogres si Dace. îndreDtătesc De
deplin înalta aDreciere de care se
bucură De toate meridianele persona
litatea tovarășului Nicolae Ceausescu
ca patriot înflăcărat si strălucit mi
litant revoluționar, proeminent acti

vist al mișcării comuniste si munci
torești internaționale, promotor vainic
si neobosit al cauzei unității si soli
darității Internationale. în numele
celor mai arzătoare aspirații ale în
tregii omeniri.

Ion FINTÎNARU
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