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NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR

GRIUL-pînă la ultimul bob
- cît mai repede în magazii!

EFICIENTA AUTOGESTIUNII
9

se oglindește fidel în bugetul
de venituri si cheltuieli
9

Ce este, așadar, bugetul de ve
nituri și cheltuieli al unității T Intîi
de toate, bugetul de venituri si chel
tuieli este un plan financiar prin
care, pe baza sarcinilor de producție
și a costurilor de producție, sint sta
bilite rezultatele financiare ale între
prinderii. rentabilitatea ei si alti in
dicatori financiari : dar — si aceas
ta este deosebirea esențială fată de
vechiul plan financiar — bugetul de
venituri si cheltuieli reprezintă un
Instrument curent de lucru, pe tot
parcursul realizării planului. Dină la
obținerea rezultatelor financiare sta
bilite ; urmărirea menținerii echili
brului financiar' cu ajutorul bugetu
lui de venituri si cheltuieli permite
adoptarea unor decizii operative pen
tru a asigura buna realizare a sar
cinilor de plan. însă toate acestea
nu sint singurele deosebiri fată de
situația din trecut. Pentru a defini
mai exact rolul activ al bugetului
de venituri si cheltuieli in cadrul
noului mecanism economico-finan
ciar trebuie avut în vedere că prin
bugetul de venituri si cheltuieli ca

instrument de planificare financiară,
conceptul de autofinanțare — specific
autogestiunii economico-financiare —
este concretizat la nivelul fiecărei în
treprinderi. Aceasta înseamnă că în
acest plan financiar se vor oglindi
nu numai veniturile, cheltuielile si
rezultatele financiare, ci si modul în
care urmează a-si asigura fiecare în
treprindere propriile resurse pentru
finanțarea producției, investițiilor Și
nevoilor sociale. Totodată, prin bu
getele de venituri si cheltuieli ale in
stituțiilor cu caracter social-cultural,
se vor oglindi încasările proprii,
cheltuielile si sursele de acoperire,
precum si sarcinile pe care le au
de îndeplinit instituțiile respective,
în funcție de care se finanțează ac
țiunile.
Fiecare om al muncii, cercetînd
bugetul de venituri si cheltuieli, va
putea desprinde, prin prisma indi
catorilor financiari pe care ii cuprin
de. în ce anume se vor materializa
eforturile colectivului unității pentru
realizarea sarcinilor cantitative si ca
litative ale planului. El va găsi in

bugetul de venituri si cheltuieli ju
dicios întocmit, răspunsuri clare la
cîteva întrebări esențiale cu privire
la activitatea economico-financiară a
întreprinderii unde lucrează : La ce
nivel se vor situa beneficiile si cum
se vor repartiza ? Ce obligații finan
ciare are întreprinderea fată de bu
get ? Ce sume urmează a restitui în
treprinderea din fondurile primite
din partea societății si cit anume mai
rămine de restituit ? Cum se vor con
stitui si folosi fondurile proDrii de
dezvoltare economico-socială ale în
treprinderii (fondul de dezvoltare
economică, fondul miiloacelor circu
lante. fondul pentru construcții de
locuințe si alte investiții cu caracter
social) ? La ce fond de participare a
oamenilor muncii la beneficii va
avea dreptul întreprinderea in mă
sura in care realizează integral sar
cinile de plan ? Cît reprezintă fon
dul pentru acțiuni sociale si ce alte
fonduri va mai constitui unitatea ?
Practica a arătat că. bugetul de
venituri și cheltuieli nu si-a dobîndit
de la bun început rolul cuvenit în
conducerea activității economico-fi
nanciare. O explicație ar fi aceea că
unele conduceri de întreprinderi nu
au sesizat la înceout elementele de
noutate ale bugetului de venituri si
cheltuieli, considerîndu-1 ca fiind un
simplu plan financiar care, după în
tocmire si aprobare, poate să stea
mult și bine in fisetul contabiluluisef. Treptat insă, bugetul de venituri
și cheltuieli și-a demonstrat utilita
tea. Apariția unor neaiunsurî în si
tuația financiară a întreprinderii,
care au determinat fluctuații în rea-

Alecsandru BABE
doctor in economie

întreprinderea ,,Laromet“ București.
Imagine din noua hală a laminoarelor

Ieri, la Zalău :
A INTRAT
ÎN FUNCȚIUNE
UN LAMINOR
DE SÎRMĂ
La Zalău a intrat în funcțiune
un laminor de sirmă. primul
obiectiv al întreprinderii de țevi,
cu o capacitate anuală de 280 000
tone.
în timpul probelor tehnolo
gice. care s-au încheiat cu
succes, au fost livrate beneficia
rilor peste 2 600 tone sirmă din
otel pentru betoane si trăgătorii
de diferite dimensiuni.
Laminoriștii sălăjeni sînt ho
tărî ti să scurteze timpul de
ating'ere a parametrilor proiec-’
tați. (Ion Mureșan),

(Continuare in pag. a Il-a)

ANII
NOULUI DESTIN
AL ROMÂNIEI
SOCIALISTE

MMMM’

„Focul continuu" ol muncii
și creuției intr-o tinuru
vatră u industriei sociuliste
— Se împlinesc In eurlnd 36 de
ani de la evenimentul de impor
tantă epocală pentru poporal nos
tru — revoluția de eliberare națio
nală si socială, piatra de hotar pen
tru devenirea României socialiste.
Ce-a însemnat acest spațiu de timp
pentru toti cei ce muncesc si trăiesc
in județul Galati ?
— Este greu să cuprinzi” dintr-o
privire marile împliniri cărora le-a
deschis drumul in viata poporului
nostru actul istoric de la 23 Au
gust. EI a marcat începutul unei
noi epoci, de uriașe transformări
pentru destinul nou al patriei. Au
fost anii cuceririi puterii de către
popor, anii înfăptuirii marilor acte
revoluționare ale reformei agrare
naționalizării, proclamării republi

Convorbire cu tovarășul Paraschiv BENESCU,
prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

cii. ale victoriei definitive a socia
lismului la orașe și sate. Un loc
distinct în biografia acestei epoci
il ocupă, fără îndoială, anii de după
Congresul al IX-lea al partidului.
Ultimii 15 ani de istorie comunis
tă a patriei au însemnat și pen
tru județul nostru cea mai fertilă
etapă de dezvoltare a sa. Prin acti
vitatea rodnică a oamenilor mun
cii. îndrumați de organele si orga
nizațiile de partid. Galatiul mo
dem s-a constituit lntr-un autentic
etalon al ritmurilor înalte, dinami
ce. adesea superioare mediei pe
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în cadrul mecanismului eeonomico-financiar. bugetul de venituri si
cheltuieli reprezintă unul din instrumentele de bază ale înlănțuirii auto
gestiunii și autofinanțării. Evidențiind rolul activ pe care trebuie să îl
aibă bugetele de venituri si cheltuieli în desfășurarea cu rezultate cît mai
bune a activității din întreprinderi, la Consfătuirea de lucru din 29—30 mai
de la C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceausescu sublinia : „Trebuie să
înțelegem că bugetele de venituri si cheltuieli nu sint ceva formal, ci un
mijloc prin care conducerea fiecărei Întreprinderi, adunarea generală a
oamenilor muncii pot acționa pentru a obține maximum de eficientă eco
nomică. o creștere substanțială a producției nete, a beneficiilor, a ren
tabilității in general — si. pe această bază, să se creeze si mijloacele
necesare atit pentru fondul de dezvoltare, cit si pentru fondul de consum".
Referindu-se din nou la această cerință, in cuvintarea rostită la recenta
ședință plenară lărgită a Consiliului National al Oamenilor Muncii, secre
tarul general al partidului a accentuat că „fiecare unitate economico-socială trebuie să-si organizeze activitatea pe principiile autogosoodăririi.
autoconducerii muncitorești, autogestiunii, să aibă buget propriu de ve
nituri si cheltuieli".

Din toata țara, telegrame
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

tară. Această dezvoltare impresio
nantă. pe multiple si variate pla
nuri, ilustrează o dată în plus clar
viziunea si înțelepciunea politicii
partidului de industrializare socia
listă. de ridicare la o nouă viată a
tuturor zonelor patriei. Pentru ju
dețul Galati de astăzi industriali
zarea înseamnă însăși esența isto
riei și vieții sale contemporane, asi
gurarea bunăstării si fericirii tutu
ror acelora care muncesc cu brațe
le si cu mintea — tel suprem al po
liticii partidului, cu deosebire după
Congresul al IX-lea. de cind la câr

ma destinelor comuniste ale Româ
niei se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. strălucită personalitate
politică, de a cărui gîndire cuteză
toare si faptă Îndrăzneață, inepui
zabilă energie si spirit novator se
leagă cea mai fecundă perioadă din
întreaga istorie a tării.
— Dacă ar fi să alegeți cîteva
direcții, dominante firești in stra
tegia dezvoltării județului Galați în
ultimul deceniu si jumătate, la ce
anume v-ați opri cu deosebire ?

Convorbire consemnată de

Dan PLAEȘU

corespondentul „Scînteii"
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Bătălia secerișului necesită. In
continuare, in aceste zile, o maxi
mă concentrare de forte, pentru ai
pune cît mai repede la adăpost în
treaga recoltă de griu. Pînă în sea
ra zilei de 28 iulie, griul a fost
strins de pe 1 385 000 hectare — ceea
ce reprezintă 64 la sută din supra
fața cultivată — 13 județe anuntînd încheierea recoltării. Mai este
însă de strins recolta de pe 800 000
hectare, care sint situate în jude
țele mai nordice. Potrivit indicații
lor comandamentului central pen
tru agricultură, cea mai mare par
te din aceste suprafețe vor trebui
recoltate în cursul actualei săptămini
Există reale condiții pentru înde
plinirea acestei sarcini. în ultimele
zile, in jumătatea de nord a tării,
care a fost afectată de precipitații
abundente, timpul a devenit fru
mos, iar apele care au stagnat pe
terenurile agricole au început să
se retragă. De asemenea, din ju
dețele sudice ale tării au fost tri
mise în Transilvania si Moldova
un .mare număr de combine si alte
utilaje agricole. Important este ca
peste tot in județele și unitățile
care mai au de recoltat griu. să fie
folosite din plin fiecare oră. fie
care zi bună de lucru la cîmp.
Desigur. în multe locuri condițiile
de lucru sînt grele. Astfel, datori
tă faptului că terenurile au exces
de umiditate, combinele trebuie
echipate chiar cu dispozitive spe
ciale. folosite de obicei la recolta
rea orezului. De asemenea. în nu
puține locuri lanurile de griu sînt
culcate si chiar Înnămolite. în ase
menea situații — așa cum a cerut
comandamentul
central
pentru
agriculturi — organizațiile de par
tid au datoria să mobilizeze toti
locuitorii satelor la recoltarea griu
lui cu secerile si coasele. Strîngerea recoltei constituie o obligație
de mare însemnătate înscrisă în
Legea organizării producției și a
muncii în agricultură, ne care tre
buie să o duca Ia îndeplinire toti
cei care muncesc pe ogoare.
Timpul presează, nici o oră bună
de lucru în cimp nu trebuie pier
dută ! Tocmai de aceea — așa cum
a indicat comandamentul central

Un timp poate fi mă
surat — si e firesc să fie
așa — în miliarde inves
tite pentru viata oame
nilor, în ceea ce societa
tea izbutește pentru ea
înșăsi. pentru progresul
ei material, pentru, și
trebuie subliniat acest
cuvînt, îmbogățirea ei ca
societate. Sint unul din
oamenii
care, meditînd
la acești ultimi cincispre
zece ani parcurși de
România de la Congresul
al IX-lea al partidului,
pot spune cu certitudinea
faptului văzut că azi.
material, tara e mai bo
gată dedt acum un de
ceniu si jumătate. Am
văzut
crescind orașele,
am văzut apărind. dezvoltîndu-se în complexi
tate. iii capacitatea de
a reprezenta cuceririle
științei contemporane fa
brici. uzine felurite : stan
dardul nostru industrial,
economic este altul azi.
cantitativ și calitativ. Fi
indcă ceea ce începea
în urmă cu cincispre
zece ani nu era pur si
simplu un avint. un im
puls pentru mai mult
în sine. Congresul al IXlea era o încordare a
țării pentru calitate înain
te de toate, pentru clari
ficarea unui drum al nos
tru. pentru descurcarea
unor fire adesea — din
nepricepere si aventu
rism. din confundarea
dorinței cu posibilitatea,
din imitate — îndeajuns
de încurcate. Ceea ce
conferă după opinia mea,
tinută de eveniment re
marcabil. Istoric acestui
Congres al partidului este
tocmai forța sa de a in
dividualiza o dezvoltare,
de a o sincroniza cu ex
periența istorică a tării.

Stadiul recoltării griului la 28 Iulie

pentru agricultură — cadrele de
conducere și specialiștii din unită
țile agricole, activiștii de partid și
de stat care îndrumă actuala cam
panie au datoria să se afle în per
manență în lanuri, pentru a iden
tifica și organiza operativ recolta
rea cu prioritate a porțiunilor de
lan mai zvîntate. Totodată, intrucît
ar putea interveni din nou averse
de ploaie, formațiile de mecaniza
tori, ceilalți participanți la strinsul
recoltei au obligația să nu pără
sească cîmpul. deoarece lanurile se
usucă repede și lucrările pot fi re
luate imediat.
în această perioadă trebuie exe
cutate și alte lucrări tot atit de
importante : eliberarea terenurilor
de paie și. semănatul culturilor
duble. Chiar și in unele județe din
sudul tării, unde secerișul cereale
lor s-a încheiat — Teleorman. Tulcea, Brăila — paiele au fost adu
nate de pe numai circa 60 la sută

cu nevoile materiale —
si nu numai materiale —
ale oamenilor.
Tara este astăzi mai
bogată si într-un fel care
ne aparține. într-un fel
al nostru. Marcînd un în
ceput, Congresul al IXlea al partidului descătu
șa acel sentiment care,
tot mai eficient, avea să
traverseze congresele ur
mătoare, practic, istoria

din suprafețele recoltate. Pentru
stringerea lor este necesar ca mij
loacele mecanice să fie folosite in
două schimburi, mobilizindu-se la
efectuarea acestei lucrări forte de
muncă suplimentare de la sate.
După eliberarea terenurilor de
paie, acestea trebuie însămințate
imediat cu cea de-a doua cultură :
legume și plante furajere.
Stringerea neintîrziată a recoltei
și executarea celorlalte lucrări agri
cole de sezon trebuie să constituie
în aceste zile preocuparea de prim
ordin, fundamentală a organelor
și organizațiilor de partid, a consi
liilor populare și consiliilor unice
agroindustriale. Ele au datoria să
acționeze energic, stăruitor pentru
mobilizarea puternică a tuturor
forțelor mecanice și umane de la
sate, astfel ca recolta de griu să fie
strinsă și pusă cît mai repede la
adăpost.

în toate domeniile vieții
economice și sociale.
Fatalmente, nu ne pu
tem alege epoca în care
să trăim. Poate, socotin
d-o posibilă prin absurd,
o asemenea alegere nici
nu e necesară. Am citit
demult o poveste fan
tastică în care, tînjlnd
dună epoci apuse, un per
sonaj s-a trezit, înzăuat
si împlătosat, tîrîndu-se

Sentimentul
participării
------------------ Platon PARDAU -----------------tării — lentlmentul parti
cipării. transformarea operei de construcție so
cială dintr-o abstracțiu
ne cîntărită în cifre
comparative, mai mult
sau mai puțin concluden
te. care nu era de natură
să apropie omul de rodul
muncii sale. într-un act
foarte concret. în care
drumul de la cauză la etect a fost scurtat consi
derabil.
Este mai mult
decît
sugestiv, pentru cine vrea
să facă tabloul acestei
participări, faptul că ade
ziunea întregului . nostru
popor la politica partidu
lui, respectul adine și
neprețuita stimă fată de
secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. se traduc prin
muncă rodnică, prin opere
durabile înfăptuite zilnic

prin norodul unul burg
medieval. Istoria ne cre
ează și noi o creăm. Nu-i
mai puțin adevărat însă
că intensitatea acestei ac
țiuni a omului asupra
epocii sale a fost, este va
riabilă. Au existat epoci
ale lentorii. ale somnului,
ale paradoxurilor : nu
putem ști ce simțeau oa
menii acelor vremi, cum
..îmbrăcau" cu
sufletul
lor timpul lor. Artele ne
dau o imagine deviată de
specificul si trebuințele
existentei lor. care nu e
una de copiere a realului.
Exact știm cum trăim și
simțim noi azi, cu exis
tenta în care s-au întîlnit
două perioade de con
strucție socială, sensibil
diferite, chiar dacă au loc
în cadrul aceleiași revo
luții socialiste. Posibilita
tea comparației e reală și

reală este si satisfacția
de a fi trăit efervescenta
acestor ultimi 15 ani. în
care creșterea amplitudi
nii si calității participării
la construcția politică, economică. socială a repre
zentat o creștere a valo
rii omului ca atare, a
calității oamenilor, atit
sub aspectul pregătirij de
profesioniști ai muncii
lor, cit și — fenomen de
semnificație majoră — a
omului in stare a avea o
conștiință de sine, a ve
dea el. cu ochii lui. so
cietatea în care trăiește,
a-si evalua mai lucid si
competent
îndatoririle,
posibilitățile, limitele. Nu
cea din urmă calitate a
unui om este capacitatea
de a visa, de a anticipa,
de a fi un revoluționar.
După cum nu cea din
urmă calitate a sa e re
alismul, respectul fată de
realitatea sa proprie și
fată de realitatea seme
nilor. Aceste două nuanțe
mi se par a se regăsi în
gemănate azi, mai mult
ca oriclnd. în felul de a
gindi si munci, de a
trăi al contemporanilor
noștri. Ultimul deceniu
și jumătate a fost, astfel,
o perioadă de așezare a
omului, a sufletului lui,
și direcția aceasta de sta
bilitate în ceea ce se întîmplă azi. dar si in ceea
ce va fi mîine în foarte
apropiatul miine. pînă la
care viata noastră ajunge,
s-a dovedit cea mai fer
tilă. Ea înseamnă, in
esență, modul socialismu
lui românesc de a garan
ta omului siguranța sa in
prezent și viitor. A-i
asigura o viată eficientă
si densă.

Foto : S. Cristian
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In cadrul ciclului de articole „De la expoziție la magazin, cit de lung
e drumul noutăților?" (publicate in ziarul „Scînteia" nr. 11 777. 11781 și
11 782) a fost criticat faptul că nu toate întreprinderile expozante la edi
țiile trecute ale „Tirgului de mostre de bunuri de consum" s-au
ținut de cuvint în fața cumpărătorilor. întîrzieri sau amînări fără cauze
obiective, practic fără motive cît de cit întemeiate, ale introducerii în fa
bricație a unora din noutățile prezentate, au condus la situația că proto
tipuri care stimiseră interesul vizitatorilor au rămas doar ca amintiri
vizuale de la o ocazie festivă.
Care au fost ecourile criticii, ce învățăminte s-au tras pentru ediția
din acest an a tirgului? — iată întrebările cu care redacția a deschis,
zilele trecute, o discuție cu reprezentanții instituțiilor de resort. Și iată
răspunsurile obținute :

încit condiționăm prezentarea expo
natelor, inclusiv de aprobarea și afi
șarea vizibilă a prețului. Tn felul aces
ta, urmărim să avem garanția nece
sară că toate exponatele prezentate
publicului se vor găsi apoi, curind,
și în magazine. Vreau să arăt că exi
gența pe care ne-o impunem nu va
însemna diminuarea ofertei de pro
duse. Din datele de care dispunem,
rezultă că noutățile de Ia tîrgul din
acest an vor reprezenta între 20 și
40 la sută din numărul exponatelor,
iar în unele sectoare procentul va
merge pină la aproape sută la sută".
Nicolae Cimpoeru : „Aceeași exi
gență o vom manifesta și noi față de
exponatele aduse de întreprinderile
din subordine. Chiar dacă sînt in
faza de omologare, nu vom aviza de-

țării. După închiderea tirgului, pe
baza opțiunilor exprimate de public,
vor fi puse imediat in fabricație,
pentru actualul sezon și pentru cel
de toamnă-iarnă, alte produse noi,
în valoare de circa 200 milioane lei".
Elena Buzescu. director adjunct in
Ministerul Industriei Ușoare : „în
afara măsurilor organizatorice ară
tate aci, ministerul nostru a stabilit
și revederea planurilor tehnice. Avem
în vedere faptul că o categorie de
noutăți intirzia să apară pe piață,
presupunind
materii prime din im- ’
Nicolae Cimpoeru, director ad trecute, ce măsuri s-au luat neutru
port. De aceea planurile tehnice au
junct in Departamentul industriei ca noutățile de la ediția din acest an
fost revăzute in ideea valorificării
electronice și electrotehnice din ca a tirgului să nu mai intîrzie în dru
mai eficiente a materiilor prime in
drul Ministerului Industriei Construc mul lor spre magazine?
digene, elaborind în acest scop și
țiilor de Mașini : „în urma articole
Ion Mazilu, director adjunct în Mi
programe comune de asimilări cu
lor din ziarul „Scînteia". departa nisterul Comerțului Interior, direcministerele colaboratoare, care ne
mentul nostru, împreună cu centra
asigură materiile prime, materialele .
lele industriale și întreprinderile de
auxiliare, coloranții, utilajele ș.a. Pe
producție, a analizat situația fiecărui
această cale, vom avea garanția reali
nou produs aflat în restanță. S-a
zării noilor modele create, nemaidestabilit ca toate „noutățile" („noută
pinzînd de furnizori externi. înseși
țile" din anii trecuți — n.ns.) să fie
planurile de creație ale colectivelor
introduse în fabricație pînă cel mal
de specialitate din industria ușoară
tîrziu la sfîrșitul acestui an. Un prim
vor fi reorientate, în scopul unei mai
produs, congelatorul de 115 1, a și
bune puneri in valoare a materiilor
fost omologat și pus in fabricație.
prime autohtone și a materiilor pri
Urmează să apară, în cîteva luni, în
me
secundare". .
magazine".
Redacția : Arătam in cadrul ciclu
Redacția : Din cele publicate re
lui de articole la care ne referim că
zulta că introducerile in fabricație se
drumul noutăților din expoziție spre
poticneau nu de anumite mari pro
magazine intimpină uneori obstacole
bleme tehnice (care fuseseră depidin partea unor merceologi care
fite). ci de lipsa de interes a unor
aleg, citeodată. mărfurile nu după
unități care urmau să asigure repere
sondarea gusturilor publicului. . ci
dintre cele mai simple.
după gustul propriu. Cum vor fi evi
N. Cimpoeru : „Da, și sub acest
tate pe viitor asemenea cazuri ?
aspect țin să remarc reacția promptă
Ion Mazilit : „Criticile făcute de
a colaboratorilor din departamentele
„Scînteia" la adresa modului de con
și ministerele cu care cooperăm, care,
tractare a noutăților vizează, desigur.
după intervenția „Scînteii", ne-au
I necesitatea perfecționării de ansam
sprijinit în rezolvarea problemelor
blu a muncii merceologilor, majo
de asimilare a noilor produse."
ritatea lor fiind oameni cu o bo
gată experiență și care se străduiesc
Lucian Biaga, director în Centrala
să aducă în magazine mărfurile pre
industriei confecțiilor din cadrul Mi
ferate de cumpărători. Pentru mal
nisterului Industriei Ușoare : „In
buna lor informare, in vederea con
tervenția „Scînteii" a avut efecte po
tractării fondului de marfă in funcție
zitive și pentru întreprinderile de
do
cerințele și preferințele publi
confecții. Cu sprijinul conducerii Mi
cului am hotărît ca, incepind cu
nisterului Industriei Ușoare si al cen
ediția ’80 a tirgului, să introducem
tralelor furnizoare de materii prime
am putut să ne Încadrăm nu numai torul Tirgului de mostre : „Interven rit noutățile eare întrunesc toate noi metode de orientare a merceolo
in sarcinile contractuale din trimes ția „Scînteii" a fost binevenită. Une condițiile de fabricație. Nu divulg gilor. Alături de mijloacele de tes
trul al II-lea al anului, dat și să le întreprinderi — așa cum s-a arătat aici lista noutăților, invitind publicul tare folosite și pînă acum pentru
aflarea opiniei vizitatorilor de la tîrg
lichidăm restanțele la mărfurile de în ziar — tratau obligația firească a să le vadă la tîrg".
loan Farcaș: „Pentru a scurta dru — chestionare, caiete de sugestii
sezon acumulate în primele luni — introducerii exponatelor in fabricația
restante pentru care am fost criticați ■ de serie ca pe o sarcină facultativă, mul noutăților de la expoziție la ma etc. — am prezăvut ca fiecare mer
de parcă rostul tirgului ar fi fost să gazine, conducerea Ministerului In ceolog să insoțească prin pavilioanele
de ziar".
etaleze mostre-unicat. Scopul tirguri- dustriei Ușoare a stabilit ca, înce- tirgului pe reprezentanții consiliului
loan Farcaș, director adjunct în Mi lor de mostre, așa cum ne-a cerut' pînd din acest an, să realizeze în cumpărătorilor din județele pe care
nisterul Industriei Ușoare : „îmbună conducerea superioară de partid și avans,
încă din trimestrul IV, pro le aprovizionează. în afară de aceas
tățirea situației de la confecții s-a de stat, eum ne-a indicat personal ducția modelelor
noi din sezonul de ta, vom realiza un studiu asupra noi
înregistrat și in celelalte Întreprin tovarășul Nicolae Ceaușescu. este să primăvară-vară 1981.
După cum a lor produse expuse, vom organiza
deri — de tricotaje și de încălță testeze șansa comercială a bunurilor rezultat și din articole,
o parte din parade ale modei, la care colectarea
minte. Pe ansamblul industriei ușoa care să fie reproduse în cantități de întîrzieri se datoraseră lipsei
sorti opiniilor publicului se va face pe
re am ajuns „la zi" cu livrările la masă pentru publicul larg.
mentelor de țesături corespunzătoare taloane individuale, cu aprecieri gra
mărfurile de sezon. Sîntem in mă
Desigur că și noi, organizatorii modelelor noi. Pentru prevenirea date etc.
sură să onorăm chiar unele comenzi acestor
manifestări comerciale, putem eventualelor greutăți din partea fur
Cu riscul că repet, subliniez încă
suplimentare primite de la comerț. preîntimpina
pe viitor apariția ano nizorilor de materii prime, în acest o dată hotărîrea noastră, a organiza
Mal mult, ne-am propus să onorăm maliilor de genul
celor sesizate, în- an țesăturile au fost contractate de torilor, ca și a întreprinderilor ex
în devans o parte din sarcinile con
mai multă exigență la întreprinderile de confecții înainte de pozante. de a face din ediția a Xl-a
tractuale din ultimul trimestru al tronînd
acceptarea
exponatelor
propuse spre data deschiderii tirgului. O altă mă a tirgului un tirg cu adevărat comer
anului".
prezentare. Astfel, am stabilit ca, sură se referă la punerea în vinzare cial. realist, ca una din etapele im
Redacția : Apreciind strădaniile de incepind din acest an, să analizăm a unor noutăți ohiar în timpul des portante ale activității de aprovizio
puse de întreprinderile producătoare Înainte de deschiderea tirgului, îm fășurării tirgului. întreprinderile pro nare a populației, incit toate noută
pentru recuperarea intirzierilor sem preună cu factorii de răspundere din ducătoare au pregătit jn acest scop țile expuse să fie de găsit ulterior în
nalate. nu putem să nu reamintim În ministerele producătoare, dacă sint un fond de marfă de peste 160 mili magazine".
datorirea de a se preveni din vreme create condițiile pentru realizarea in oane lei, care se va vinde prin ma
Masă rotunda realizată de
intirzierile in livrarea noilor produse, dustrială șl pentru vinzarea fiecărei gazinele din incinta complexului exlnvățind din „experiența", perioadei noutăți in parte. Mergem pină acolo pozițional și din mai multe orașe ale
Mihai IONESCU
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De la expozifie
la magazin,
drumul noutăților
va fi sigur și scurt
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INVENTIVITATEA ȘI STĂRUINȚA
resurse la îndemîna tuturor pentru
REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
La intrarea în întreprinderea „Electroprecizia" din Săcele se află un
panou pe eare sînt afișate, față în
fată, fotografii ale unor produse rea
lizate aici : motoare electrice, di
verse subansamble și piese din com
ponența echipamentului electric pen
tru autovehicule și tractoare supuse
în ultima perioadă unpi exigent
proces de „slăbire" și „întinerire".
Dintr-o singură privire, constați cu
satisfacție că între gabaritul inițial
și cel actual al produselor există o
deosebire esențială. Prin reproiectare. produsele au devenit mai suple,
mai economice.
Consemnăm acest fapt nu ca o
noutate — aici la „Electroprecizia"
reproiectarea unor produse .în sco
pul îmbunătățirii performanțelor
tehnico-economice și economisirii de
materii prime și materiale este o
acțiune ce se desfășoară de mulți
ani — ci pentru că el reflectă as
tăzi, mai mult decit Înainte, una din
preocupările majore constante ale
colectivului care vizează reducerea
continuă a consumurilor materiale,
valorificarea la un grad superior a
fiecărui kilogram de metal intrat în
fabricație. O acțiune gospodărească
de mare actualitate, mai ales dacă
avem în vedere că cea mai mare
parte dintre resursele materiale fo
losite aici sînt scumpe și deficitare :
oțeluri speciale, cupru, alamă, alu
miniu, diferite aliaje, mase plasti
ce, dintre care unele sînt aduse din
import.
Măsurile stabilite vizează o arie
largă de căi și modalități de gos
podărire mai eficientă a materiale
lor — de la reproiectarea unor pro
duse, subansamble sau repere. înlo
cuirea unor materiale cu altele care
se produc în țară, perfecționarea
tehnologiilor do fabricație, la recu
perarea și valorificarea resurselor
materiale refolosibile. în acest con
text se inscrju măsurile privind re
proiectarea motoarelor electrice asincrone de 4—7.5 kW. generaliza
rea înlocuirii ventilatoarelor din alu
miniu cu ventilatoare din masă
plastică românească la motoarele electrice, executarea tolelor rotor-demaror din resturile rămase de la
ștanțarea tolelor rotor-alternator. executarea fuliilor din bandă de oțel
In loc de fontă — măsuri care vor
permite realizarea unei economii, in
acest an, de peste 500 tone metal,
din care o parte este cupru și alu-

miniu. La acestea se mai adaugă și o
economie de 5 000 ore-manoperă.
— Noi apreciem. — ne spune ingi
nerul loan Andrei, directorul tehnic
al întreprinderii — că, deși am înre
gistrat în primul semestru al anului
o economie de 573 tone metal,
posibilitățile de care dispunem în
acest domeniu sînt mai substanțiale.
Iată de ce, pentru a spori eficiența
acțiunilor noastre, am hotărît să
Imprimăm acestei activități un ca
racter mai organizat, mai dinamic,
creînd lâ nivelul întreprinderii o co
misie cu o largă bază de masă, for
mată din cadre tehnico-muncitorești
din toate compartimentele și sectoa
rele întreprinderii, care — constituită
din 7 colective pe 7 produse de bază

Însemnări
de la Întreprinderea
„Electroprecizia"
din Săcele
— are sarcina de a identifica și pune
în valoare noi rezerve de reducere
a consumurilor materiale. Comisia —
care desfășoară o activitate perma
nentă și lunar analizează această
problemă — a fost Împuternicită cu
drept de decizie de către consiliul
oamenilor muncii, avînd puterea să
stabilească măsuri, inclusiv privind
reproiectarea unor produse, schim
barea tehnologiilor de fabricație și
chiar să-i tragă la răspundere pe
cei ce se fac vinovați de înregistra
rea unor pierderi de materiale.
— în principal, a continuat firul
Ideii inginera Maria Benovici, res
ponsabilă cu normele de consum pe
întreprindere, comisia și-a propus să
urmărească trei obiective : 1) ana
liza cauzelor care generează rebutul
ridicat din unele secții, printre care
și la turnătoria de precizie ; 2) recondiționarea operativă a subansamblelor ce nu se încadrează în pa
rametrii stabiliți în timpul încercări
lor și care erau pînă atunci rebutate
și predate nedescompletate la bazele
de colectare a resurselor materiale
refolosibile ; 3) recuperarea și valo
rificarea mai accentuată a materiale
lor refolosibile.
Dar să urmărim comisia la lucru.

Spre deosebire de alte zone

ale țării unde a plouat abundent

BĂRĂGANUL ARE

NEVOIE DE APĂ
CUM SE REALIZEAZĂ PROGRAMELE
DE IRIGAT» IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Datorită temperaturilor excesive din
luna iulie, in Bărăganul ialomițean
rezerva de apă din sol a scăzut foarte
mult. Tocmai acum, cind porumbul,
sfecla de zahăr, soia șl legumele sint
în faza de dezvoltare intensă, se în
registrează un deficit de umiditate
de 750—900 mc de apă la hectar. Iată
de ce, pentru realizarea producțiilor
stabilite in acest an, trebuie acor
dată cea mal mare atenție irigării
culturilor. Analizintî modul cum
s-au făcut udările pină la finele săp
tămânii precedente. Comitetul jude
țean de partid Ialomița a stabilit o
serie de măsuri eare să impulsione
ze lucrările de irigații.
„S-a stabilit ca toate sistemele să
fie folosite la capacitate maximă, iar
irigarea culturilor să se desfășoare
neîntrerupt, ziua și noaptea — ne
spune tov. Ion Avram, director ad
junct al direcției agricole județene.
S-au asigurat mecanizatorii necesari
funcționării motopompelor în două
schimburi ți forța de muncă pentru
mutarea aripilor de udare".
Aplicarea întocmai a măsurilor
stabilite d« comitetul județean da
partid este absolut necesară. Spu
nem aceasta întrucit în perioada
lit—25 iulie, programul da udări s-a
^realizat doar In proporție de 85 la

(Urmare din pag. I)
Uzarea unor indicatori de eficientă
economică. îri constituirea fondurilor
întreprinderii, au determinat o seria
de directori, cadre de conducere
tehnico-economică să tină pe masa
lor de lucru bugetul de venituri si
cheltuieli, să-l consulte permanent,
•ă urmărească evoluția indicatorilor
financiari ei, in funcție de aceant»,
să adopte deciziile si măsurile ce se
impun.
Important este că. pomlndu-se do
la bugetele de venituri si cheltuieli
în multe întreprinderi s-a trecut la
dezvoltarea gestiunii interne. Prin
instrumente si prin indicatori speci
fici. sarcinile din bugetele de venituri
și cheltuieli, ca si din alte secțiuni
de plan, au fost desfășurate pe sec
toare de muncă (fabrici, secții, ate
liere). astfel incit colectivele acestora
să știe ce au de făcut pentru îndepli
nirea si depășirea indicatorilor finan
ciari și. In primul rind, a beneficiilor
— care condiționează în mod hotăritoț" si constituirea fondurilor ce ur
mează să fie folosite în unitatea res
pectivă. în acest scop, s-a extins nor
marea costurilor De repere, semifa
bricate si produse, stabilindu-se
limite maxime de costuri pentru
cheltuielile directe si indirecte : s-au
introdus bugete de cheltuieli pe sec
ții. acestea oermitind să se urmă
rească operativ si să se localizeze
problemele ce apar să se înlăture
unele fenomene negative. Nu lnttmplător, rezultate bune în această

sută. Mai precis, ne 15 000 hectare
culturile nu au primit nici un strop
de apă.
Cele mal multe nealunauri în
ce privește aplicarea irigațiilor
sint de ordin subiectiv. Mai precis,
se datoresc slabei organizări a muncii
in unele unități agricole. Cadrele de
conducere nu au asigurat oamenii
necesari mutării aripilor de. udare si
pentru funcționarea in două schim
buri a motopompelor. nu au procurat
echipamente de udare pentru toate
suprafețele amenajate.
Suprafețele programate a se uda
(in perioada 26 iulie — 1 august —
peste 85 OO0 hectare) au fost stăbillto
în funcție de capacitatea maximă a
sistemelor. încă din primele zile ale
săptăminii, ritmul stabilit s-a realizat
cu mai multă constanță. Aceasta a
permis ca pină La 28 iulie, pe total
județ, udarea întîi să se facă pe
188 000 hectare, udarea a II-a — pe
93 000 hectare, iar udarea a III-a —
pe 27 000 hectare.
Experiența șl rezultatele" a nume
roase unități agricole demonstrează
că programele de udări pot fl res
pectate punct cu punct, aceasta fiind
una din căile de care depinde reali
zarea unor recolte mari la hectar. La
cooperativa agricolă Gimbășani, prin-

direcție s-au obținut în unități cum
sînt întreprinderea de mecanică fină
Sinaia. întreprinderea de calculatoare
electronice București. întreprinderea
..Electrobanat" Timișoara. întreprin
derea de utilaj greu „Progresul"
Brăila. Filatura română de bumbac
București si multe altele, ele utilizind
cu pricepere și stăruință pirghiile și
instrumentele noului mecanism economico-financiar, îndeosebi bugetul
de venituri si cheltuieli.
Construcția bugetului de venituri
Si cheltuieli exprimă echilibrul finan
ciar al tuturor activităților desfășu
rate de Întreprindere, ceea ce în
seamnă că. prin plan, sint asigurate
resursele financiare si de credit ne
cesare pentru ca unitățile economice
să-$l îndeplinească in bune condiții
sarcinile de producție. Desigur,
aceasta reclamă ca sl în execuți*
planului conducerea fiecărei între
prinderi să urmărească respectarea
echilibrului financiar, menținerea ca
pacității de plată a unității respec
tive. Cum se poate acționa în acest
sens ? Pe de o parte, prin îndepli
nirea la timp a sarcinilor de Plan la
producția fizică — corespunzător
contractelor economice Încheiate —
Si livrarea ritmică a produselor fi
nite. iar. pe de altă parte, prin In
stituirea unul regim sever de econo
mii. prin reducerea continuă a cos
turilor de- producție. Dar pentru a
se putea asigura întreprinderii o ca
pacitate de plată stabilă, preocupă
rile In cele două direcții amintite tre
buie să se desfășoare cu perseveren

La I.A.5. Dragalina, județul Ialomița, cultura de lucerna se iriaă Dentru a treia oară
tr-o bună organizare a muncii, iriga
rea culturilor se face în cele mai
bune condiții. „Noi nu avem proble
me cu aplicarea udărilor — ne spu
nea tov. Gheorghe Cornățeanu, pre
ședintele cooperativei. Am constituit
echipe speciale de udători care mută
aripile de ploaie pe suprafețele lu
crate de ele in acord global. In felul
acesta, fiecare cooperator este inte
resat să realizeze udări de bună ca
litate".
Rezultate bune la irigat s-au ob
ținut și in celelalte unități din con
siliul agroindustrial Cosimbești. La
porumb și soia s-au aplicat două udări, la sfecla de zahăr — trei, iar
la legume se aplică udarea a pa
tra. „La porumb, care ocupă in con
siliu peste 4 000 hectare, vrem să aplicăm 4 udări pentru a putea obți
ne, in medie, cite 8 000 kg boabe la
hectar" — ne spune tovarășul Dan
Gavril. inginerul-șef al consiliului,
în unitățile din consiliul agroindus
trial Cosimbești, pentru asigurarea
forței de muncă necesare aplicării în
ritm susținut a udărilor, peste 50
de elevi din clasele mari lucrează
în perioada de vară ca motopompiști,
cîștigînd peste 2 000 lei pe lună. Alți
100 de elevi mută aripile de udare.
„Este rezultatul unei ample acțiuni

tă în toate secțiile si la toate locurile
de muncă. întrucit orice dereglare într-unul sau mai multe sectoare pro
duce perturbatii si la nivelul între
prinderii. afectind echilibrul finan
ciar.
Din păcate, atit în anul prece
dent, ca si in prima parte a acestui
an. unele întreprinderi, neresoectind
exigentele impuse prin bugetul de
venituri si cheltuieli, au continuat

întreprinse de comitetul județean
U.T.C. pentru acoperirea deficitului
de motopompiști și ' udători — aflăm de la tov. Eugenia Coman,
prim-secretar al Comitetului județean
Ialomița al U.T.C: In vacanțele de
iarnă și primăvară, cu sprijinul or
ganelor agricole, au fost pregătiți ca
motopompiști peste 630 elevi care acum lucrează la irigații. Totodată,
alți peste 5 000 elevi participă Ia
mutarea aripilor de udare, Îndeosebi
în întreprinderile agricole de stat și
cooperativele agricole de producție
care au deficit de forță de muncă".
Este o inițiativă bună care ar tre
bui" extinsă și in unitățile din con
siliile agroindustriale Ciocănești,
Gura Ialomiței și Jegălia, în care nu
se realizează programele de udări.
Irigarea culturilor se desfășoară in
tens și in întreprinderile agricole de
stat Mircea Vodă, Călărași, Dragali
na, Pietroiu, Bordușani. Făcăieni,
Borcea. in cooperativele agricole Săveni, Movila, Cuza Vodă, Ceacu, Gră
diștea ș.a.m.d..
Arătam mai sus că în unitățile agricole din. consiliul agroindustrial
Cosimbești. ca dealtfel și în altele,
se irigă zilnic suprafețe mai mari
decit cele planificate. „Irigăm zil
nic cu 5—10 hectare mai mult decit

avem prevăzut — se lăuda tov. Ma
rin Lupu, inginerul-șef al C.A.P.
Mărculești. Și iată cum : am pus in
funcțiune cu două motopompe mai
mult". Dar la irigații, programele de
udări trebuie respectate cu strictețe.
Lăcomia de apă a unora ar putea
avea consecințe negative pentru al
ții. Acum, cind culturile au nevoie
de cit mal multă apă, este de înțe
les dorința cadrelor de conducere din
unele unități agricole de a iriga su
prafețe mai mari si. tocmai de aceea,
acest lucru ar putea fi considerat ca
un fapt pozitiv. Dar nu este așa. întrucît programarea suprafețelor la»
irigat s-a făcut la capacitatea ma
ximă de aducțiune pentru apă a sis
temelor, este obligatoriu ca fiecare
unitate agricolă să-și respecte pro
gramul de udări stabilit. Orice de
pășire înseamnă, de fapt, că unită
ților agricple situate la extremități
le canalelor de aducțiune să nu le
mai ajungă apa pentru a-și realiza
și ele programele proprii de udare
a culturilor.
La irigarea culturilor există
neajunsuri și de altă natură. Terenurile unităților agricole din consiliul agroindustrial Țăndărei sînt afectate de secetă. „Deși avem prevă-

textilă Lugoj. în alte cazuri
— ca, bunăoară, la întreprinderea
„Automatica" București. întreprin
derea „Unio" Satu Mare. Combinatul
metalurgic Titlcea. Combinatul dc în
grășăminte chimice Valea Călugă
rească .— volumul plăților restan
te s-a menținut la un nivel ridicat,
întrucit unitățile respective n-au
avut încasări suficiente pentru a-si
onora obligațiile de plată ce le re

zuri. pot da numai răgazul ca proble
mele economice de fond să fie solu
ționate : de asemenea, compartimen
tele financiare din unităti. oricită
importantă ar avea în urmărirea
evoluției capacității de plată si în
coordonarea acțiunilor pentru păstra
rea acestei capacități, nu pot suplini
neaplicarea unor măsuri ferme de
identificare si valorificare imediată a
stocurilor suprănormative. de preve

EFICIENTA AUTOGESTIUNII
practica de a-si crea stocuri supranormative de materii prime si mate
riale ; in alte cazuri, nu s-au luat
măsuri pentru lichidarea imobilizări
lor materiale si. implicit, financiare
în comenzi cu ciclul de fabricație de
pășit : de asemenea. în unele unităti
s-au acumulat in continuare stocuri
de produse finite de calitate neco
respunzătoare ori cu desfacere lentă.
Una din principalele consecințe a
fost aceea că la întreprinderile res
pective s-au ivit si. apoi, s-au majo
rat creditele nerambursate la sca
dentă. ca o formă de manifestare a
„pierderii" capacității lor de plată.
Așa s-au petrecut lucrurile la între
prinderea „23 August" București. în
treprinderea de tractoare si mașini
agricole Craiova. Combinatul de fi
bre artificiale Brăila, întreprinderea

veneau. au provocat greutăți finan
ciare si propriilor furnizori de mate
rii prime si materiale.
Desigur, cauzele unor asemenea
neajunsuri sînt diverse. M-as referi
însă la o anume mentalitate care, din
păcate, mai dăinuie in diferite Între
prinderi. Sînt unii directori sau alte
cadre de conducere care. în loc să ia
măsuri tehnice, economice, organiza
torice hotărîte pentru refacerea ca
pacității de plată, manifestă, la fel ca
în trecut, tendința de a considera
această problemă ca fiind de resor
tul compartimentului financiar din
unitate. De care acesta trebuie să o
reglementeze cu banca. Adevărul este
că menținerea echilibrului financiar
ori refacerea capacității de plată nu
«e pot obține prin soluții flnandarbancare, care. în cele mai pune ca
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nire a formării de noi stocuri peste
necesar, de îndeplinire exemplară a
sarcinilor de plan. Alteori. întreprin
derile „consumă" zeci si sute de pa
gini de hirtie si fac demersuri repe
tate Ia bănci Și la organele lor de re
sort pentru a justifica situația economico-financiară necorespunzătoare
numai prin cauze obiective. Nu vrem
să punem la îndoială realitatea unor
asemenea justificări. în unele situa
ții întreprinderile suoortind influente
negative si din cauza altor unităti :
dar ceea ce considerăm ca fiind
anormal este faptul că. la adăpostul
„cauzelor obiective", se uită adesea
de propriile deficiente și nu se mai
acționează cu toată fermitatea pen
tru Înlăturarea lor.
Evident, un important rol în urmă

A. Pupadiua

rut ca tn acest an să irigăm peste
25 000 hectare in această zonă — ne
spune tov. Nicolae Pricopi, secreta
rul organizației de partid al siste
mului de irigații Țăndărei — nu pu
tem asigura apă decit pentru 13 000
hectare, și aceasta deoarece con
structorul — T.C.I.F.-Bucureșți — nu
a terminat la timp lucrările la re
țeaua de aducțiune". Insistăm asu
pra acestei situații deoarece consti
tuie o problemă mai veche, cu con
secințe negative. Circa 41 000 hecta
re din sistemele Țăndărei, SmirnaGrlvița și Gura Ialomiței, deși sînt
date in exploatare de 2—3 ani. iar
unitățile agricole au plan de produc
ție pentru culturi irigate, ele nu pot
fi udate nici acum. De mai mult
timp constructorul tergiversează fi
nalizarea unor lucrări de subtraversare la unele canale. Este momentul
ca forurile de resort să ia măsuri
urgente si să găsească soluții, chiar
de provizorat, pentru a asigura aducțiunea apei, astfel ca pe toate te
renurile amenajate pentru irigat să
se poată aplica udările cu cantită
țile de apă stabilite.

Aurel PAPADIUC
Mihai V1ȘO1U

rirea executării în bune condiții a
bugetelor de venituri si cheltuieli, in
sprijinirea unităților in a identifica
sl mobiliza rezervele de reducere^ a
costurilor de producție. în a preveni
starea de incapacitate de plată re
vine organelor financiar-bancare.
Creditele ne care Ie acordă băncile
trebuie să aibă acoperire materială
— ca o condiție pentru păstrarea sta
bilității financiare si monetare.
Chiar si atunci cind băncile vin în
sprijinul unor unităti economice,
acordindu-le credite pentru refacerea
capacității de plată, aceste credite
trebuie în mod ferm condiționate de
aplicarea de măsuri economice, care
să ducă la redresarea grabnică a si
tuației lor economico-financiare.
Așadar, potrivit conținutului si me
nirii sale, bugetul de venituri si chel
tuieli este instrumentul instaurării
ordinii și disciplinei financiare in
fiecare întreprindere ; nici o sumă nu
poate fi utilizată decit dacă este
aprobată prin Plan, dacă normele
legale care reglementează domeniul
respectiv de activitate sint întru to
tul respectate si dacă acțiunea res
pectivă este eficientă. De acest fapt
trebuie să se convingă si să tină sea
ma fiecare organ de conducere co
lectivă din unitățile economice.
în esență, prin indicatorii ne care
îi cuprinde, bugetul de venituri și
cheltuieli constituie unul din mijloa
cele esențiale prin care este anga
jată răspunderea fiecărei unităti. a
colectivului ei de conducere, fată de
societate, fată de gospodărirea cu

Cum a acționat, de pildă, în cazul
reducerii rebuturilor ? îl ascultăm
pe tehnicianul Victor Secăreanu, din
serviciul de control al calității :
— După analiza rebuturilor rezul
tate în diferite secții, comisia a ajuns
la concluzia că acestea slnt generate
în bună măsură de cauze subiective.
Ca atare, s-a acționat cu mai multă
fermitate pe linia respectării disci
plinei tehnologice și a întreținerii în.
condiții mai bune a utilajelor. în ca
zul turnătoriei de aluminiu, accentul
principal a fost pus pe aplicarea
corectă a operației de degazare a
metalului lichid, activizîndu-se, în
același timp, membrii comisiei de
specialitate pentru eliminarea cauze
lor ce generează rebutul. Efectul
acestor măsuri n-a întîrziat să apară:
în trimestrul II rebutul a fost redus
substanțial față de primul trimestru,
pierderile fiind diminuate cu peste
115 tone metal.
După cum sublinia inginerul Octa
vian Taraș. șeful serviciului pregă
tirea fabricației, deși în urma măsu
rilor luate pînă acum coeficientul
de valorificare a metalului va creș
te în acest an' cu cinci la sută față
de anul trecut, se apreciază că el
poate fi încă mult îmbunătățit. Nu
mai prin două măsuri tehnologice
— și anume, extinderea extrudării
la rece și executarea arborelui pen
tru demarorul cu indus deplasabil
printr-o nouă tehnologie — se pot
economisi pină la 150—200 tone me
tal pe an. Inginerul Ovidiu Mihai,
șeful atelierului de proiectare teh
nologică, ne-a vorbit despre alte
măsuri pe care și le-a propus uzina,
prin care se urmărește același obiec
tiv : valorificarea superioară a me
talului. Este vorba de încercările ce
se fac împreună cu cercetătorii
I. C.S.I.T. București privind aplicarea
unui nou procedeu tehnologic — sintermatrițarea, care elimină total
pierderile de metal. Totodată, proiectanții de motoare electrice, în
urma repetatelor reproiectări si per
fecționări ce au fost aduse acestor
produse, au reușit să determine re
ducerea normei medii a consumurildr materiale pe un megawatt de la
II, 541 tone în 1976, la 8,160 tone in
1980, ceea ce echivalează cu o eco
nomie netă de 3 000 tone metal. In
prezent, proiectanții întreprinderii
lucrează la realizarea unei noi serii
de 16 tipodimensiuni de motoare
electrice. Valorificarea de noi rezer
ve depinde, deopotrivă, de colectivul
întreprinderii, dar și de unele unități
colaboratoare. Așa cum ne-a spus
inginerul Nicolae Fărcaș. șeful, re
cepției materiilor prime și materia
lelor intrate în întreprindere. în
acest an s-au rebutat numeroase
scuturi primite de la întreprinderea
de fier Vlăhița și de la întreprin
derea „Flacăra" Ploiești, din cauza
defectelor de turnare. Pierderi im
portante se produc și din cauza am
balării necorespunzătoare, cum este
cazul rulourilbr de' benzi de tablă
silicioasă livrate de Combinatul de
oțeluri speciale din Tîrgoviște cu
axa în poziție orizontală, in loc de
poziția verticală. Or, in aceste con
diții tabla se deformează, generînd
pierderi substanțiale.
Harnicul colectiv de la „Electroprecizia" este hotărît să acționeze in
continuare, cu Inventivitate si price
pere. pentru reducerea consumurilor
materiale, avi nd totodată convinge
rea că și furnizorii de piese, de ma
teriale vor trage concluziile ce se
impun.

Nicolae

MOCANU

corespondentul

„Scînteii

LA ,,ELECTROPUTERE"
CRAIOVA:

Cuptor de elaborat oțel
în arc electric
Colectivul cunoscutei întreprinderi
craiovene „Electroputere" a expediat
întreprinderii de' armături industriale
din oțel Strehaia cuptorul de elabo
rat otel in arc electric cu o capaci
tate de trei tone pe șarjă, instalație
asimilată și realizată pentru prima
dată de industria noastră. Rod al
concepției unor specialiști din mai
multe centre de proiectări, sub coor
donarea Institutului bucurestean da
cercetări, studii, inginerie tehnologi
că și proiectări pentru sectoarele cal
de. instalația reprezintă și un rezul
tat al colaborării colectivului de
muncă de la .Electroputere" cu cei
de la Întreprinderile „Automatica"
„Aversa", „Vulcan" București și al
tele. în prezent, se află in execuție
alte patru instalații similare, care vor
fi livrate unor întreprinderi metalur
gice și constructoare de mașini din
țară. (Nicolae Petolescu).

eficientă maximă a fondurilor mate
riale si financiare încredințate spre
administrare. Vărsarea la buget a
unei părți din venitul net. ne calea
prelevărilor din valoarea producției
nete a impozitului pe circulația măr
furilor. a vărsămintelor din benefi
cii etc., este o sarcină obligatorie, nu
facultativă ; și aceasta pentru că so- ;
cietatea. la rîndul ei. este angajată i
în înfăptuirea obiectivelor economice
si social-culturale prevăzute in planul national unic, menite in fapt să «
asigure dezvoltarea economică neîn
treruptă a întregii țări, creșterea
bunăstării poporului. Totodată, rea
lizarea beneficiilor planificate, a
amortizării si a altor resurse condi
ționează formarea fondurilor proprii
ale întreprinderii, nivelul fondului de
participare a oamenilor muncii la
beneficii. In condițiile aplicării autogestiunii economico-financiare si
autofinanțării, fiecare unitate are În
datorirea de a-si crea resursele ne
cesare pentru propria dezvoltare,
pentru acțiuni sociale Și cointeresare,
nimic neputînd suplini resursele ne
realizate.
Toate aceste cerințe si exigente
trebuie să-si găsească materializarea
în bugetul de venituri si cheltuieli
al intreprinderii. Tocmai de aceea,
acest instrument deosebit de impor
tant in practica aplicării noului me
canism economico-financiar trebuie
să-si găsească locul si rolul ce 1 se
cuvin în înfăptuirea autogestiunii,
în gospodărirea fiecărei întreprin
deri.

it
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ÎNALTĂ APRECIERE PENTRU REZULTATELE VIZITEI FĂCUTE ÎN FRANȚA
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
UNANIMĂ APROBARE A POLITICII DE PACE Șl COLABORARE
A ROMĂNIEI SOCIALISTE
/

DIN TOATĂ ȚARA, TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tn telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BACĂU AL l’.C.R.
se spune : împreună cu întregul nos
tru popor, comuniștii, oamenii mun
cii, toți locuitorii județului Bacău
v-au urmat cu inima și gîndul fier
binte, cu vie satisfacție și legitimă
mîndrie patriotică, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în recenta
vizită oficială pe care ați întreprins-o,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Franța. Ea se înscrie
ca un eveniment de amplă semnifi
cație in dezvoltarea colaborării prie
tenești româno-franceze, un aport de
seamă la cauza destinderii și înțele
gerii in Europa și în lume.
Comuniștii, toți oamenii muncii dtn
județul nostru dau o înaltă apreciere
rezultatelor acestei vizite și sînt fermi
convinși că dialogul la nivel înalt cu
președintele Valery Giscard d’Estaing.
multiplele intîlnirl și contactele cu
personalități marcante ale vieții po
litice, cu reprezentanți ai vieții eco
nomice din Franța, înțelegerile con
venite vor duce la amplificarea
relațiilor prietenești dintre popoarele
român și francez, la adincirea coope
rării în scopul progresului celor două
țări. în interesul colaborării și păcii
în Europa și întreaga lume.
însuflețiți de exemplul dumnea
voastră, de devotamentul patriotic cu
care slujiți interesele majore ale po
porului român, cauza destinderii,
păcii și înțelegerii între națiuni, vă
asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu mai multă hotărîre pentru
a îndeplini in mod exemplar sarci
nile ce ne revin din documentele
Congresului al XII-lea al partidului,
pentru ridicarea județului Bacău și
a întregii țâri pe noi culmi de civi
lizație și progres.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : Cu inima și conștiința pătrunse
de adincă vibrație patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii — români,
maghiari și de alte naționalități —
de pe frumoasele plaiuri bihorene
au urmărit cu nespusă bucurie și
deosebit interes noua solie de pace,
de prietenie și colaborare internațio
nală pt! care a întruchipat-o deosebit
de strălucit vizita dumneavoastră,
mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul
Franței.
Primirea sărbătoreasca. căldura
manifestărilor de stimă, de prețuire
si deosebită considerație cu care po
porul francez v-a întîmpinat și v-a
înconjurat pretutindeni pe parcursul
vizitei
pun din nou in evidență
prestigiul de care se bucură, pe toate
meridianele lumii, patria noastră so
cialistă, proeminenta dumneavoastră
personalitate de strălucit om politic
și de stat, de neobosit promotor al
celor mai înalte idealuri ale umani
tății și a cărui autoritate internațio
nală și ■ contribuție inestimabilă la
soluționarea marilor probleme ale
contemporaneității sînt unanim recu
noscute.
în același cuget cu întreaga națiu
ne, Comitetul județean Bihor al
P.C.R. se face mesagerul de caldă
simțire patriotică a tuturor locuitori
lor de pe această străveche vatră
strămoșească pentru a vă exprima,
in numele și prin voința lor fireasca,
deplina adeziune la întreaga politică
internă și externă a partidului și
statului nostru, profunda admirație
față de modul strălucit in care ați
reprezentat și cu acest prilej inte
resele poporului român, aspirațiile
sale de pace, prietenie și colaborare
cu toate popoarele lumii.
în telegrama adresată C.C. al
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu
de CONSILIUL NAȚIONAL AL FE
MEILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA se subliniază :
Milioanele de femei de pe întreg
cuprinsul patriei — românce, maghia
re, germane și de alte naționalități —
în consens cu întregul popor, au ur
mărit cu profund interes, deplină
satisfacție și mîndrie patriotiiă
prestigioasa vizită pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. ati în
treprins-o în Franța.
Noi. femeile, împreună cu toți cei
ce trăiesc și muncesc pe aceste me
leaguri milenare, ca cetățene ale
României socialiste, sîntem mîndre
că vă avem în fruntea națiunii noas
tre pe dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit tiu al poporului, perso
nalitate de frunte a vieții interna
ționale, militant de seamă pentru
cauza înțelegerii și conlucrării între
popoare, cunoscut și apreciat în în
treaga lume pentru dinamismul și
perseverenta cu care acționați pen
tru realizarea unui climat de pace
și înțelegere internațională, instaura
rea unei lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.
De asemenea, adresîndu-se to
varășei Elena Ceaușescu. se relevă
intr-o altă telegramă :
Permiteți-ne să dăm glas și cu
acest prilej sentimentelor noastre de
nețărmurită dragoste și aleasă stimă,
profundă recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubită și stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, eminentă
personalitate a vieții politice și so
ciale, savant de prestigiu mondial,
care, alături de ilustrul conducător al
patriei noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ați adus o contribuție
remarcabilă la rezultatele deosebit
de rodnice ale vizitei desfășurate în
Franța.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se spune: Comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Botoșani
au urmărit cu deosebit interes sl
mîndrie patriotică vizita t>e care
dumneavoastră, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați
intreprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu. în Franța, vizită
care reprezintă un moment impor

tant în dezvoltarea relațiilor de prie UITATE MAGHIARĂ DIN REPU
tenie si colaborare româno-franceze. BLICA SOCIALISTA ROMANIA se
o contribuție marcantă , la cauza des spune : Pentru oamenii muncii de
tinderii în Europa și în lume, o nouă naționalitate maghiară din România
si prestigioasă afirmare a României constituie un nou motiv de vie satis
facție si mîndrie patriotică vizita
socialiste în viata internațională.
Făcîndu-ne ecoul sentimentelor de oficială, plină de majore semnificații,
profundă stimă si prețuire, de legi pe care atl întreprins-o împreună cu
timă mîndrie patriotică cu care locui tovarășa Elena Ceaușescu în Franța.
torii acestor meleaguri moldovene au Cu acest prilej. Consiliul oamenilor
urmărit această nouă solie de pace, ne muncii de naționalitate maghiară din
reafirmăm totala adeziune la politica România vă exprimă sentimentele de
internă si extertiă a partidului si adincă recunoștință si gratitudine ale
statului, multumindu-vă din inimă muncitorilor, țăranilor sl intelectua
pentru activitatea dumneavoastră lilor, maghiari pentru prodigioasa
neobosită, pusă in sluiba patriei, a dumneavoastră activitate consacrată
dezvoltării pe o treaptă superioară a
cauzei păcii și socialismului.
Vă raportăm. iubite tovarășe relațiilor de prietenie dintre popoa
Nicolae Ceausescu, că în această pe rele celor două țări, promovării idei
rioadă, comuniștii, toți oamenii mun lor păcii si securității în Europa si în
cii din județ au muncit cu spirit de lume.
Oamenii muncii de naționalitate
răspundere, cu devotament si pasiu
în deplină unitate cu În
ne. asigurind desfășurarea intensă a maghiară.
activității în toate domeniile si ne tregul ponor român. îsi exprimă to
tala adeziiine fată de rezultatele
exprimăm hotărîrea fermă de a face acestui
dialog la nivelul cel mai înalt,
totul pentru a întîmoina cea de-a care deschide
importante perspective
36-a aniversare a eliberării patriei pentru noi acțiuni
cooperare pe
cu succese tot mai mari în toate multiple planuri întredecele
două țări.
ramurile de activitate, pentru ca
cordială si prietenească
hotărârile adoptate. de Congresul al cePrimirea
v-a fost rezervată în toate mo
XII-lea al partidului să devină fapt, mentele vizitei, manifestările de
pentru creșterea continuă a bună aleasă stimă cu care ati fost intimpistării poporului român si a prestigiu nat constituie o reflectare vie a apre
lui international al scumpei noastre cierii înaltei dumneavoastră perso
patrii. Republica Socialistă România. nalități, pentru eforturile • continue
pe care le depuneți în vederea di
în telegrama adresată de COMI minuării tensiunii internaționale, aTETUL JUDEȚEAN BUZĂU AL propierii si înțelegerii între națiuni.

tor. strateg si ctitor al României mo
derne. socialiste, comuniștii, toti doljenii. uniți in cuget, simțiri si acțiu
ne, vă încredințează că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini Programul partidului, hotăririle
celui de-al XII-lea Congres, pentru
a întîmpina apropiata aniversare a
marii sărbători naționale de la 23
August cu noi Sl importante succese.

însoțindu-vă cu dragostea șl res
pectul nostru profund pe tot parcursul
vizitei întreprinse de dumneavoastră,
împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, in Franța, inimile
noastre au palpitat de mindrie pa
triotică. de încredere nețărmurită in
prodigioasa si neobosita dumnea
voastră activitate pe care o desfășurati pentru instaurarea unei noi
ordini economice și politice interna
ționale, pentru reluarea și conso
lidarea destinderii și înțelegerii în
Europa și in lume — se spune in
telegrama MINISTERULUI INDUS
TRIEI UȘOARE.
în consens cu întregul popor, oa
menii muncii din industria ușoară
își exprimă totala adeziune față ds
convorbirile purtate si înțelegerile
convenite, care marchează un mo
ment important pe linia dezvoltării
ascendente a relațiilor și colaborării
dintre poporul român și francez la
baza cărora stau îndelungatele tra
diții de prietenie.
Sîntem convinși că dialogul la ni
vel înalt dintre dumneavoastră și

giu pe cane îl are România socialistă
in lume, aprecierea deosebită de
care se bucură politica țării noastre
de pace și prietenie cu toate popoare
le, de destindere și colaborare inter
națională cu toate statele, indiferent
de orînduirea lor socială — se spune
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.
Convorbirile la nivel inalt, întîlnirile cu personalitățile politice și ale
vieții economice și financiare, cu re
prezentanți ai opiniei publice conferă
dimensiuni și mai ample colaborării
româno-franceze și se constituie
într-o contribuție de cea mai mare
însemnătate la întărirea' securității
și păcii pe continentul european șl in
întreaga lume.
înfăptuind în mod exemplar po
litica partidului ți statului nostru, co
muniștii,. oamenii muncii de pe
meleagurile nemțene, alături de toți
oamenii muncii din țara noastră,
depun eforturi susținute pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de cel
de-al XII-lea Congres al partidului.
Vă asigurăm, tovarășe secretar gene
ral, că locuitorii județului Neamț
muncesc cu hotărîre și entuziasm
în telegrama adresată de COMI pentru a înscrie noi succese în înde
TETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI și plinirea cincinalului, pentru a-și spori
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN contribuția la înflorirea scumpei
se spune : Asemenea întregii noastre noastre patrii libere șl independente.
națiuni socialiste, ale cărei interese
în telegrama adresată de CONSI
fundamentale le slujiți fără odihnă
și cu nemărginit devotament, noi, LIUL OAMENILOR MUNCII DE
mehedințenii — tineri și vîrstnici, NAȚIONALITATE GERMANĂ DIN

grama COMITETULUI JUDEȚEAN
MARAMUREȘ AL P.C.R.
Noul dialog româno-francez la cel
mai inalt nivel constituie o vie și pu
ternică ilustrare a consecvenței cu
care militați neobosit, in toată pe
rioada care a trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului, pentru dreptul
la viață liberă și independentă' al
tuturor națiunilor, pentru securitate
și colaborare pe continentul european
și în întreaga lume, pentru înfăptui
rea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, pentru abolirea
forței și soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai pe
calea tratativelor, pentru promovarea
unor relații cu adevărat noi între
națiuni.
Vă asigurăm că nu vom precupeți
nici un efort pentru a îndeplini
exemplar sarcinile ce ne revin din
istoricele documente ale Congresului
al XII-lea al partidului, pentru creș
terea contribuției Maramureșului la
grandioasa operă a poporului nostru
de făurire pe pămîntul scump al
patriei a celei mai drepte și umane
orinduiri sociale.

„Prestigiul de care vă bucurați pe toate meridianele sporește autoritatea României
socialiste in întreaga lume, inspiră profundă mindrie patriotică tuturor cetățenilor țării".
„Țara întreagă aprobă cu profundă satisfacție consecvența cu care militați neobosit,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru securitate și colaborare pe continentul
european și in lume, pentru dreptul la viață liberă și independentă al tuturor națiunilor".

„Vom face totul pentru a spori prin noi izbînzi înfăptuirile revoluționare ale celor
15 ani de istorie nouă a patriei de la Congresul al IX-lea al partidului și pentru
a întîmpina cu cinste marea noastră sărbătoare națională, ziua de 23 August".
P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oa
menii. muncii din județul Buzău iși
exprima adinca. satisfacție și mindrie
patriotică pentru rezultatele deosebit
de fructuoase ale vizitei pe care ați
efectuat-o, împreună cu) tovarășa
Elena Ceaușescu. in Franța, vizită
care dă noi și însemnate dimensiuni
raporturilor tradiționale românofranceze. înțelegerile convenite, pe
care le aprobăm din toată inima, se
constituie într-o impresionantă con
tribuție la imprimarea unui curs me
reu ascendent colaborării și coope
rării multilaterale româno-franceze.
Prin contribuția dumneavoastră
creatoare, legăturile de prietenie și
colaborare dintre România și Fran
ța servesc ca model de conlucrare
multilaterală între țări cu orinduiri
sociale diferite, de înțelegere și parti
cipare comună la soluționarea pro
blemelor securității, cooperării și
păcii în Europa și in întreaga lume.
Vă încredințăm și cu acest
prilej", mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii din
județul Buzău, in frunte cu comu
niștii, vor acționa neabătut pentru
realizarea hotăririlor Congresului al
XII-lea al partidului, contribuind
astfel la înflorirea economică și so
cială a patriei, la creșterea continuă
a prestigiului său pe arena mon
dială.

Dorim să vă asigurăm, stimate si
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, ca
oamenii muncii' de naționalitate ma
ghiară din România, ca și intregul
nostru popor, dau o înaltă apreciere
neobositei dumneavoastră activități
în spiritul celei mai înalte responsa
bilități fată de destinele patriei noas
tre comune si se angajează să con
tribuie cu toate forțele la aplicarea
in viață a înțelegerilor convenite cu
prilejul vizitei, la înfăptuirea politi
cii generale a partidului și statului
nostru.
Comuniștii, toti oamenii muncii din
județul Constanța, constructori ai
marilor obiective economice, ale
socialismului ce se realizează ne
această legendară si străveche vatră
strămoșească, au urmărit cu deo
sebit interes noua vizită pe care
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, ati
intreprins-o împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în Franța si vă
exprimă întreaga lor gratitudine
pentru modul strălucit în care ati
acționat si de această dată în scoduI
dezvoltării relațiilor de prietenie si
colaborare româno-franceze, al afir
mării idealurilor de pace. înțelegere
si colaborare între popoare — se
spune in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN CONSTANTA
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
împreună cu întregul nostru popor,
comuniștii, toți lucrătorii MINISTE tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
RULUI’ MUNCII au urmărit cu cel urma neabătut exemplul strălu
mai viu interes, cu sentimente de cit de slujire cu devotament, abne
deplină satisfacție și totală aprobare gație si dăruire revoluționară a in
vizita oficială pe care dumneavoas tereselor patriei si poporului pe care
tră, mult stimate tovarășe Nicolae ni-1 oferiți în permanentă de cînd vă
Ceaușescu, împreună cu tovarășa aflați în fruntea partidului si statului
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în nostru, că vom face tot ce depinde
Franța, ca mesager strălucit al nă de noi pentru a amplifica marile
zuințelor de pace, prietenie și cola izbînzi dobindite, in cei 15 ani de
borare ale poporului român cu toate istorie nouă, revoluționară a patriei
care au trecut de la Congresul al
popoarele hunii.
Convorbirile fructuoase pe care IX-lea al partidului cu noi și impor
dumneavoastră, cel mai demn și au tante succese in înfăptuirea sarcini
torizat sol al națiunii noastre socia lor ce ne revin din Programul Parti
liste, le-ați avut deschid noi și largi dului Comunist Român.
perspective dezvoltării și mai pu
împreună cu întregul nostru ponor,
ternice a raporturilor tradiționale pe
multiple planuri dintre România și comuniștii, oamenii muncii dolieni.
Franța. spre binele și folosul po toti locuitorii acestui străvechi oăpoarelor român și francez, consti mînt oltenesc v-au urmat eu inima
tuind. in același timp, o contribuție de si gindul fierbinte, cu vie satisfacție
importanță majoră la cauza generală si legitimă mîndrie patriotică în vi
a apropierii între națiuni, a destin zita pe care ati întreprins-o cu tova
derii. securității și păcii pe continen rășa Elena Ceaușescu in Franța, se
spune în telegrama adresată de CO
tul nostru și in întreaga lume.
Exprimindu-vă și cu acest prilej MITETUL județean dolj al
profunda noastră recunoștință pentru P.C.R.
Relațiile tradiționale dintre Româ
neobositele dumneavoastră eforturi in
scopul întăririi prieteniei și colabo nia și Franța își găsesc, grație ope
rării între popoarele lumii, în spiri rei dumneavoastră consecvente de
tul respectului reciproc și egalității cooperare, gratie acestei strălucite
depline, considerăm drept o onoare vizite, convorbirilor purtate la cel
și o nobilă îndatorire, mult iubite mai înalt nivel și înțelegerilor conve
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne nite, temeiuri de amplificare sl adînreafirmăm și cu această ocazie ade cire pe toate planurile. în acest con
ziunea noastră deplină la politica text. sîntem mîndri si fericiți că noi,
contribuim la materializarea
internă și externă a partidului și sta oltenii,
economice. industriale,
tului nostru, împreună cu angaja cooperării
stabilită de dumneavoastră, depttmentul că nu vom precupeți nici un nînd toate eforturile pentru ca. în cuefort pentru îndeplinirea cu înaltă rind. primele automobile construite
responsabilitate a sarcinilor ce ne în colaborare cu .,Citroen" să iasă de
la montai din marea si moderna uzi
revin.
nă ..Oltcit" de la Craiova.
Fericiți că sîntem contemporani cu
în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA- dumneavoastră, mult Iubite conducă

președintele Franței va constitui o
contribuție deosebită la diminuarea
tensiunii internaționale, pentru solu
ționarea pe cale politică a proble
melor litigioase, pentru reluarea și
continuarea politicii de pace și des
tindere.
Ne folosim și de acest prilej pen
tru a vă -exprima recunoștința oa
menilor muncii din industria ușoară
pentru înalta solie de pace dusă de
dumneavoastră si tovarășa Elena
Ceaușescu în numele poporului ro
mân si vă asigurăm câ. urmind
exemplul dumneavoastră de dăruire
cu care serviți cauza poporului ro
mân. a progresului și păcii în lume,
vom face totul pentru îndeplinirea
în bune condiții a Programului
și hotăririlor Congresului al XII-lea
ai Partidului Comunist Român.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Dînd glas senti
mentelor de fierbinte dragoste și
adincă recunoștință pe care le nu
tresc față de dumneavoastră comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Gorj, comitetul județean de
partid vă adresează cele mal calde
felicitări pentru rezultatele remarca
bile ale vizitei oficiale efectuate de
dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Franța.
Noi vedem în această solie de pace
o nouă și strălucită expresie a grijii
și preocupării constante pe care o
manifestați pentru întărirea relațiilor
de prietenie și colaborare cu toate
popoarele lumii, pe baza principiilor
de largă rezonantă internațională
ale respectului independenței și suve
ranității, deplinei egalități în drep
turi, avantajului reciproc, neameste
cului în treburile Interne, nerecurgerii la forță șl la amenințarea cu forța.
Convorbirile dumneavoastră cu pre
ședintele Franței, cu alți oameni po
litici din această țară constituie un
fructuos bilanț și deschid largi per
spective pentru întărirea pe mai de
parte a legăturilor tradiționale ro
mâno-franceze, pentru găsirea de so
luții în vederea asigurării securității
europene, diminuării tensiunii inter
naționale, a reluării șl continuării po
liticii de destindere.
Sprijinind cu nețărmurit entuziasm
activitatea laborioasă desfășurată fn
timpul vizitei oficiale, vă adresăm,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. simțămintele celei mai
alese gratitudini și vă încredințăm că
vom urma neabătut exemplul dum
neavoastră minunat, că vom face to
tul pentru înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și statului.

Legate prin puternice și îndelunga
te tradiții istorice comune, accentuate
de afinitatea de limbă, cultură și
civilizație, popoarele român și fran
cez își manifestă, prin contactele
politice la nivel inalt, prin conven
țiile economice ți culturale încheiate
în ultimii ani și adîncite în contextul
acestei noi vizite, dorința lor de pace
și prietenie, de a ridica pe un plan
superior colaborarea tehnico-economică, științifică și culturală, spre
binele ambelor națiuni, al statorni
cirii unor relații noi între toate
popoarele lumii — se spune în tele-

REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA se spune : Permiteți-ne, cu
ocazia reîntoarcerii dumneavoastră
din vizita oficială pe care ați în
treprins-o împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu in Franța, să vă
transmitem expresia celor mai ale
se sentimente de mîndrie patriotică,
sinceră bucurie și deplină satisfacție
a oamenilor muncii de naționalitate
germană din țara noastră, care, îm
preună cu întregul popor, au urmă
rit cu viu interes noua solie de pace
și prietenie, activitatea neobosită pe
care ați desfășurat-o, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe în
tregul parcurs al vizitei, ea mareînd
o excepțională contribuție la dezvol
tarea tradiționalelor legături româ
no-franceze, la cauza întăririi prie
teniei și conlucrării între popoarele
Europei, a destinderii și progresului
în Întreaga lume.
Primirea deosebit de călduroasă,
pătrunsă de un adînc respect și alea
să simpatie, cu care ați fost intîmpinați pretutindeni pe pămîntul
Franței este o dovadă elocventă a
stimei și prestigiului de care vă
bucurați, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca mare
om de stat și marcantă personalitate
politică a lumii contemporane, con
stituie o expresie a prețuirii față de
Cu sentimente de înaltă mîndrie realizările României socialiste obți
patriotică, de nemărginită bucurie si nute îndeosebi în ultimii 15 ani de
deplină satisfacție, milioanele de ță cînd vă aflați la cirma țării, față de
rani cooperatori, toți lucrătorii ogoa politica sa consecventă de pace și
relor patriei — români. ■ maghiari, colaborare Internațională.
germani și de alte naționalități — au
Exprimindu-vă și cu acest prilej
urmărit vizita oficială efectuată de profunda
noastră gratitudine și re
dumneavoastră împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu tn Franța, care cunoștință, adeziunea deplină față de
a avut un puternic ecou atit în tară, politica internă și externă a parti
cit si pe arena internațională — se dului și statului nostru, vă asigurăm,
spune în telegrama CONSILIULUI mult iubite și stimate tovarășe
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO cii de naționalitate germană sînt
ferm hotăriți de a-șl aduce din plin
DUCȚIE.
Asemenea întregii noastre națiuni contribuția la traducerea în viață a
socialiste, exprimăm și cu acest pri hotăririlor Congresului al XII-lea al
lej dragostea nețărmurită, admirația partidului, la edificarea societății
și profunda recunoștință ne care ță socialiste și comuniste pe pămintul
rănimea. toti oamenii muncii din a- patriei noastre comune. Republica
gricultură vi le poai-tă dumneavoas Socialistă România.
tră, mult iubite si stimate tovarășe
în telegrama COMITETULUI JU
Nicolae Ceaușescu. pentru activitatea
prodigioasă consacrată binelui sl fe DEȚEAN OLT AL P.C.R. se spune:
ricirii poporului român, creșterii Asemenea întregului nostru popor,
necontenite a prestigiului internatio comuniștii de pe meleagurile Oltului
nal al României socialiste, pentru au urmărit cu adincă emoție, vie sa
consecventa cu care militați în scopul tisfacție și profundă mindrie patrio
promovării ideilor nobile ale păcii si tică vizita pe care dumneavoastră,
colaborării între popoare, făuririi noii mult iubite și stimate tovarășe
ordini economice mondiale, a unei Nicolae Ceaușescu, ați intreprins-o,
împreună
cu
tovarășa
Elena
lumi mai bune si mai drepte.
Continuare firească a marilor ac Ceaușescu, în Republica Franceză.
țiuni internaționale întreprinse de
într-o fierbinte comuniune de
dumneavoastră, noua vizită în Fran idealuri, de inimă și spirit cu în
ța, care s-a încheiat cu rezultate treaga națiune, și noi, comuniștii,
rodnice în dezvoltarea relațiilor ro oamenii muncii de pe meleagurile
mâno-franceze pe multiple planuri, copilăriei dumneavoastră, făurari de
întrunește deplina aprobare a țără metal alb, de mașini pentru marea
nimii. ca si a întregii noastre națiuni Industrie, de piine pe mănoasele
socialiste, care reînnoiește si cu acest ogoare ale Oltului de jos, sintem cu
prilej atașamentul profund Ia poli trup și suflet alături de dumnea
tica internă si externă a partidului voastră, mult iubite și stimate to
si statului nostru, hotărîrea ei fermă varășe Nicolae Ceaușescu, dăm o
de a înfăptui neabătut această po înaltă apreciere rezultatelor vizitei.
ntică.
Ne exprimăm atașamentul profund
Această vizită, ca șl toate celelalte la politica înțeleaptă a partidului și
pe care le-ați făcut în alte state, a statului nostru și ne angajăm să nu
demonstrat încă o dată înaltul prestl- precupețim nici un efort pentru a

bărbați și femei, oameni de diverse
profesii, dar stăpiniți de aceleași nă
zuințe și “de-aceeași conștiință înăl
țătoare — v-am însoțit cu gîndul per
manent pe întreg itinerarul vizitei.
Am trăit cu emoție fiecare moment
al entuziastelor primiri ce v-au fost
rezervate și al fructuoaselor întîlniri
și convorbiri și am ințeles. încă o
dată, că dacă România socialistă se
bucură azi de un binemeritat pres
tigiu în lume și are prieteni pe.toate meridianele, este pentru că poli
tica sa poarta, în chip magistral, am
prenta remarcabilelor dumneavoastră
calități de mare conducător, de mi
litant revoluționar, care v-ați dedi
cat întreaga viață și luptă libertății,
suveranității și independenței patriei,
propășirii ei pe calea progresului și
civilizației.
Organizația județeană de partid
Mehedinți,, toți locuitorii acestor me
leaguri, dind o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale vizitei dum
neavoastră în Franța, își exprimă
hotărîrea fermă de a aplica in viață
în mod exemplar marile sarcini și
obiective din Programul partidului,
sporind astfel aportul patriei noas
tre la lupta pentru pace și colaborare
între popoare, pentru progresul ge
neral al omenirii.

T

da viață mărețelor obiective jalona
te de Congresul ăl XII-lea al P.C.R.,
pentru a ne indeplini în mod exem
plar sarcinile încredințate spre con
tinua prosperitate și înflorire a
României socialiste.

La întoarcerea in patrie, după im
portanta vizită pe care ați efec
tuat-o împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu in Franța, vă transmitem,
din inimă. împreună cu întregul
popor, expresia dragostei sl recunoș
tinței profunde pe care vi le purtăm,
pentru consecventa si înalta respon
sabilitate cu care acționați ne Dlan
internațional, animat de un fierbinte
patriotism, in sprijinul cauzei păcii
și Înțelegerii între toate Dopoarele
lumii — se spune în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
PRAHOVA AL P.C.R. și CONSILIUL
POPULAR JUDEȚEAN.
Ne bucurăm din inimă, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
primirea călduroasă, plină de cordiali
tate cu care ați fost întîmpinat pe
întreg parcursul vizitei în Franța,
expresie elocventă ă recunoașterii
contribuției României la soluționarea
complexelor probleme ale lumii
contemporane, a meritelor dumnea
voastră excepționale în nromovarea
ideilor nobile ale securității sl păcii
în Europa si pe plan mondial, ale
făuririi unei noi ordini economice
internaționale, a unei lumi mai bune
și mai drepte ne planeta noastră.
Exprimîndu-ne deplina aprobare
fată de rezultatele deosebite ale vizi
tei dumneavoastră în Franța, fată de
întreaga politică internă si externă
a partidului si statului nostru, vă
asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar generai, că toți comuniștii și
oamenii muncii din județul nostru
vor face totul pentru aplicarea ei în
viată, pentru înflorirea si dezvoltarea
multilaterală a României socialiste,
pentru creșterea continuă a presti
giului său international.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN
ĂLPC.R. șCCONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se spune : Alături de
întregul nostru popor, comuniștii, toți
oamenii muncii ‘din județul Teleor
man au urmărit cu deosebită aten
ție și legitimă mîndrie vizita între
prinsă de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în Franța, văzînd în aceasta o nouă solie de pace, prie
tenie, colaborare șl înțelegere inter
națională.
Vă încredințăm. Iubite conducător,
că teleormănenii trăiesc în aceste zile
momente Înălțătoare, profunde sen
timente de mîndrie patriotică pen
tru prodigioasa activitate desfășura
tă de dumneavoastră, pentru dialo
gul constructiv pe care l-ați avut cu
președintele Franței, Valery Giscard
d’Estaing, cu reprezentanți ai vieții
politice, științifice și economice fran
ceze, dialog care pune în evidență
voința comună a celor două țări de
a conferi dimensiuni și mai largi con
lucrării rodnice româno-franceze pe
plan bilateral, ca și în viața interna
țională, corespunzător intereselor re
ciproce, năzuințelor generale de pace,
destindere și echitate ale popoarelor.
Sîntem hotărîți ca prin noi fapte
de muncă să dovedim unanima noas
tră adeziune față de politica internă
și externă a partidului și statului
nostru, față de neobosita activitate
pe care o desfășurațl pentru promo
varea păcii și prieteniei între po
poare, pentru instaurarea unei noi
ordini economice și politice interna
ționale, a unei lumi mai drepte și mai
bune.

Vizita dumneavoastră în Franța
reprezintă o nouă și puternică ex
presie a dorinței comune a celor
două țări și popoare de a se da un
nou si viguros impuls colaborării în
interesul reciproc, al cauzei genera
le a apropierii si înțelegerii intre
națiuni, destinderii si securității pe
continentul european și in întreaga
lume — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA
AL P.C.R. Dialogul amplu, sincer,
primirea cordială de care v-ați bucu
rat. rezultatele remarcabile cu care
a fost încununată vizita dumnea
voastră pe pămîntul Franței priete
ne, acum, cînd se împlinește un se
col de la stabilirea relațiilor diplo
matice între țările noastre, sint o
nouă si strălucită confirmare a for
ței uriașe de care dispun popoarele,
indiferent de mărime si orinduire
socială, de a participa activ la în
treaga viată internațională, la solu
ționarea pe calea tratativelor a pro
blemelor litigioase, la lichidarea în
cordării. Dezvoltînd tradiționala lor
prietenie. Franța și România au gă
sit drumul conlucrării exemplara
pentru cauza destinderii și păcii pe
continentul european, aducindu-șl #
împreună contribuția la cauza pro
gresului si securității în întreaga
lume.
Asigurîndu-vă de deplina șl
nestrămutata noastră recunoștință,
de profunda stimă si dragoste ce vă
purtăm pentru tot ce ati făcut și fa
ceți spre slava României, pentru
prosperitatea întregii noastre țări,
pentru cauza socialismului și păcii
în lume, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Vîlcea ne anga
jăm, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. asemenea întregului nos
tru popor, să facem totul pentru în
deplinirea întocmai a istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea
al partidului, care au deschis patriei
noastre noi si minunate perspective.
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Vrednicii fii
. ai satului
A devenit o tradiție ca în
tr-un sat sau altul să se adune,
I la ceas de sărbătoare, toți cei
care s-au născut și au copilărit
acolo, dar care au plecat in alte
I colțuri de țară. Au aceste mani
festări și un generic: „Intilnirea
fiilor satului".
O astfel de intilnire a avut loc
Iți la Topolog, in județul Tulcea.
N-am fi stăruit in aceste rindurl
asupra ei — mai ales că, in aI ceasta perioadă, 'au loc numeroa
se reuniuni ale fiilor satului —
dacă nu ne-ar fi atras atenția un
fapt vrednic de laudă. După fiIreasca bucurie a revederii, fiii
Topologului s-au gind.it să lase
și o urmă in... urma lor. Cu toaItă atmosfera sărbătorească, ei
și-au suflecat minecile și au amenajat un țarc de toată fru
musețea, pe care l-au și denumit
„Parcul fiilor satului",
Pină la următoarea revedere,
parcul a fost luat in grijă — nici
I nu se putea o idee mai bună —
I de cei mai tineri fii ai satului:
pionierii.

I

In așteptare
Miliția județului Dolj ne adu
ce la cunoștință că a fost găsită
o mare sumă de bani. Pentru
identificarea păgubașului
se
precizează faptul că banii au
fost găsiți in raza comunei Almaj, de către lucrătorii postului
de miliție din localitate.
Pină în prezent, nimeni nu a
reclamat suma respectivă ți pă
gubașul — cu toate investigații
le făcute — nu a fost depistat.
Una din două: ori păgubașul
care a pierdut banii nu Știe pe
unde și cum s-a intimplat po
vestea, ori banii i-au fost subti
lizați de altcineva care, la rindul
lui. i-a pierdut.
Adevăratul stăpîn al banilor
— sumă importantă ! — se poa
te adresa Miliției județului Dolj,
telefon 1 0311.
,
Care ești neică ?

loc de
I In„mulțumesc"
I
I
I
I
I
I
I
I
! Ce-i trebuia?
I
I
I
I
I
I
I
I Pe apa Sîmbetei
I
I
I
I
I
! „Nu mâ las șiI nu mă las!"

tn drum spre Cărei, un pro
fesor din Satu Mare, la vo
lanul autoturismului personal
l-SM-4592, a observat cum dintr-un autocamion, care rula in
fața lui, a căzut o piesă de me
tal in greutate de vreo 10 kilo
grame. desprinsă din utilajul pe
care acesta ti transporta. Pro
fesorul a oprit, a ridicat piesa și
a pornit pe urmele autocamio
nului bolid. semnalizînd in
sistent și depășindu-l de ciieva
ori. Dar șoferul de pe camion
nici gind să oprească, tn sfirșit.
cind a oprit și profesorul s-a dus
cu piesa, căzută, șoferul de pe
camion a dat din mind a leha
mite, intr-un gest care însem
na : „Pentru mărunțișul ăsta
m-ai oprit
Pentru lipsa acelui „mărun
țiș". oricît de simplu ar fi fost,
utilajul transportat n-ar fi pu
tut să funcționeze. Tn loc de
„mulțumesc'', șoferul de camion
a pornit din nou ca un bolid...

Ludovic Tălmăcel din Roman
a tot alergat după un loc de
muncă mai călduț și mai bă
nos. A .fost, rind pe rind, contabil-șef la complexul de porcine
din comuna Horia-Neamț, șef
de unitate la restaurantul „Zori
le Moldovei", șefuleț la un com
plex hotelier din stațiunea Durău, casier central la Întreprin
derea de fire și fibre pollamidice din Roman... In această ulti
mă calitate a încercat să-și „ro
tunjească" veniturile, rcținind la
zeci și zeci de oameni cite 9 lei.
Pentru ce ? Chipurile, pentru
niște cotizații. Ce fel de cotiza
ții ? Cum nimeni nu a primit
nici un răspuns, au fost anun
țați oamenii legii... Si legea iși
va spune cunlntut.

31-53-69-856614. Este ' numărul
unui vagon de marfă. Vagon în
cărcat cu griu la Constanța. Des
tinația: întreprinderea de morărit și panificație din Miercurea
Ciuc.
Greutatea griului la plecare:
48 100 kg.
Greutatea griului la sosire:
26 000 kg.
Diferența de 22 100 kg griu
s-a dus pe apa Sîmbetei.
Mai exact, din cauza proastei
etanșeități a vagonului, griul a
fost... semănat de-a lungul liniei
ferate.
Semănat-semănat, dar proble
ma este cine culege (era . să
scriem plătește) pagubele!

— Ospătar! tncă un rind !
Dar repede si rece !
Nu e prea clar de ce Grigore Miherta, din Singeorz
IBăi, ii tot spunea ospătaru
lui să-i aducă mai repede incă
un rind, deoarece el nu era
I pornit cu graba, ci cu zăbava.
• Si cit a zăbovit in restaurant,
uitase numărul „rindurilor",
fapt pentru care eitiva din cei
din iur l-au sfătuit :
— Mai las-o-ncolo. măi Grigoras. că doar n-au intrat zilele
în sac.
— Nu mă las. mă. nu mă las,
pină n-am să cad in nas. Aveți
ceva cu nasul meu ?
Si Grigoras a mai cerut un
rind. Încă unul si două si nouă...
Pină cind a început, să se ia la
hartă cu ceilalți consumatori si
cu ospătarii. Tărăboi de pomi
nă. Si o să-l pomenească mult
Iși bine, pentru că s-a ales si cu
o lună de zile închisoare corecțională.
Rubrică realizată de

I
u

Petre POPA
și_ corespondenții „Sclnteii"
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DEZVOLTAREA

CONȘTIINȚEI SOCIALISTE-

obiectiv permanent al muncii de educație și propagandă
INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI ÎN JUDEȚELE BIHOR, ILFOV, CONSTANȚA Șl TIMIȘ
La eitiva ani de la reorganizarea
cabinetelor iudetene de nartid în ca
binete iudetene pentru activitatea
ideologică si nolitico-educativă. ele
au realizat neîndoielnic nrogrese no
tabile în îndeplinirea atribuțiilor ce
le revin ca centre unice de îndruma
re si coordonare unitară a ansamblu
lui activității de pregătire ideologică
si politică a cadrelor de partid si de
stat, a comuniștilor si celorlalți oa
meni ai muncii. Investigarea activi
tății desfășurate în cîteva iudete în
lesnește relevarea unor acțiuni si ini
țiative de larg interes.
Pe prim plan se situează astfel
preocuparea tot mai susținută nentru
organizarea unor dezbateri teoretice
referitoare la ideile si orientările
fundamentale din documentele Con
gresului al XII-lea. problematica ac
tuală a construcției socialiste în
România, mutațiile petrecute ne plan
mondial, noile fenomene cu care este
confruntată omenirea în zilele noas
tre. asemenea dezbateri urmărind
stimularea deprinderii de a gîndj cu
„propriul cap“, Înțelegerea celor mai
potrivite modalități de Înfăptuire a
politicii partidului.
Merită relevată, astfel, promptitu
dinea cu care cabinetul județean
Constanta a inițiat, în spiritul orien
tărilor trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R., o amplă dezba
tere asupra factorilor meniți să de
termine funcționarea adecvată a
noului mecanism economieo-financiar, promovarea fermă a spiritului
revoluționar în conducerea întregii
activități economice. Tema a fost
ulterior dezbătută și în celelalte
orașe ale județului, cu participarea
tuturor lectorilor și propagandiștilor,
pe domenii de activitate.
Frecventa dezbaterilor ideologice
caracterizează și activitatea cabinetu
lui județean Timiș. Menționăm, dintre
cele mal reușite, dezbaterile avlnd
ca teme : trăsăturile definitorii ale
gîndirii social-nolitiee a tovarășului
Nicolae Ceausescu : rolul partidului
in actuala etapă de dezvoltare a tă
rii : creșterea eficientei economice în
condițiile noului mecanism econo
mie : dezvoltarea creatoare a mate
rialismului dialectic din perspectiva
cuceririlor stiintei contemporane ;

factorii intensiv! de erestere econo
mică în> lumina hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea.
Pe aceleași coordonate de strin
gentă actualitate se cuvin remarcate
dezbaterile ideologice referitoare la
trăsăturile caracteristice ale revolu
ției agrare în tara noastră, cu parti
ciparea cercetătorilor de ia Institu
tul pentru cercetări agricole Fundulea si a unor cadre de conducere din
agricultura ludetului Ilfov : „Apor
tul educației materialist-stiintifice la
formarea omului nou“ (Bihor) : „Pro
blematica integrării partidului în
viata societății noastre". „Concepția

conținutului de idei, al activității
politieo-ideologice, al legării de viață,
de realitățile concrete.
Dintre inițiativele eu deosebire
demne de relevat menționăm cerce
tarea aplicativă. în curs de finaliza
re. privind ‘manifestările fenomenu
lui religios in județul Ilfov, între
prinsă cu spriiinul unor cadre didac
tice si centrul de sociologie din
București. Ni s-au părut, de aseme
nea, Interesante cercetările întreprin
se de Universitatea politica și de
conducere din Timiș referitoare la
utilizarea eficientă a fondurilor fixe
în unele. întreprinderi, individul si

• Preocupări statornice pentru promovarea dez
baterilor • De ce doar „flori rare“ In domeniul
cercetărilor sociologice ? • Inițiative de ecou și
argumente pentru multiplicarea lor viitoare
P.C.R. despre noua ordine economi
că internațională" (Constanta).
Consemnînd faptul că inițiativele
tn acest domeniu au devenit în ulti
mul timo mai frecvente, nu se poate
ignora caracterul lor încă sporadic
în unele județe, ca și faptul că
ele se desfășoară aproape exclu
siv la nivelul județelor și orașe
lor. Totodată este evident că unele
simpozioane suferă din cauza prac
ticii, încă destul de răspîndite, de
a se prezenta așa-zise „referate"
confecționate pe baza simplei însăi
lări, mai mult sau mai puțin mește
șugite. de citate din diferite lucrări.
Din asemenea „contribuții" lipsește
tocmai esențialul — efortul personal
de analiză si interpretare a proble
mei. fără de care nici măcar bunele
intenții nu-i pot conferi alt carac
ter decît de compilație anostă.
„Infuzia noului" în activitatea ca
binetelor se reflectă și în preocupa
rea pentru a asigura un suport știin
țific muncii politico-educative a orga
nizațiilor de partid. Ca instrumente
utile in acest sens se vădesc diver
sele cercetări sociologice care furni
zează repere in vederea desprinderii
concluziilor ce.se impun pe pianul

în epica interbelică, atît de bogată
în realizări, cititorul găsește o mare
variație tematică, din care nu lip
sește romanul de analiză psihologică,
al cazurilor de conștiință. Poate că
dintre toate cel mai tulburător rămine acela al unui profesor univer
sitar și critic — l-am numit pe
G. Ibrăileanu — a cărui unică în
cercare în acest gen, Adela (1933).
este însăși capodopera romanului
nostru analitic, revelind mentalitatea
unui intelectual de la sfîrșitul seco
lului trecut, care la vîrstă de patru
zeci de ani renunță la o iubire îm
părtășită, pentru că partenera lui, o
tînără divorțată, in vîrstă de două
zeci de ani, i se pare prea tînără.
Este așadar romanul unui caz de con
știință, în care diferența prea măre
de vîrstă apare bărbatului introvertit
ca o barieră peste care nu ar putea
trece și ca atare iși impune renun
țarea. oricît de mult l-ar costa. Vom
vedea că și în romanul de debut al
cunoscutului poet și eseist DUMITRU
POPESCU, romanul Pumnul și pal
ma (Cartea întîi, O dimineață înșe
lătoare, Editura Eminescu, București,
1980), din care a apărut recent prima
parte, întîlnim o patetică renunțare,
dar ea se integrează caracterului dîrz
al unui militant comunist ireproșa
bil. Manole Suru, căsătorit, care știe
să reziste biruitor marii lui pasiuni
pentru o tînără colegă de școală de
partid, Delia. Altul este însă mobilul
actului său și anume sentimentul
datoriei față de soția căreia n-avea
să-i reproșeze nimic, precum și acela
al eticii socialiste, comandament
suprem. Episodul acestei iubiri îm
părtășite, nu însă și împlinită, se
încadrează intr-o serie de confruntări
dintre cele mai dramatice, într-un
interval de cinci ani, 1952—1957, în
desați de evenimente.
Romanul începe însă cu un prolog
din anul 1975, cind Ip înmormintarea
aceluiași Manole Suru. solemnității
publică impresionantă, momentul de
virf este apariția fostului său prieten
și comiliton, Vladimir Cernea, pină
în ajun învrăjmășiți. care-i sărută
îndelung obrajii, izbucnește în plins
și se retrage ca să asiste și la înmormîntare, unde se întîlnește cu Nana,
fiica defunctului, pe care, copilă, o
ținuse pe genunchi.
Pumnul și palma este, în această
primă parte, înainte de toate, roma

(Urmare din pag, I)
— în ultimul deceniu si iumătate
creșterea economică a județului
s-a aflat sub semnul dezvoltării si
derurgiei. marele combinat de aici
înălțîndu-se treptat, an de an. De la
intrarea In producție a primului său
obiectiv, laminorul de tablă groasă
nr. 1. in septembrie 1966 — eveni
ment Detrecut în prezenta tovarășu
lui Nicolae Ceausescu — si Dină în
1980 a fost narcurs un drum deloc
ușor, dar bogat în satisfacții, cele
mai importante fiind generate de
însăsi continua creștere a salbei de
obiective siderurgice. în imensă
majoritate cele mai mari din tară :
baterii de cocsificare, furnale, otelării. laminoare s.a. Existenta Com
binatului siderurgic de la Galați,
cea mai puternică vatră de metal a
patriei, ilustrează efortul important
întreprins pentru. întărirea econo
mică a României, pentru înscrierea
ei în rindul țărilor dezvoltate ale
lumii. Construcția acestui adevă
rat pilon al industriei naționale și
apoi ridicarea capacității sale la
cota de 10 milioane tone oțel — în
spiritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu — constituie o imensă
victorie a socialismului, un exem
plu grăitor al faptelor mărețe de
care a fost capabil în această etapă
poporul nostru, sub conducerea co
muniștilor.
O puternică modernizare sî eres
tere au cunoscut în această perioa
dă multe alte întreprinderi, iar tn
fruntea lor se află șantierul naval.
Aici s-a trecut treotat de la fabri
carea primelor nave maritime de

nul unei prietenii între două perso
nalități tinere, membri de partid, de.
temperamente opuse, care se com■plementează. pare-se. desăvîrsit. Pri
mul, Manole, e un om dintr-o bu
cată, ceea ce se cheamă un caracter,
celălalt, Vladimir, mai complex și
insesizabil, ambii fii de muncitori,
întilnindu-se la o școală 'politică su
perioară de cadre, de o durată de
patru ani. Asistăm la evoluția armo
nioasă a prieteniei, consolidată prin
intervenția mintuitoare a lui Manole
în cadrul unei ședințe în care se

cîmpul Bodo-lnformatlonal. elemen
tele componente ele formării perso
nalității multilateral dezvoltate, căile
de optimizare a educației materia
list-stiintifice tn «coli.
„Startul" promițător în acest dome
niu într-un «ir de județe contrastea
ză cu demarajul incă lent in Bihor gi
chiar Constanța, cu reticența, prin
nimic îndreptățită, de a recurge la
cercetarea sociologică ca le o metodă
curentă de lucru. Apare, totodată,
evidentă necesitatea combaterii for
malismului care se manifestă în ten
dința de a privi studiile sociologice
ca scop tn sine. Sint încă rare cazu
rile cînd cercetările sociologie* sint
finalizate astfel ca rezultatele lor să
slujească efectiv organelor locale de
partid In adoptarea unor planuri da
măsuri organizatorice si politico-edu
cative temeinic fundamentate.
Surprinde, de altfeL si inexplica
bila timiditate în Inițierea cu
sprijinul largului activ obștesc al
cabinetelor de partid — econo
miști, filozofi, istorici, paralel cu
investigațiile sociologice — a altor
acțiuni de cercetare științifică menite
să contribuie la perfectionarea acti
vității în diverse sfere ale vieții so

află cu uimire că htrtla lor, trimisă
de el la rectorat spre a fi luată în
seamă, luase un alt drum, studenții
fiind arestați, judecați și condamnați.
„Realizam că. fără să-mi dau seama",
mărturisi el lui Manole, „trimisesem
trei copilandri la pușcărie". Regretînd amar acest „gest reflex, biro
cratic", vinovatul fără voie s-a cutre
murat. :
„Știi tu ce înseamnă o conștiință
grea? Jțj taj seama cît de .ușor e să
faci rău, sa nenorocești oamenii? Din
neatenție, din inconștiență, printr-un

ciale
așa cum s-au întreprins o
seamă de acțiuni cu bune rezultate
la Iași.
între acțiunile de larg interes ini
tiate de unele cabinete pentru acti
vitatea ideologică si politico-educativă maj semnalăm studiile întreprin
se la Bihor privind căile de generali
zare a experienței înaințpte în acti
vitatea organizațiilor de partid, pre
cum si modalitățile de integrare ope
rativă a noilor documente de nartid
în invătămintul politico-ideologic. Un
debut reușit au realizat multe dintre
cele 23 centre metodice ale activității
politieo-ideologice si cultural-educa
tive, organizate ne raza fiecărui con
siliu agroindustrial din județ. în co
muna Noiorid. unde am vizitat unul
din aceste centre, impresionează plă
cut modul în care a fost îmbogățită
zestrea documentară editată pe plan
central sau județean cu materiale
care ajută la buna desfășurare a stu
diului politico-ideologic, ca si a lnvătămîntului agrozootehnic, la extinde
rea metodelor de lucru ale fruntași
lor producției.
Progrese evidente au fost realizate,
de asemenea, ne linia generalizării
experienței înaintate în activitatea
politico-ideolo«ică. De certă utilitate
s-au dovedit schimburile de experi
ență metodologică privind antrena
rea curuantllor la dezbaterea proble
melor teoretice In strînsă legătură cu
sarcinile concrete da la locul de
muncă (Oradea) ; modalitățile de
«timulare • studiului individual (Ba
iu») ; funcționalitatea punctelor de
documentare Dolltico-ideologlcă (Con
stanta).
Experiența confirmă că, pe măsura
antrenării efective a unor largi forte
ob»testi. a activizării colectivelor de
specialiftl. cabinetele se dovedesc ca
pabile ea. depășind definitiv stadiul
diletantismului, să-șl certifice ma
turitatea prlntr-o activitate desfășu
rată la cote calitative superioare.
Chemate să contribuie 1* creșterea
eficientei propagandei, ele î»i înde
plinesc misiunea cu atît mai bine cu
cit imprimă tuturor acțiunilor între
prinse caracter științific, dinamism,
• combativitate.

Tudor OLARU

și aceste înfruntări au dat naștere
zicalei homo homini lupus. Alături
de aceste mizerii, inerente condiției
noastre, coexistă, spre cinstea speciei,
oameni care-și pun probleme de con
știință. care suferă cind simt că au
greșit, cafe luptă din răsputeri îm
potriva lor înșiși, ca să se îndrepte,
ca să realizeze; cîf de cit, un început
de perfecție morală și să-și găsească"
astfel liniștea interioară. Din această
generoasă pastă sint făuriți cei doi
colegi si prieteni. Manole și Vla
dimir, care cunosc în acești ani de

Un roman al confruntărilor
„PUMNUL ȘI PALMA"
înscenase condamnarea lui Vladimir,
pentru că. într-un seminar, pusese
in dificultate pe puțin pregătitul
conferențiar Haralambie Negru.
Totodată, romanul lui Dumitru
Popescu este istoria unui moment
politic de dogmatism și de rigori
excesive, cînd stalinismul domină
conștiințele în mod apăsător și cînd
însăși moartea celui ce a împrumu
tat numele său acelei epoci declan
șează, in sînul colectivităților de la
noi. o jale unanimă, ca la o pier
dere ireparabilă. Confruntările de
conștiință, în acest climat apăsător,
se efectuează cu suspiciuni și temeri,
ca niște formalități rigide, fără con
ținut de viață și de adevăr. Și totuși,
cei doi prieteni, înainte de a se con
frunta ca ireductibili vrăjmași, isi
împărtășesc cu desăvîrșită încredere
reciprocă și franchețe toate .proble
mele pe care* la ridică în ei conștiința
de om șl de comunist. Un astfel de
caz de conștiință, printre altele, s-a
produs in urma evenimentelor din
Ungaria, de la sfîrșitul anului 1956,
cînd trei studenți au cerut să fie pri
miți de Vladimir, pentru a-i expune
revendicările lor, materiale și profe
sionale. Peste cîtva timp însă, Cernea

4 500 tdw ia realizarea de noi ti
puri de vase, mereu mai mari, mai
moderne. Sltuindu-se ca pondere
de producție in fruntea șantierelor
navale ale tării, beneficiind din
plin de atentia conducerii partidu
lui. personal a tovarășului Nicolae
Ceausescu — inițiatorul programu
lui prioritar de construcții navale
— șantierul aălătean a trecut la fa
bricarea pentru nrima oară în tară
a platformelor de foraj marin.
— Avlnd in vedere acest uriaș
efort constructiv, ritmurile de dez
voltare fără precedent în istoria
acestor meleaguri, vă rugăm, să în
fățișați locul pe care îl ocupă azi
județul Galați in contextul întregii
dezvoltări a economiei.
■— Impetuoasa dezvoltare econo
mică a iudetului in acești 15 ani
este ilustrată de creșterea de 12 ori
a producției sale industriale, in
prezent Galatlul, ocupînd locul al
doilea pe tară la producția indus
trială ne locuitor. Județul nostru
realizează acum aproape iumătate
din producția de otel a tării, circa
60 la sută din cea de fontă, peste
50 la sută din producția de lamina
te. iar la unele sortimente — tabla
miîlocie sî -groasă, de pildă — asi
gurăm practic întreaga producție
națională. Singur Combinatul side
rurgic de la Galati realizează 3 la
sută din producția industrială a
tării, iar întregul iudet — ă.7 la
sută.
Dezvoltarea industrială a Galatiului a fost asociată cu o atentie
deosebită acordată agriculturii, spo
rirea miîloacelor tehnice moderne,
a irigațiilor, chimizării, alături de
interesul crescut manifestat de oa

de Dumitru POPESCU

simplu 'gest reflex. Tocmai această
posibilitate. în sine, mi se pare în
grozitoare".
Și așa mai departe, confesiunea lui
Vladimir reflectă situația unui mo
ment politic care avea să mai dureze
pină ce noua conducere ă partidului,
în 1965. avea să pună capăt sistemu
lui inechitabil șj să instaureze o altă
legalitate și. mai presus de toate,
omenia.
Viata, indiferent de momentul is
toric, este, ca să zicem așa, locul
geometric al țot atltor Înfruntări și
confruntări, citi oameni cu con
știința formată trăiesc ne nlaneta
noastră sublunară. Se înfruntă intre
ele generațiile succesive, părinții
între ei și părinții și copiii, iubitul
și iubita, prieten cu prieten, semenii
învrăjbiți,' cîrcotașii împătimit) și
procesivi, în încleștări fățișe sau meș
teșugit ascunse sub masca prieteniei.

confruntări ideologice și de metode
momente de reciprocă împărtășire a
experiențelor lor. în sarcinile dft
partid sau în noile inițieri ale școlii
superioare de cadre. Se vede că ro
mancierul. deși dintr-o generație mai
tînără decît eroii săi princinali. a
trăit momente similare, a fost mar
torul unor cazuri de conștiință analoage. a simțit Și a gindit ca și
Manole si Vladimir, a pătimit pe
aceeași linie a conștiinței, ca factor
regulator al vieții intime și al vieții
în noua societate. Din acest punct de
perspectivă, al cazurilor de conștiință
Si al confruntărilor inevitabile, nu
totdeauna rezolvate in acea vreme
cum se cuvenea; romanul lui Dumitru
Popescu se înscrie printre principale
le lucrări ale epicii noastre în care
politicul apare sub prisma lucidității
necruțătoare
șj
a
formulărilor
neeehivoce.
Povestitorul stăpînește un stil
dens, de o mare forță analitică și
descriptivă, cu momente de dramatice
dialoguri, fie că pune în scenă viața
de școală sau de partid, fie că ne
introduce în sînul unor familii sau
ne desfășoară istorii captivante de
dragoste, ca acelea dintre Vladimir și

menii muncii din această ramură,
în frunte cu comuniștii, au condus
la obținerea de recolte mai bogate.
Producția totală de cereale a snorit
cu 85 la sută fată de anul 1965.
Aproape s-a dublat parcul de trac
toare fată de cel existent în urmă
cu 15 ani. revenind acum ne trac
tor circa 66 ha teren arabil. Prin
mărirea suprafeței de vie pe rod si
amenajarea de terase ne terenurile
în pantă, iudetul a devenit mare

paturi cuplat cu policlinică, maga
zinul universal „Modern", noi ho
teluri în Galați si Tecuci, casa de
cultură a sindicatelor, trei cinema
tografe, sase licee si 15 scoli gene
rale. patinoarul artificial acoperit,
complexul sportiv cu sală a spor
turilor. bazin acoperit etc. în
această perioadă, mutații profunde
s-au produs si în viata localităților
mai mici. A crescut gradul lor de.
urbanizare, anărind noi orașe : Tg.

de Șerban CIOCULESCU

JUDEȚUL GALATI
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cultivator de stniauri. ocuoînd lo
cul al doilea • pe tară ca suprafață
cultivată. Dezvoltări importante
s-au înregistrat si în zootehnie,
— V-am solicita să . vă referiți
succint la reflexul firesc al acestor
ritmuri dinamice, la principalele
mutații în planul vieții sociale si
spirituale a județului.
— Anii de după eliberare au
transformat din temelii înfățișarea
urbanistică a bătrînului port. Din
totalul celor circa 60 000 apartamen
te ridicate în județ jn anii socialis
mului mai mult de trei sferturi au
fost executate după anul 1965, cind
au apărut noile și frumoasele car
tiere Mazepa. Aeroport. Dunărea și
altele, preicum șj blocurile din
Tecuci și alte localități.
Peisajul social-cultural *1 lude
tului s-a îmbogățit cu importante
edificii : spitalul județean cu 1 300

»

Buîor si Berești. alte trei — LiestiIvesti. Pechea si Cudalbi urmînd
să devină centre urbane. Pe baza
schitelor de sistematizare s-a
schimbat înfățișarea comunelor iu
detului. locuitorii lor beneficiind de
noi si importante posibilități meni
te să ie asigure un grad ridicat de
bunăstare. Odată cu sporirea veni
turilor a crescut mult puterea de
cumpărare a populației iudetului.
ceea ce a determinat dezvoltarea
corespunzătoare a rețelei comerci
ale. sporirea de peste trei ori fată
de anul 1965 a volumului desfaceri
lor de mărfuri.
în domeniul culturii și artei,
folosindu-se mal bine baza materia
lă. au fost dlrecționate preocupările
specifice ale oamenilor muncii, ar
tiștilor si creatorilor noștri în
scocul continuei afirmări a iudetu
lui si pe tărîm spiritual. Rezultate-

AZI VA INFORMAM DESPRE :
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nou in editarea
manualelor școlare

• 756 de titluri într-un tiraj de peste 26 milioane exem
plare • 126 titluri de manuale noi și 239 îmbunătățite
• Peste 220 de titluri în limbile naționalităților conlocuitoare
• In acest an, toate manualele vor ajunge în școli pină la
15 septembrie
calcul — clasa a IX-a, Mecanisme —
înaintea considerațiilor cu privire
clasa a IX-a, întreținerea, reglarea
la elementele inedite din conținutul
și repararea utilajelor și instalațiilor
și forma tehnico-grafică a cărților
de școală, să reținem că toate cele
din industria ușoară — clasa a IX-a.
Alte 239 de titluri sînt îmbunătă
756 titluri de manuale pentru clasele
țite substanțial sub raportul conținu
I—XII, tipărite într-un tiraj de peste
tului și al formei grafice. Atît ma
26 milioane exemplare, vor fi edita
nualele noi, cit și cele îmbunătățite
te și, respectiv, difuzate în școli pină
sint elaborate pe baza celor mai vala data de 15 septembrie, astfel incit
•
loroase
cuceriri ale științei și tehni
inaugurarea noului an de învățfimint
cii contemporane, sînt mai bine
să consemneze prezența tuturor căr
ților pe pupitrele elevilor.
adnotate cerințelor economiei româ
nești. astfel incit, după absolvirea
Analizînd periodic, împreună ctl
ciclurilor de pregătire școlară, tine
forurile de resort, stadiul definitivă
rii să se poată integra mai rapid in
rii manuscriselor;?ritmul de tipărirea
acestora, adoptînd operativ măsurile « activitatea productiva. Toate manua
lele de științe sociale se înfățișează
necesare, editorii și tipografii au
îmbunătățite sub raportul conținutu
reușit să-și respecte angajamentul
lui, al valorii lor educative ; pe baza
de a încheia la timp elaborarea și ti
documentelor Congresului al XII-lea
părirea manualelor pentru apropia
al partidului, elevii vor putea cu
tul an școlar — primul an după Con
noaște direcțiile și orientările funda
gresul al XII-lea al partidului, Con
mentale ale dezvoltării societății
gresul educației și învătămintului și
noastre.
Manualele de biologie pen
Forumul tinerei generații. în aceste
tru ciclul gimnazial (Botanică, Zoo
zile, circa 880 de titluri sînt tipă
logie, Anatomie) sînt modernizate
rite și expediate centrelor de librării
atît sub raportul conținutului, cit și
spre a lua drumul școlilor, iar res
din punct de vedere metodic. De ase
tul de aproape 80 titluri se află în
menea, toate manualele de chimic
tipografii în plin proces de lucru.
(respectiv pentru clasele VII, VIII.
$1 nu s-ar putea spune cA volumul , IX
și XI) au fost îmbunătățite sub
de muncă a fost mai mic decît in
raport științific și tehnic, al aplica
alti ani. Dimpotrivă, din totalul celor
țiilor practice.
756 de titluri, 128 sînt manuale noi,
La Editura didactică și pedagogică
realizate în cea mai mare parte pe
am fost asigurați că în acest an s-a
baza noilor programe de învătămînt.
acordat o atenție deosebită îmbună
Dintre aceste manuale amintim pe
tățirii manualelor și sub raportul ac
cele de Matematică ; elaborate eșa
cesibilității. Cărțile au o mai bună
lonat, pe cicluri de învătămînt, in
sistematizare a materiei, temele lu
cadrul acțiunii mai largi de alcătuire
crărilor practice sînt mai multe și
a unor manuale moderne, perfecțio
mai variate, iar lecțiile au ilustrație
nate pentru disciplinele fundamenta
mai bogată. Eforturi s-au făcut și în
le, înnoirile au ajuns în acest an la
privința îmbunătățirii stilului, adap
clasele III, VII și XI, după ce în anii
tării mai bune a manualelor la nartianteriori au fost definitivate manua
cularitățile de vîrstă si de cultură
lele pentru clasele I și II, V și VI,
specifice fiecărui ciclu de învătămînt.
IX. X ?i XII. Manuale noi sînt și cele
Desigur, perfecționarea învățămînde Fizică pentru clasa a Vl-a. de
tulul din țara noastră are un caracter
Agricultură pentru clasa a Vll-a și
dinamic,
ceea ce presupune analiza
multe din sectorul lnvățămlntului
rea fiecărui manual nou sau îmbună
liceal și tehnic-profesional : din cele
tățit în chiar procesul utilizării lui.
126 titluri noi. 100 sînt consacrate
spre a se vedea în ce măsură mo
acestui sector. Dintre noutăți men
dificările aduse și principiile didac
ționăm Mecanic* — clasa a X-a,
tice adoptate contribuie la ridicarea
Aeronautica — clasele IX și X, Teh
nivelului pregătirii teoretice și prac
nologie chimică — clasa a IX-a,
tice a întregului tineret școlar.
Operații și utilaje in industria chi
Mihai IORDANESCU
mică — clasele IX și X, Tehnica de

Gigi Calafeteanu și dintre Manole
Suru și Delia Brudaru. Aș observa
chiar că puțini sînt romancierii noștri
cu tui talent portretistic ca acela al
lui Dumitru Popescu, care ne-a dat
nu numai figurile atit de expresive
ale celor doi protagoniști, dar și pe
acelea, pline de seducție, ale iubite
lor lor, de intensă feminitate. In
fruntea lor pășește Ortensia Anag
noste. pe care Vladimir și-a dorit-o
soție, proiect eșuat din lașitatea ce
și-a imputat-o. in urma interdicției
comitetului de partid, pentru motive
de apartenență de clasă (lașitate cu
atit mai reprobabilă, cu cit femeia
aștepta un copil de la Vladimir, care
s-a supus fără luptă). Cititi-i portre
tul. asemănător cu acelea ale fe
meilor din „Primăvara" lui Botticelli,
cu „figura sidefie, diafană, aproape
transparentă", , cu „reflexele a doi
ochi mari și luminoși ca două lacuri
de munte". Comparația este a unui
poet irepresibil înaintea frumosului,
a frumosului în natură și în artă.*
Nu este personal în roman, oricît
de episodic, căruia să. nu i se schi
țeze portretul în creion sau în căr
bune, țn așa fel ca cititorul să-l Și
vadă, nu numai să-l audă. Ceilalți,
protagoniștii șl eroînele principale,
sint zugrăviți, ca să zicem așa. în
mărime naturală, ca în frescele laice
sau sacre, cu deosebirea că le vedem
și în mișcare, in dăruirea de sine și
în zbuciumul trăirilor succesive.
Inconfundabil este chipul luminos al
secretarului Comitetului Central —
viitorul secretar general. în convor
birea cu Manole. proaspăt absolvent
a! scolii superioare de cadre.
Titlul romanelor. în zilele noastre,
la noi șl aiurea, adeseori nu au nimic
comun cu conținutul lor. Ce sint,
oare, „pumnul" șj „palma", cum i-a
plăcut autorului să-și intituleze car
tea? Cu pumnul doboară Manole pe
un derbedeu bețiv, fost boxer, care
rostise cuvinte insultătoare. „Palma"
este, metaforic, replica, fie ea pa
rabolică. prin care este sancționată o
atitudine.
Primul volum al; romanului se în
cheie la mai puțin de jumătate
drum din evoluția cronologică a celor
doi protagoniști. Să-i urmărim în
devenirile lor ulterioare, pe care le
dorim de aceeași luciditate și forță
analitică.

1® frumoase obținut© în edițiile de
pină acum ale Festivalului național
„Cîntarea României", suflul nou
imprimat mișcării artistice, sporirea
atenției acordate creației tehnicostllntifice, alături de strădaniile no
tabile ale scriitorilor, artiștilor plas
tici, tuturor oamenilor de artă din
iudet reprezintă modul nostru con
cret de a răspunde comandamente
lor partidului, chemării adresate de
tovarășul Nicolae Ceausescu lucră
torilor din acest domeniu, ilustrea
ză înscrierea mereu mai accentuată
a iudetului ne orbita unei spiritua
lități mai eficiente. în armonie si
sprijinind, prin formarea si educa
rea omului nou. dezvoltarea econo
mică a Galatiului.
— Citeva cuvinte despre cei care,
prin destoinicia lor. sint autorii de
drept și de fapt ai acestor mari
realizări.
— Transformările înnoitoare di.n
toți anii de după eliberare poartă
semnătura tuturor oamenilor mun
cii gălățeni. a celor aproape 94 000
de comuniști ai organizației jude
țene de partid. Acest important po
tențial de acțiune politică, autori
tatea în continuă creștere a orga
nelor și organizațiilor de partid în
rindul colectivelor unde activează,
preocuparea lor permanentă pentru
transpunerea în fapte, cu răspun
dere și exigentă, a sarcinilor trasate
de partid, a prețioaselor indicații
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
au constituit elemente ce s-au si
tuat la baza muncii politlco-organizatorice desfășurate.
Maturitatea politică a comuniști
lor gălăteni. experiența si respon
sabilitatea dovedite de 'oamenii
muncii din iudet în îndeplinirea
sarcinilor acestor deosebit de
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tV
PROGRAMUL 1

13,00 Jocurile Olimpice de var» — Mos
cova 158» • Box — sferturi de fi
nala.
Transmisiune directă
•
<14.30} Handbal masculin. Finala
pentru locurile. 3—4 ; Roipânja —
■Ungaria — Transmisiune directă
15,09 Telex
16.03 Tnvățămțnt-educatie — Laborator
metodic TVS
16.30 Ecran de vacantă : „Clreșari!" —
episodul 7
17,10 Jocurile Olimpice de vară —■ Mos
cova 1080 * Finala turneului de
volei feminin («elecțiuni, Înregis
trate)
18,13 Tragerea Pronoexpres
18.30 Jocurile Olimpice de vară— Mos
cova 1080 • Finala turneului de
handbal masculin pentru locurile
1—S : U.R.S.S, — R.D.G. Transmi
siune directă • In pauză : 1091
de seri
19,40 Telejurnal
20,05 La ordinea zilei țn economie. Un
obiectiv prioritar : exportul
30,20 Telecinemateca. Ciclul i „Mari ac
tori". „Favoritul profesoarei". Pre
mieră pe tară. Producție a stu
diourilor americane. Cu ■
Clark
Gable, Doris Day, Gig Young și
Manile van Doren. Regia : George
Seatoji
73,05 Telejurnal
23,35 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 * Rezumatul Întreceri
lor din ziua a 11-a : atletism, că
lărie. handbal, haltere, box. ho
chei pe Jarbă. Judo, lupte, tir, vo
lei, calac-canoe, baschet.
PROGRAMUL 2

18,30 Șlagăre de la noi și de pretutin
deni
19,00 Moștenire pentru viitor — „Mio
rița"
19,40 Telejurnal
20,05 Cîntecul florilor — moment muzi
ca! folcloric
20.29 Studio T ’00. La școala răspun
derii cetățenești
20,45 Muzică de cameră
21.30 Telecncielooedia * Civilizații dis
părute * Univers. Timp si mișcare
• Oameni de seamă : Aristotel
• Artă monumentală (reluare)
22.03 Telejurnal
2a,33 Jocurile olimpice de vară — Mos
cova 19M

A apărut
„PRESA NOASTRA"
nr. 7/1980

rodnici 15 ani explică dezvoltarea
rapidă, multilaterală a locurilor de
aici, constituind unul dintre ele
mentele de bază care asigură în
prezent ducerea la îndeplinire a
mobilizatoarelor obiective de dez
voltare economică. Tn spiritul indi
cațiilor date.de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R., la ședința lăr
gită a Consiliului National al Oa
menilor Muncii, recenta plenară cu
activul a comitetului iudetean de
partid a stabilit măsuri politice si
organizatorice menite să contribuie
la creșterea eficientei întregii noas
tre activitâti. Sîntem preocupați ca
activitatea pe marea platformă si
derurgică să atingă nivelurile ma
xime ale capacităților (deia pro
ducțiile zilnice de 16 000 tone fontă
sau peste 18 000 tone otel au deve
nit obișnuite), ca acțiunile construc
torilor de pe cele sase mari șan
tiere siderurgice (care conturează
practic un nou combinat siderurgic
fiu capacitatea de trei milioane
tone otel) să fie îndreptate sure
atingerea stadiului final de execu
ție a eetătii de metal gălătene. ca
eforturile navalistilor pentru termi
narea celei de-a doua platforme de
forai marin „Orizont" să se finali
zeze cu succes.
Fructuoasa etapă parcursă in anii
de după eliberare a transformat
nu numai locuri, ci și con
științe, adăugind un plus de calități
politice, morale, o nouă ținută eti
că tuturor comuniștilor, celorlalți
oameni ai muncii. Este, baza pe
oare vom clădi viitorul iudetului.
Mai cutezător, mai ambițios, asa
cum este el prefigurat în docu
mentele Congresului al XII-lea «1
partidului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
a! Prezidiului Marelui Hural Popular, al Guvernului Republicii Populare
Mongole și al întregului popor mongol, precum și al nostru personal, vă expri
măm dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și poporului
Republicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale
și bunele urări transmise cu ocazia celei de-a 59-a aniversări a victoriei revo
luției populare mongole.
Exprimăm profunda noastră convingere că relațiile de prietenie frățească
dintre partidele si țările noastre se vor extinde și consolida, în spiritul cola
borării și ajutorului .reciproc, bazate pe principiile marxism-leninismului și
internaționalismului socialist.
Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, și, prin dumneavoastră, poporu
lui frate român, noi și tot mai mari succese în realizarea hotăririlor celui
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și în lupta pentru
consolidarea păcii și prieteniei între popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
al Republicii Populare Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Mongole

Am fost adine mișcat de cordialele felicitări și amabilele urări pe care ați
binevoit să mi le adresați cu prilejul sărbătorii din 23 Iulie. Folosesc această
ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și dorința ca
relațiile de prietenie și cooperare între cele două popoare ale noastre 6ă ee
consolideze și mai mult.
Cu cea mai înaltă 'considerație.

MOHAMED ANWAR EL-SADAT

In județul Vrancea s-a terminat recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura
județului Vrarttea raportează înche
ierea, în ziua de 29 iulie, a recol
tării griului pe întreaga suprafață de
36 470 ha. în prezent, mecanizatorii,
cooperatorii și ceilalți lucrători ai
ogoarelor din acest județ acționează
susținut pentru însămînțarea celor
20 000 ha cu culturi duble, pentru
«eliberarea de paie a suprafețelor
recoltate și executarea de arături
adinei de vară.
Anunțînd acest succes printr-o te
legramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul județean Vrancea al P.C.R
subliniază că, datorită bunei orga
nizări a muncii, actuala campanie de
recoltare a griului a fost terminată
în 12 zile. „Oamenii muncii
din
agricultura județului Vrancea, în
frunte cu comuniștii — se spune în
telegramă — sînt hotăriți să facă
totul pentru ca lucrările agricole din
această etapă și cele din campania
de toamnă să se desfășoare așa cum
ne-ați indicat la Consfătuirea de
lucru din mai a.c.“.
(Agerpres)

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a
Cind vrei să cîștigi,
să nu rămîi la „mina altuia7 ...
înainte de a trece la faptele sporti
ve propriu-zise. dati-mi voie să în
fățișez cîteva’ aspecte din jurul are
nelor olimpice.
Amatorii de statistici au început
să întocmească tot felul de clasa
mente — neoficiale, bineînțeles, dar
care mai de care mai interesante și
sugestive. în ceea ce ne privește,
ne-a făcut plăcere să vedem numele
Nadiei Comăneci așezat cu onoare în
galeria celor care de pe acum încep
să fie numiți eroii Olimpiadei de Ia
Moscova. Cu 4 medalii olimpice
(două de aur și două de argint), cea
mai bună gimnastă a noastră si a
lumii ocupă locul secund intr-un cla
sament individual — la egalitate cu
înotătoarea Carens Metschuck din
R.D. Germană, cu gimnastul sovietic
Nikolai Andrianov si cu partenerele
sale de întrecere Sapoșnikova și
Gnauck (departajate în funcție de
„calitatea" metalului în care sînt tur
nate medaliile respective) : înaintea
lor se află Aleksandr Ditiatin cu 8
medalii, după ei — Davidova. îm
preună cu-înotătoarele Rica Reinieh
și Barbara Krause, cu cîte trei meda
lii. în privința popularității si im
presiei artistice, ca să zic asa. Ditia
tin si Nadia ocupă însă de departe
primul loc printre amatorii de sport
si printre ziariști.
Luptătorul Vasile Andrei — meda
liat cu argint la categoria 100 kg,
voinicul care a purtat drapelul nostru
în fruntea delegației la ceremonia
de deschidere a Jocurilor Olimpice, a
împlinit, luni, 25 de ani. L-au sărbă
torit (foarte frumos, așa cum poate
fi o asemenea sărbătoare intr-un
cantonament sportiv !) toți membrii
delegației noastre, dar cu deosebire
Ștefan Rusu, Constantin Alexandru
și Petre Dicu, colegii săi de la grecoromane, care, datorită faptului că au
cucerit medalii se bucură de privile
giul de a rămîne la Moscova (ca toți
medaliații noștri, în afară de gim
naste, care s-au întors în țară) pînă
la încheierea Olimpiadei.
Atleta Maricica Puică a Împlinit,
marți. 30 de ani, Aniversarea (la care
emoțiile cele mai mari le-a avut soțul

ei, prezent aici ca antrenor de atle
tism) a cuprins, pe lingă cuvenitele
urări de sănătate și viață lungă,
urări de s.ucces în startul olimpic pe
care Maricica, împreună cu Nataha
Mărășescu și Ileana Silai, il iau
miercuri seară în semifinalele cursei
de 1 500 metri.
Handbalistul Radu Voina a împli
nit, tot marți, tot 30 de ani. A fost
însă cea mai reținută dintre cele trei
aniversări. De ce 1 Pentru că însuși
căpitanul echipei noastre naționale
de handbal este în general un tem
perament echilibrat și pentru că
handbaliștii noștri trăiesc încă dezilu
zia necalificării în finala olimpică.

CORESPONDENȚA
DIN MOSCOVA
Cum au decurs cele două partido
de luni care decideau locul I în gru
pa de fier a concursului olimpic pre
liminar, cunoașteți, desigur. Una
peste alta — cum spunea și loan
Kunst Ghermănescu, președintele
Federației române de handbal, nu
este bine niciodată să rămîi și să aș
tepți la mîna altuia. O victorie in fața
Iugoslaviei la timpul potrivit (victo
rie posibilă dacă handbaliștii noștri
jucau la valoarea lor) ne-ar fi adus
astăzi in finala mare și am fi avut
șansă la aur in fața handbaliștilor dm
R.D. Germană. Așa, astăzi, miercuri,
vom juca in deschidere „finala mică"
pentru medalia de bronz in compania
Ungariei. Sigur că avem și aici prima
șansă, dar să nu zicem hop pînă nu
trecem hopui. Va fi a 401-a partidă
din palmaresul echipei de handbal a
României, palmares glorios în care
avem punctaj pozitiv în fața tuturor
echipelor lumii cu excepția Iugosla
viei (chiar dacă, iată, și la această
olimpiadă ne vom clasa înaintea Iu
goslaviei).
Cîteva ore după handbalisti. spre
seară, vor intra în arenă alti trico
lori : voleibaliștii. Clasați si ei ne
locul secund în grupă (tot la egalitate

de puncte si tot cu o înfrîngere. dar
la Polonia), joacă în semifinale cu
puternica reprezentativă a Uniunii
Sovietice (locul I în cealaltă grupă).
Ieri dimineață i-am întîlnit pe volei
baliști prin satul olimpic. Mi-au spus
că știu si ei. este foarte, foarte,greu
în fata campionilor europeni si mon
diali. Dar sînt hotărîti să facă un
meci la sfîrsitul căruia ei să nu aibă
nimic a-și reproșa. Si nici noi 1 Cu
vreo două luni în urmă, la Bruxelles,
în meciul România—U.R.S.S. (3—0
pentru ai noștri : 17—15, 23—21. 17—
15) au tinut asistenta înmărmurită
timp de aproape trei ore. Să strîngem
pumnii si pentru voleibaliști cu nă
dejdea că vor juca bine, pentru aur
(cu învingătoarea din meciul Polo
nia—Bulgaria), refuzind varianta de
a jupa pentru bronz (cu învinsa din
amintitul meci).
Ziua de marți a marcat punctul
final în întrecerea voleibalistelor si
poloiștilor. In ambele cazuri am avut
dezamăgiri. Voleibalistele, după ce
au pierdut (tot la egalitate de puncte,
ne urmărește acest ghinion !) califi
carea in turneul pentru locurile I—
IV, in turneul pentru locurile V—VIII
au demobilizat total, au pierdut cu
0—3 si la Peru si la Brazilia (pe
care cu cîteva zile înainte, cind mai
aveau ceva ambiții sportive, o în
vinseseră intr-o intilnire-maraton. cu
3—2), clasîndu-se în final ne locul
VIII. Poloistii. după ce au ratat cali
ficarea în turneul I—IV. au suferit o
infringere la Italia (3—5). au făcut
o egalitate cu Australia (4—4) si au
învins echipa Suediei (8—3), Bulgaria
(10—6) și ieri pe Grecia (11—8).
Aseară așteptau rezultatele altor
întilniri pentru a afla dacă s-au cla
sat pe locul VIII sau IX. sau cine
mai știe pe care.
Să-i lăsăm insă, si în zilele urmă
toare să ne vedem de ceilalți sportivi
români care vor intra . în întrecere
sau care continuă cursa pentru me
dalii.

Gheorghe MITRO1

Alte rezultate
ale sportivilor noștri
BOX
Sferturi de finală la categoria
semimuscă 48 kg: Yong Uk Li (R.P.D.
Corpeană) b.p. D. Șchiopu (România):
Sabirov (U.R.S.S.) b.p. Geillich (R.D.
Germană) ; I. Mustafov (Bulgaria)
b.p. Siad (Algeria) ; H. Ramos (Cuba)
b.p. Gedo (Ungaria).
Categoria semiușoară 60 kg —
sferturi de finală : K. Adach (Polo
nia) este declarat învingător, prin
abandon dictat de medic, in fața lui
Florian Livadaru, atunci cind rămă
seseră numai trei secunde pînă la
încheierea partidei ! Cită „mișcătoare
grijă" din partea oficialilor pentru
arcada boxerului român ! R. Nowa
kowski (R.D. Germană) T>.p. G. Gilbody (Marea Britanie).
în gala de marți seara (sferturile
de finală) a turneului olimpic de
box, la categoria muscă Daniel Radu
a fost declarat învins in meciul cu
J. Varadi (Ungaria).. Pugilistul ro
mân a boxat mai tehnic, s-a mișcat
mai bine in ring, dar in mod surprin
zător arbitrii l-au preferat pe boxerul
ungar. O decizie discutabilă s-a dat
și în meciul dintre Georgică Donici
(categoria semigrea) si polonezul P.
Skrzecz. Acesta din urmă a fost nu
mărat în picioare de două ori : la o
directă de dreapta a lui Donici. în
repriza secundă, și la o directă de
stingă în rundul trei. A fost un meci
cu schimburi puternice de lovituri,
în care boxerul român a luptat bine
și ar. fi meritat victoria. Din nou.
deci, arbitrajul se arată în conflict
cu spiritul olimpic. Dar vom reveni.

POLO
Turneul pentru locurile 7—12:
România — Grecia 11—8 (3—2, 3—2,
2—2, 3—2) ; Australia — Italia 5—4
(1—1, 2—1, 1-1, 1—1) ; Suedia —
Bulgaria 8—6 (0—2. 3—1. 1—0. 4—3).

CĂLĂRIE
în competiția de călărie s-a În
cheiat marți „Marele premiu de ob
stacole" pe echipe. Formația Româ
niei (Alexandru Bozan. loan Popa,
Dania Popescu, Dumitru Velea) a
Încheiat concursul pe locul 5. Meda
lia de aur a revenit echipei U.R.S.S.,
urmată de Polonia, medalia de bronz
fiind ciștigata de reprezentativa Me
xicului.

)

PRIN RECUPERAREA AMBALAJELOR DE STICLA PUTEM ASIGURA

Fabrici fără investiții, fără consum
de materii prime, energie și muncă
V-ați întrebat vreodată cite
sticle (butelii) de lapte, vin, ape
minerale, ulei, bere sau băuturi al
coolice, cite borcane cu dulcețuri,
gemuri și tot felul de conserve de
carne, legume, pește intră anual in
gospodăriile noastre 7
Potrivit datelor oferite de spe
cialiști din Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe și din
Ministerul Comerțului Interior este
vorba de peste 6 miliarde bucăți.
Dar aproape fiecare sticlă sau bor
can circulă, adică este folosit, de
mai multe ori. De exemplu, sticla
de lapte se cumpără o dată, dar
este folosită zilnic. Sticla de vin sau
ulei se folosește mai rar. în felul
acesta, cifra de mai sus nu repre
zintă numărul de ambalaje fizice,
ci numărul de umpleri, prin recircularea și colectarea ambalajelor da
sticlă.
Am mai aflat că producția noua
de ambalaje de sticlă ar trebui să
acopere numai sporul de producție,
sortimente de export, spargerile În
registrate, în rețeaua comercială și
la populație, adică in jur de 10—12
la sută din totalul umplerilor. Toa
te acestea, bineînțeles, în condițiile
in care sarcinile de recuperare se
îndeplinesc integral. Anul trecut ele
nu au fost îndeplinite cu vreo 12
la sută, ceea ce înseamnă circa 720
milioane de umpleri, cifră echiva
lentă cu peste o sută de milioane
sticle și borcane fizice.
Aici se cuvine o paranteză. De
pe urma ambalajelor de sticlă co
lectate, populația a realizat anul
trecut peste 1 miliard și 350 mi
lioane lei, iar la prețurile actuale,
aceasta ar însemna aproape două
miliarde de lei.‘Din punct de ve
dere economic, populația nu a rea
lizat circa d<»*» șute de milioane
lei.
Aceasta-i numai o fațetă pe care
o ridică problema recuperării am
balajelor. Trebuie avut in vedere
însă că numai pentru o producție
de ambalaje de sticle și borcane
de circa 100 milioane bucăți este
necesară o capacitate de producție
care să corespundă aproximativ cu
cea a sectorului de ambalaje al fa
bricii din Sighișoara. Investiția ne

cesară ar fi de peste 130 milioane
lei. Deci la fiecare sticlă de apă
minerală, de bere, vin sau ulei, care
in loc să circule, zace intr-un pod
sau cotlon de casă, gospodina nu
încasează doi lei, in schimb cheltu
iește doi lei ori de cite ori cum
pără o sticlă nouă, plină, iar sta
tul trebuie să facă o investiție pri
mară de 1,30 lei. Această sticlă în
globează materii prime, energie,
muncă. Astfel, o tonă de sticlă, din
care se obțin. în medie, 2 000 de
butelii și borcane, înglobează 738 kg
nisip, 231 kg sodă, 140 kg calcar,
70 kg feldspat și 700 mc de gaz
metan, plus cheltuielile pentru ex
tracția. prepararea și fabricarea
componentelor sticlei, transportul
lor, manopera. Toate acestea se pot
economisi și înlocui cu o cheltu
ială de cîțiva bănuți, cît implică
manipularea și transportul ambala
jului colectat de la populație. Deci,
depinde numai de noi să economi
sim fabrici întregi !
O serie de acte normative, Decre
tul 465/1979 și, ulterior. Decretul
146/1980 aduc o serie de reglemen
tări practice privind îmbunătățirea
circulației, utilizarea și recuperarea
ambalajelor pentru mărfurile ce se
desfac prin comerțul cu amănuntul
și elimină verigile intermediare, atit la livrarea produselor, cît și la
colectarea și recuperarea ambalaje
lor. Pentru a se evita orice neîn
țelegeri și a se înlătura unele prac
tici mai vechi care dăunează atit
interesului cetățenilor, care vor să
predea ambalaje, cit și economiei
naționale, care, din considerentele
mai sus arătate, este interesată in
colectarea lor. s-a legiferat că sar
cinile de preluare de la populație
a ambalajelor constituie obligații de
serviciu pentru personalul din unitățile comerciale, iar încălcarea
acestor obligații constituie contra
venții ce se sancționează. Pentru
realizarea unei rotații cit mai rapi
de a ambalajelor și cointeresarea
populației in predarea lor s-au
stabilit garanții. Astfel, la predarea
ambalajelor, cind nu se cumpără
mărfuri în schimb, garanția se res
tituie de către orice unitate co
mercială de profil. Pentru cele mai
multe tipuri, cuantumul acestor ga

e

ranții a fost simțitor majorat. Aceasta a cointeresat mult gospodi
nele care nu mai aruncă la gunoi
borcănelele de conserve. în multe
unități comerciale s-au organizat
vitrine cu tipurile de sticle și bor
cane purtînd prețul, respectiv ga
ranția oferită pentru ele, organizindu-se și puncte de preluare. Minis
terul Comerțului Interior, prin unitățile sale, in colaborare cu uni
tățile de transport, au luat o se
rie de măsuri privind optimizarea
transporturilor, mijloacele de trans
port fiind obligate să circule nu
mai pline — cu marfă spre uni
tățile de desfacere, cu ambalaje
recuperate de la aceste unități spre
depozite sau fabrici. O serie de
indicații normalizează obligațiile
întreprinderilor comerciale de a asigura, la nivelul magazinelor,, can
titățile necesare de navete și lăzi
goaie pentru transportul și colec
tarea borcanelor și sticlelor goa
le. De asemenea, s-a indicat să fie
utilizate lăzile și cutiile din lemn
sau carton provenite de la citrice
sau alte produse din import. S-a
încheiat o înțelegere intre Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Ministerul Comerțului In
terior și CENTROCOOP. potrivit
căreia repararea navetelor ce se
deteriorează să fie efectuată de că
tre furnizorii de mărfuri. în acest
fel, a fost creat nu numai cadrul
legal, ci Srau luat și măsurile prac
tice care creează posibilitatea re
cuperării de la populație a tuturor
cantităților de ambalaje de sticlă
oferite.
Prin aceste rinduri invităm pe
cititorii noștri — lucrători din co
merț sau simpli cetățeni care-și va
lorifică ambalajele devenite dispo
nibile — să ne semnaleze observa
țiile lor în legătură cu funcționa
rea sistemului de recuperare, să
sesizeze experiența bună care me
rită extinsă, să facă propuneri si
sugestii, pentru a contribui si ne
această cale la economisirea a cit
mai multor „fabrici de sticlă" fără
investiție, fără utilaje, fără materii
prime, energie, muncă, poluare...

Al. PLAIEȘU

SCRIMĂ

în proba de sabie ne echipe, titlul
olimpic a fost cîstigat de reprezen
tativa U.R.S.S.. urmată de formațiile
Italiei si Ungariei. Echipa României
s-a clasat pe locul 5.

Vizita secretarului general
al Organizației Unității Africane
Marti dimineață au continuat la
Ministerul Afacerilor Externe con
vorbirile dintre Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, si Edem
Kodjo. secretarul general al Organi
zației Unității Africane.
A fost exprimată dorința comună
de a se amplifica colaborarea dintre
România si țările continentului afri
can pentru întărirea politicii de pace
si securitate, pentru reglementarea
pe cale pașnică a tuturor litigiilor
dintre state. în vederea instaurării
unor relații economice juste si echi
tabile intre state.
La convorbiri a participat Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului
afacerilor externe.
★

La amiază, secretarul general al

Organizației Unității Africane. Edem
Kodjo. s-a întîlnit cu Ion M. Nicolae,
prim-adiunct al ministrului comerțu
lui exterior si cooperării economice
internaționale. în cadrul întilnirii au
fost analizate aspecte ale diversifică
rii raporturilor economice dintre
România și țările africane.
★

în cursul zilei de marți, secretarul
general al Organizației Unității Afri
cane a vizitat cartiere noi si obiecti
ve culturale ale municipiului Bucu
rești.
★

Secretarul general al Organizației
Unității Africane s-a întîlnit. marți
seară, cu ambasadorii unor târî afri
cane acreditați la București.
_
(Agerpres)

Cu prilejul aniversării Zilei insurecției naționale cubaneze
Marți după-amiază. la Șantierul
naval Brăila a avut loc o adunare
festivă consacrată sărbătoririi celei
de-a 27-a aniversări a asaltului ca
zărmii Moncada — Ziua insurecției
naționale cubaneze — la care au luat
parte reprezentanți ai organelor
locale de partid si de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești, nu
meroși navalisti brăileni.
Despre semnificația evenimentului
au vorbit Pavel Buga, prim-vicepresedinte al Comitetului Executiv al
Consiliului municipal Brăila, si Hum
berto Castello, ambasadorul Republi
cii Cuba la București. Vorbitorii au
relevat importanta insurecției na
ționale cubaneze, au înfățișat succe
sele dobindite de poporul cubanez în

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Liberia. Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, marți după-amiază. o manifestare culturală. Cu acest
prilej au fost prezentate unele as
pecte ale vieții si muncii poporului
liberian.
La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. si Ligii
române de prietenie cu popoarele din
Asia si Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni
de artă si cultură, un numeros pu
blic.
Au foșt prezenti J. Hilary Wilson
jr„ însărcinat cu afaceri a.i. al Repu
blicii Liberia la București, si mem
bri ai ambasadei.
★

Marti la amiază. Ia Academia
„Stefan Gheorghiu", a avut loc o
festivitate prilejuită de încheierea
studiilor de către prima promoție de
licențiat! din cadrul Secției pentru
formarea ziariștilor din țări în curs
de dezvoltare a Facultății de ziaris
tică.
Au participat reprezentanți ai Bi

acești 27 de ani, in toate domeniile
vieții sodal-politice, economice și
culturale.
în continuare, «-a subliniat că. în
prezent, legăturile trainice de co
laborare dintre popoarele si țările
noastre, care au înregistrat, an de an.
noi dimensiuni s-au ridicat pe o
nouă treaptă, superioară, la baza lor
stînd idealul comun — cauza păcii si
socialismului, a înțelegerii si cola
borării în hune — că rolul determi
nant în adîncirea si impulsionarea
colaborării româno-cubaneze l-au
avut întîlnirile si convorbirile, deo
sebit de fructuoase, dintre tovarășii
Nicolae Ceausescu si Fidel Castro.

(Agerpres)

zilei
roului Consiliului de conducere al Academiei „Ștefan Gheorghiu", cadre
didactice de la Facultatea de ziaris
tică. lucrători din presă, activiști de
partid.
Cu această ocazie, absolvenții pri
mei promoții de ziariști — reprezen
tanți a 14 țări și organizații politice
din Africa si Asia — au adresat
calde mulțumiri conducerii partidu
lui. secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
posibilitățile ce le-au fost oferite de
a se pregăti temeinic în profesiunea^
de ziarist, de a cunoaște realizările
dobindite de poporul nostru în edifi
carea societății socialiste multilateral
dezvoltate. Ei au subliniat, de ase
menea. că organizarea cursurilor a
constituit un prețios sprijin acordat
în formarea cadrelor de ziariști la
nivel superior pentru țările respec
tive. semn al solidarității internațio
naliste a poporului român cu lupta
popoarelor din statele în curs de
dezvoltare, pentru independentă, pro
gres si pace.
(Agerpres)

O gama variată de televizoare
cu circuite integrate
Televiziarele cu circuite inte
grate oferă posibilitatea vizionării
celoi mai diverse emisiuni : filme,
concerte, piese de țeatru, specta
cole de operă, transmisiuni spor
tive, cui suri de limbi străine, emi
siuni in limbile naționalităților
conlocuitoare. în magazinele și ra
ioanele specializate ale COMER
ȚULUI DE STAT se găsesc TELE
VIZOARE CU CIRCUITE INTE
GRATE, fabricate de întreprinde
rea „ELECTRONICA" București. <
Iată cîteva avantaje oferite în
exploatare de noile tipuri de tele
vizoare : durată de folosire mai
mare, datorită faptului că sint
complet tranzistorizate ; reducerea
consumului de energie electrică cu
circa 33 la sută, prin îmbunătățiri
constructive și funcționale : func

Denumirea
televizorului
Olt
Snagov
Sirius
Sirius
Diamant
Diamant

•

Diagonala
ecranului
44
47
50
50
61
61

ționarea normală chiar si ia va
riații mai mari ale tensiunii ne
rețea, datorită incorporării unui
stabilizator în aparat ; simplifica
rea operațiunilor de depanare prin
folosirea in construcția televizoa
relor a modulelor funcționale, mo
dule care se pot schimba cu opera
tivitate.
Garanția pentru buna funcțio
nare a televizoarelor cu circuite
integrate este de 12 luni. în toate
magazinele specializate ale CO
MERȚULUI DE STAT, televizoa
rele cu circuite integrate se pot
cumpăra și cu plata in maximum
24 rate lunare, cu un aconto de
15 la sută din prețul de vinzare al
aparatului.
Iată tipurile de televizoare cu
circuite integrate.
Preț
lei
2 920
2 920
3 050
3 100
3 600
3 720 ,

Aconto
15 la sută
438
438
457
465
540
558

Rate
lunare

103
103
108
110
128
132

LUPTE
Competiția de lupte libere si-a de
semnat primii campioni. în limitele
categoriei 48 kg. victoria a revenit
sportivului italian Claudio Pollio. La
categoria 62 kg. medalia de aur a fost
cîștigată de sovieticul Magomedgasan
Abusev. Luptătorul român Aurel Șuteu s-a clasat pe locul 5 la această
categorie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în competiția de polo pe apă pe
locul intîi s-a clasat reprezentativa
U.R.S.S., învingătoare cu scorul de
8—7 (3—2, 2—2, 1—0. 2—3) in finala
susținută cu echipa Iugoslaviei. Me
dalia de bronz a revenit formației
Ungariei.
• Turneul feminin de handbal a.fost
ciștigat de echipa U.R.S.S., care a
învins în meciul decisiv cu scorul de
18—13 (7—6) echipa R.D. Germane.
• într-o declarație făcută cores
pondenților sportivi de la Moscova,
președintele Federației internaționale
de canotaj, Tomas Keller (Elveția),
s-a arătat satisfăcut de felul in care
s-au desfășurat întrecerile olimpice.
T. Keller a elogiat, totodată, mai
multe federații naționale, între care
si cea din România, pentru efortul
făcut în dezvoltarea acestui impor
tant sport olimpic.

VASLUI • între mijloacele
și formele muncii politice în
sprijinul producției de pe șan
tierele județului Vaslui, folosite
de comitetele sindicatelor de la
I.J.C.M. și Grupul de șantiere
industriale, sub îndrumarea co
mitetelor de partid, o eficiență
■deosebită are foaia volantă
„Constructorul — 1980". Ediția
din această lună — iulie — este
consacrată imperativelor „Fie
care obiectiv — predat la termen". „Planul pe 1980 — reali
zat integral", „Tehnologii noi în
construcția de locuințe", „Comu
niștii în primele rînduri". Se
popularizează, de asemenea, ex
periențe, metode eficiente, une
le sub formă de imagini fotogra
fice de la diverse puncte de lu
cru, sînt popularizați fruntașii
și evidențiații în întrecerea so
cialistă. (Crăciun Lăluci).
BUZĂU • Biroul executiv al
consiliului unic agroindustrial
Smeeni a organizat în pădurea
Brădeanu o serbare populară In
cinstea fruntașilor în campania
de recoltare. Programul manifes
tării a cuprins, în prima parte,
festivitatea de premiere a me
canizatorilor și țăranilor coope
ratori care au obținut cele mai
bune rezultate la recoltarea orzu
lui și a griului, a lucrătorilor din
zootehnie cu cele mai bune rea
lizări la producția de carne și
lapte. Numeroase formații artis
tice au prezentat apoi spectaco
lul „Omagiu muncii", după car*
a urmat un bogat program de
întreceri sportive. Asemenea
manifestări vor fi organizate și
în alte consilii agroindustriale
din județ. (Dumitru Dănăilă),

SATU MARE • Pe scena
Teatrului de Nord a debutat re
cent în fața unui numeros public
primul colectiv de teatru mun
citoresc din județul Satu Mare,
constituit in cadrul întreprinde
rii județene de construcții- în
debutul activității sale, teatral
constructorilor sătmăreni a pre
zentat piesa „Adevărul— tele
genic" de Octavian Gingu, (în
regia autorului), care militează
pentru rotații morale sănătoase
în familie și în societate, pen
tru afirmarea plenară a norme
lor eticii și echității socialiste.
(Octav Grumeza).
BRAȘOV • în apropierea co
munei Fundata din Județul Bra
șov s-a desfășurat tradiționala
manifestare folclorică. „Nedeea
munților". După o paradă a por
tului popular de pe ambii ver
santi ai Carpaților. formațiile
artistice ale căminelor culturale
din Fundata, ansamblurile „Carpati" al Casei de cultură din
Cîmpulung, al întreprinderii
„Rulmentul" din Brașov, cele
din Fieni și Cornești, județul
Dîmbovița, ansamblul maghiar
al Casei de cultură din Sfintu
Gheorghe. județul Covasna. au
prezentat în fata celor peste
10 000 de spectatori un bogat
program artistic. Cu același pri
lej a fost organizat un tîrg de
produse artizanale si meșteșugă
rești. (Nicolae Mocanu).

SUCEAVA • Timp de aproa
pe o săptămină. viata culturalartistică a municipiului Suceava
a fost polarizată în jurul mani
festărilor din cadrul celei de-a
9-a ediții a concursului muzical
de interpretare instrumentală
„Ciprian Porumbescu". Pe scena
Casei de cultură a sindicatelor
au evoluat 153 de elevi si șoimi
ai patriei din 32 de județe ' ale
tării, precum si din municipiul
București. La actuala ediție,
marele premiu — trofeul „Lira
de aur" — a revenit unui foarte
tinăr și talentat violonist. Bog
dan Bobocea. elev la Școala ge
nerală nr. 79 din București, alte
59 de premii și mențiuni fiind
acordate altor autentice speranțe.
(Gheorghe Parascan).

vremea
Timpul probabil pentru zilele <le SI
Iulie. 1 și 2 august. In țară : Vreme
in curs de încălzire. Cerul va tl varia
bil. Vor cădea ploi izolate, vintul va
sutla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor tl cuprinse intre 12
și 22 de grade, iar cele maxime între
24 șl 34 de grade. Pe alocuri. dimi
neața se va produce ceată In Bucu
rești : Vremea se va Încălzi ușor. Cerul
va tl schimbător, favorabu ploii, vînt
în general slab. Temperaturile minime
vor ii cuprinse între 15 și 18 grade, iar
cele maxime intre 29 și 32 de gratie.
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

dealtfel, create echipe de vînători care omoară păsările cu
obișnuite arme de foc.

• CONFERINȚĂ ME
TEOROLOGICA. La Clermont-Ferrand a luat sfirsit Con
ferința Organizației Meteorolo
gice Mondiale. Această largă re
uniune științifică a fost consa
crată. în principal, studierii fe
nomenului creșterii precipitați
ilor. Prima parte a conferinței a
dezbătut problema influențării
de către om a precipitațiilor. în
speță metoda provocării de ploi
prin „bombardarea" norilor : de
asemenea, au fost examinate re
zultatele experimentelor de acest gen efectuate in U.R.S.S.,
S.U.A.. Cuba. China. Volta Su
perioară. A doua parte a confe
rinței a discutat proiectele de
anvergură vizînd modificări cli
matice generale, iar. în final,
specialiștii au abordat problema
prevenirii pagubelor provocate
culturilor și vegetației de grin
dină.

SIBIU • în pitoreasca comu
nă montană Jina. străveche așe
zare de oieri, păstrătoare a unor
bogate tradiții culturale, s-a des
fășurat cea de-a 9-a ediție a
festivalului folcloric inter jude
țean „Sus pe muntele din Jina".
la care au participat numeroase
formații artistice de amatori din
județele Alba. Argeș. Gorj. Vîlcea și Sibiu. Pentru prima oară
în cadrul festivalului a evoluat
și fanfara recent constituită. Ea
Vine să evoce o tradiție mai
veche. A fost prezentat si filmul
„Gruiul Jinei", realizare de clneclub. în care sint subliniate
legăturile spirituale existente
dintotdeauna între românii de
pe ambele versante ale Carpatilor. (Nicolae Brujan).

• „RULMENȚI VEȘ
NICI". Un colectiv al Institu

• PĂSĂRILE Șl AC
CIDENTELE DE AVIAȚIE.

tului energetic din Ivanovo
(U.R.S.S.) a realizat producția
unor „rulmenți veșnici", care
suprimă aproape complet feno
menul de frecare. în fabricarea
rulmenților respectivi se între
buințează pentru ungere un li
chid special, iar în jurul axului
se fixează magneți permanenti.
Axul se rotește fără a freca pe
reții suportului. Cercetătorii au
testat rulmenții în condiții ex
trem de severe (in pompe cu
vid. la viteze extrem de mari si
la presiuni pină la o sută de
atmosfere), rezultatele fiind mai
mult decît satisfăcătoare.

Specialiștii consideră că cei mai
mari dușmani ai aviației in
diene sint păsările, care se în
mulțesc cu o rapiditate extraor
dinary în jurul aeroporturilor,
într-un raport oficial publicat la
Delhi se arată, de pildă, că,
anual, pagubele provocate de
ciocnirile avioanelor cu păsări
se cifrează la 200 milioane de
rupii. Ziarul „Times of India"
precizează că mijloacele tradi
ționale. cum ar fi sperietorile,
ca și cele moderne. de pildă,
aparatele cu ultrasunete, nu mai
ajută in lupta împotriva păsări
lor care se adună in jurul piste
lor de decolare și de aterizare.
Pe unele aeroporturi au fost.

• CEASURI VORBI
TOARE, Este de ajuns să s*
apese pe un buton al ceasului
brățară și o voce răspunde: .„este
oi-a 12". sau ..este ora 3 fără un
sfert" etc. Tehnicienii elvețieni
aduc în momentul de față ulti
mele perfecționări unui nou tio
de ceas — „care vorbește". Vo
cea umană este simulată cu
ajutorul unui mecanism electro
nic. Singura problemă care mai
urmează a fi rezolvată este cre
area unui ! microdifuzor destul
de puternic. Se consideră că
Înainte de sfîrsitul anului viitor
si această chestiune va fi solu
ționată. Autonomia de funcționa
re a ceasurilor vorbitoare : 2 ani.

UN EVENIMENT CU URCI REMITE PENTRU DE2V0LT00EA OEIATIIIOD
ROMANO MCEZE, PENII» CAUZA POCII Ol UOOAOII IN LUME
Presa din diferite țâri ale lumii - ziare, reviste, posturi de radio șl
televiziune, agenții de presă - acordă, in continuare, spații largi rezulta
telor vizitei oficiale în Franța a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
întreprinsă la invitația președintelui Republicii Franceze, Valăry Giscard
d'Estaing, și a doamnei Anne-Aymone Giscard d’Estaing. Sint sublinlote
semnificațiile profunde ale acestui eveniment, cu larai rezonante nu numai
pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-franceze, el șl pentru cauza

, Ziarele centrale din Beilins si
agenția CHINA NOUA au publicat
largi extrase din Declarația dată
publicității la încheierea vizitei oficiale
in
Franța a
presedintelui Nicolae Ceausescu, Președintele
francez.
Valăry
Giscard
d'Estaing. si președintele român.
Nicolae Ceausescu, si-au exprimat
..profunda lor preocupare fată de
deteriorarea climatului din relațiile
Internationale". subliniază agenția
China Nouă într-o amplă corespon
dentă consacrată acestui document.
Se menționează că cei doi președinți
..reafirmă cu vigoare necesitatea res
pectării de către toate statele a prin
cipiilor independentei si suveranită
ții. nerecurgerii la forță si la ame
nințarea cu forța, neamestecului in
treburile interne ale statelor, regle
mentării tuturor conflictelor pe cale
politică, precum si dreptului fiecărui
popor de a-si alege liber calea dez
voltării sale, care stau la baza po
liticii de destindere".
Agenția informează că cei doi pre
ședinți și-au exprimat preocuparea
față de amenințarea pe care acumu
larea de armamente o reprezintă
pentru securitatea in Europa și in
lume și „au subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor în vederea
adoptării de măsuri efective de
dezarmare, care să ducă, cu respec
tarea dreptului fiecărui stat la secu
ritate, la dezarmare generală, sub un
control internațional eficace".
Ziarele bulgare „RABOTNICESKO
DELO", organ central al C.C. al P.C.
Bulgar, „NARODNA MLADEJ" și
„ZEMEDELSKO ZNAME" au publi
cat corespondențe din Paris. în care
sânt scoase în evidență rezultatele
fructuoase ale vizitei. In corespon
denta „în sprijinul destinderii" „Rabotnicesko Delo" relevă că președin
tele României, Nicolae Ceaușescu. și
președintele Franței. Valery Giscard
d’Estaing, subliniază necesitatea res
pectării tuturor principiilor și a în
făptuirii prevederilor Actului final
de la Helsinki de către toate statele
participante ca factor de bază pen
tru instaurarea și consolidarea în
crederii, pentru întărirea securității
și dezvoltarea colaborării. „Cei doi
președinți — relevă ziarul, citind din
Declarație — au subliniat importanța
reuniunii de la Madrid din toamna
acestui an și au evidențiat necesi
tatea de a se face totul pentru ea
aceasta să poată înregistra un pro
gres pe calea întăririi securității și
colaborării pe continentul nostru.
Nicolae
Ceaușescu
și
Giscard
d’Estaing consideră că reuniunea de
la Madrid trebuie să adopte o hotărîre cu privire la convocarea confe
rinței asupra dezarmării în Europa,
la care să participe toate statele
semnatare ale Actului final ; această
conferință trebuie să aibă drept scop
trecerea la măsuri concrete privind
întărirea încrederii, urmate de un
proces eficace de dezarmare".
Anunțînd încheierea vizitei oficiale
în Franța a șefului statului român
organul central al C.C. al P.M.S.U.,
„NEPSZABADSAG", scrie că „nego
cierile — după cum se arată în de
clarație — s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și încredere care
caracterizează relațiile tradiționale
de prietenie dintre cele două țări".
Ziarele „MAGYAR NEMZET", „MA
GYAR HIRLAP" și „NEPSZAVA"
publică corespondente de la tri
misul agenției M.T.I. la Paris, sub
titluri ca „Declarația româno-franceză" și „încheierea întâlnirii româno-franceza la nivel înalt". Sini

împlinirea a cînd ani de Ia înche
ierea Conferinței pentru securitate
și oooperare in Europa — eveniment
de importantă istorică în viata po
litică a continentului și a lumii
întregi — impune un șir de reflexii
și concluzii și in ceea ce privește abordarea problemelor și îndeplinirea
hotărîrilor care se referă la coope
rarea culturală, la promovarea valo
rilor autentice, asigurlnd astfel un
dialog constructiv în aoest domeniu,
contribuind activ la mai buna cu
noaștere și apropierea între popoare.
Se știe că Actul final al confe
rinței. semnat la Helsinki de repre
zentanții la nivel înalt al celor 35
de țări, participante, a încorporat.
Intr-un tot unitar și armonios,
alături de principiile fundamentale
menite să guverneze relațiile dintre
statele participante, de măsurile pri
vind creșterea încrederii, extinderea
colaborării economice și tehnicoștiințlfice, un capitol distinct con
sacrat schimburilor culturale — ca
una din componentele importante
ale edificării securității europene. în
elaborarea acestui capitol s-a pornit
de la convingerea — afirmată expres
In cuprinsul documentului — că sti
mularea schimburilor și cooperării pe
planul culturii, educației, informației,
contactelor umane intre statele sem
natare, indiferent de sistemul lor
social-politic, poate contribui consi
derabil la dezvoltarea destinderii și
încrederii internaționale. Ia înțelege
rea și apropierea intre popoare, la
întărirea păcii și, totodată, la îmbo
gățirea personalității umane. în acest
scop, documentul a preconizat un șir
de măsuri și acțiuni concrete de na
tură să permită accesul tuturor po
poarelor continentului european la
tot ce a creat și creează mai valoros
gindirea umană, să contribuie la asi
gurarea educării maselor. în special
a tineretului, în spiritul păcii, priete
niei și colaborării rodnice. Firește,
cooperarea în aoest domeniu, ca și în
oricare altul, poate fi clădită — iar
acest lucru este specificat clar în do
cument — numai pe temelia prin
cipiilor noi, de relații — respect re
ciproc al independenței șl suverani
tății naționale, egalitate In drepturi,
neamestec în treburile Interne, con
sacrate de Actul final — de aceasta
depinzînd ca raporturile de colabo
rare să servească realmente destin
derii și securității in Europa și in
lume.
Tocmai In acest spirit concepe
România socialistă roiul și impor
tanța cooperării pc planul cultural.
In acest spirit a acționat țara noastră
atit in cadrul conferinței, cit sl in
toți cei cinci ani care au trecut de

redate pasaje din Declarație referi
toare la problemele securității șl
dezarmării în Europa, reuniunea de
la Madrid, necesitatea adoptării
de măsuri concrete de dezarmare în
Europa. Televiziunea ungară a anun
țat, de asemenea, încheierea vizitei
în Franța a președintelui Nicolae
Ceaușescu și a difuzat extrase din
Declarație, prezentând, totodată, por
tretele celor doi șefi de stat
„Cei doi șefi de stat — subliniază
în relatarea sa ziarul „RUDE
PRAVO". organ central al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia — au acordat o
atenție deosebită problemelor „secu
rității și dezarmării în Europa.
România șl Franța s-au pronunțat,
de asemenea, pentru o rezolvare
globală, justă șl trainică, a proble
melor din Orientul Mijlociu, care să
asigure retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate în anul 1967, dreptul
poporului palestinian la autodeter
minare". Despre rezultatele vizitei
în Franța a șefului statului român

păcii șl colaborării In lume. Se evidențiază spiritul constructiv al politicii
externe românești și se relevă Interesul șl aprecierea Internațională pen
tru activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicată păcii
și înțelegerii, contribuția remarcabilă a șefului statului român la soluțio
narea marilor probleme ale lumii contemporane, la promovarea interese
lor fundamentale ale tuturor popoarelor, spiritul de înaltă responsabilitate
pentru destinele umanității ce animă activitatea președintelui României
socialiste.
ar trebui să participe și Uniunea So
vietică și Statele Unite, iar Organi
zația Națiunilor Unite ar trebui să
aibă un rol mai important. De ase
menea — a spus președintele Româ
niei — cred că pentru desfășurarea
cu succes a tratativelor s-ar impune
participarea și a altor state care pot
contribui la soluționarea politică a
problemelor complexe din Orientul
Mijlociu".
Referindu-se. pe de altă parte, la
rolul jucat de România și Franța în
eforturile desfășurate in vederea unei
reglementări politice în Orientul
Mijlociu, agenția M.A.P. subliniază
că președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că guvernele celor două state
„pot să-și aducă și în viitor contri
buția la instaurarea unei păci traini
ce șl durabile, care să asigure inde
pendența și integritatea tuturor sta
telor din zonă".
Cotidianul grec „MESIMVERINI",
în corespondența sa din Paris „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu : Europa

au informat, de asemenea, ziarele
„PRACE", „I.IDOVA DEMOKRACIE"
și „MLADA FRONTA".
Cotidianul senegalez „LE SOLEIL"
publică, sub titlul „Ceaușescu în
Franța. O vizită dominată de o mare
cordialitate", o corespondență din
Paris, în care sînt prezentate prin
cipalele aspecte ale vizitei. Marea
cordialitate și convergențele de
păreri care s-au degajat în tâmpul
întâlnirilor pe care le-au avut cei
doi președinți — scrie ziarul —
demonstrează buna prietenie francoromână. Relațiile bilaterale. îndeo
sebi cooperarea industrială, se vor
extinde ca urmare a acestei a doua
vizite oficiale a domnului Ceaușescu
în Franța — relevă „Le Solei!".
Postul național de radio din Dakar
a transmis, de asemenea, informații
și corespondențe din Paris despre
desfășurarea vizitei.
AGENȚIA MAROCANA DE PRE
SA M.A.P. a difuzat extrase largi
privind aprecierea făcută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în legătură cu
situația din Orientul Mijlociu în in
terviul acordat postului de televiziune
„France III". Se relevă accentul pus
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe
necesitatea de a se acționa „pentru
impulsionarea unei soluționări poli
tice globale a situației, care să ducă
la retragerea Israelului din teritoriile
ocupate în 1967, inclusiv din partea
arabă a Ierusalimului și. în mod deo
sebit. la rezolvarea problemei por
porului arab palestinian, pe baza
dreptului la autodeterminare, la con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent. Problema esențială pentru
o pace globală în Orientul Mijlociu
o constituie tocmai soluționarea pro
blemei palestiniene și formarea unui
stat palestinian independent".
Președintele român — scrie agenția
— a arătat că în privința aceasta „se
impun noi inițiative, care să poată
duce la organizarea unei întâlniri in
ternaționale, cu participarea tuturor
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.
Este evident că la această conferință

popte constitui focarul unui nou
război, deșj a fost depășită tensiu
nea". subliniază că. potrivit aprecie
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
deșj momentul culminant al tensiu
nii internaționale a fost depășit, pe
ricolul continuă să fie mare, iar
negocierile pentru dezangajarea mili
tară și dezarmare în Europa trebuie
să fie situate pe primul plan, deoa
rece Europa rămîne. în continuare,
focarul principal de unde ar putea
izbucni un nou război mondial.
Ziarul spaniol „PUEBLO" scrie. într-un articol intitulat „Ceaușescu în
Franța", că vizita în Franța a pre
ședintelui României „nu se înscrie
numai în cadrul relațiilor bilaterale
București — Paris, ci privește variate
aspecte de maximă importantă, intre
care figurează problema destinderii
europene și succesul reuniunii pen
tru securitate și cooperare în Europa,
ce va avea loc la Madrid în toamna
acestui an". „Fapt realmente evident
este că atit Franța, cit șl România
au poziții asemănătoare, poziții ce au
la bază apărarea in mod intransigent
a autonomiilor lor. Președintele
român — observă ziarul '— se pro
nunță pentru crearea unei zone
demilitarizate în Europa". „Nu este
vorba de simple atitudini dialectice,
ci de o politică îmbogățită și apro
fundată de-a lungul anilor și care
contează în plus pe un extraordinar
sprijin popular intern" — relevă
.. Pueblo".
„In convorbirile de la Paris —
scrie ziarul — președintele Nicolae
Ceaușescu pledează în favoarea pla
nurilor , sale de destindere, care cu
prind. în principal, dezarmarea ge
nerală și. în primul rînd. nucleară, un
proces larg și complex, care trebuie
să înceapă cu măsuri parțiale, situînd in frunte o reducere a cheltu
ielilor militare cu 10 la șută pînă în
1985. lichidarea bazelor militare din
străinătate. retragerea în propriile
frontiere a tuturor trupelor și arma
mentelor din exterior, reducerea ac
tualelor efective militare, incepînd
cu cele ale marilor puteri, lichidarea

blocurilor militare". „Președintele
Ceaușescu — arată In continuare
„Pueblo" — care propune ea fondu
rile economisite ca urmare a redu
cerii cheltuielilor militare să fie des
tinate sprijinirii celor mai sărace țări
din lumea a treia, nu ignoră dificul
tățile realizării acestui plan. Totuși,
președintele Ceaușescu are încredere
în acest plan și consideră că pentru
îndeplinirea lui webuie depuse toate
eforturile necesare".
„Vizita la Paris — subliniază ziarul
— are loc într-un moment în care
dramatica tensiune din lunile trecute
pare să mai fi cedat și cînd pentru
prima dată există posibilitatea de a
negocia dificila temă a Instalării de
rachete tn Europa. Președintele
Ceaușescu crede că aceasta este o
ocazie unică pentru a se obține o
dezescaladare a tensiunii și a se
ajunge la un echilibru militar sub
nivelul celui actual, nu deasupra
acestuia".
Relevînd că președinții României și
Franței au prevăzut să abordeze în
profunzime tema Conferinței pentru
securitate și cooperare în Europa,
ziarul consideră că reuniunea de la
Madrid .ar putea fi un pas decisiv
pentru normalizarea relațiilor inter
naționale deteriorate, deoarece aici
pentru prima dată se vor întâlni re
prezentanții tuțuror statelor. Va fi o
ocazie unică de întâlnire și negociere.
Dar pentru ca C.S.C.E. să-și reia dru
mul întrerupt este necesar să existe
o dorință reală de înțelegere. Pre
ședintele Ceaușescu consideră că
poate avea o influentă determinantă
nresiunea acelor țări care vor merge
la Madrid cu dorința sinceră de a
găsi soluții".
De asemenea, presa centrală, pos
turile de radio si televiziune din
R.F, Germania acordă spatii largi vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Franța, subliniind importanta de
osebită a noului dialog româno-francez la cel mal înalt nivel pentru des
tinele păcii, securității și coope
rării în Europa și în lume. Ziarul
„FRANKFURTER ALLGEMEINE" a
inserat articolul „Vizita de stat
a domnului Ceaușescu la Paris",
în care este relevată importan
ta continuității raporturilor si con
tactelor numeroase si strînse dintre
președintele Nicolae Ceaușescu si
președintele Giscard d’Estaing pen
tru amplificarea colaborării dintre
cele două state. „România si Franța
au convenit cu prilejul vizitei de stat
în România, a președintelui Giscard
d’Estaing. in martie 1979. să adincească schimburile si colaborarea
economică si tehnică. Colaborarea in
dustrială. a înregistrat cele mai mari
progrese tn producția de automobile,
ca si în alte domenii".
Vizita oficială efectuată în Franța
de președintele Nicolae Ceaușescu
s-a soldat cu întărirea „convergentei
de interese" a celor două țări —
scrie, intr-o nouă corespondentă din
Paris, ziarul britanic ..TIMES". Zia
rul subliniază că originea latină co
mună si legăturile istorice dintre cele
două țări au avut o contribuție la
aceasta. în continuare, ziarul ..Ti
mes" menționează pasajele din De
clarația publicată la încheierea vizi
tei referitoare la necesitatea soluțio
nării prin mijloace pașnice a dife
rendelor si a respectării principiului
neintervenției tn treburile interne ale
altor state, precum si necesitatea Pre
gătirii temeinice a reuniunii de la
Madrid a Conferinței pentru «ecuritate si cooperare în Europa.

atunci, affrmfndu-se ea o promotoare
consecventă a unei concepții largi,
profund constructive și realmente
umaniste în acest domeniu »i șa o
militantă activă neobosită pentru
materializarea ei efectivă, In deplină
concordanță cu spiritul documentului
de la Helsinki.
Apreciind că, în epoca noastră,
participarea la circuitul mondial' de
bunuri șl valori spirituale. în cadrul
căruia fiecare națiune are de primit
și de dat, constituie o cerință obiectivă a dezvoltării tuturor state

ale Instituțiilor cultural-ștlințifico
românești cu instituțiile simila
re din țări europene și de pe
alte continente ; prezența oamenilor
de cultură și artă români la ma
nifestările cultural-științifioe inter
naționale, ca ,și prezența în țara
noastră a numeroase formații cultural-artistice și personalități cultu
rale din alte țări ; vasta operă de
traducere a operelor de valoare ale
creației universale ; prezentarea pe
scenele și ecranele noastre a celor
mai valoroase piese de teatru șl

pretextul .liberei circulații a Infor
mațiilor". Idei, concepții, producții
care cultivă ura între popoare, ra
sismul și șovinismul, care stimulea
ză obscurantismul, violența, porno
grafia — fenomene care ar vicia via
ta spirituală a comunității umane
și. ca atare, incompatibile cu cerin
țele și spiritul Actului final. Com
baterea unor asemenea practici,
profund nocive, a devenit cu
atît mat necesară cu cît, in
ultima vreme, se constată o in
tensificare a apariției de cărți, pu

Comentarii ale presei internaționale
consacrate vizitei președintelui
Nicolae Ceaușescu în Franța

ROMÂNEȘTI"

MANILA 29 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită în narlamentul Fi
lipinelor, președintele
Ferdinand
Marcos a evidențiat necesitatea în
făptuirii unui program national de
dezvoltare energetică accelerată, ast
fel îneît pină în anul 1985 să se reali
zeze o reducere substanțială a depen
denței țării de importurile de petrol.
Președintele filipinez a arătat că. in
acest scop. trebuie intensificate cer
cetările pentru identificarea si uti
lizarea de noi surse de energie, in
clusiv prospectările pentru descope
rirea de noi zăcăminte submarine de
petrol in preajma litoralului, Sumele

Detlnutll oolltlci naleatlnlenl
de Ia închisoarea lsraeliană
Nafkha continuă greva
foamei
TEL AVIV 29 (Agerpres). — Greva
foamei, declarată de cei 76 de deți
nuți politici palestinieni de la închi
soarea israeliană Nafkha, din pustiul
Neghev, împotriva condițiilor de de
tenție și a tratamentului la care sînt
supuși de autoritățile militare israeliene, a intrat în cea de-a treia sâptămînă — informează agenția pales
tiniană de știri W.A.F.A. Starea să
nătății majorității deținuților politici
palestinieni este precară. în încer
carea de a diminua tensiunea din
ultima vreme, după încetarea din
viață a doi palestinieni și puternicele
manifestații de protest care au ur
mat, autoritățile israeliene au trans
ferat o parte din deținuți în alte
închisori.
După cum transmite agenția
W.A.F.A., avocatul lsraelian Felicia
Langer a adresat ministrului israelian de interne o telegramă de pro
test în care arată că deținuți! politici
palestinieni de la Nafkha sînt supuși
unei exterminări lente.

Evoluția situației
din Bolivia
LA PAZ 29 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă relevă
că în Bolivia continuă greva declan
șată in urma loviturii militare de stat
de la 17 iulie, la chemarea Centralei
Muncitorilor Bolivieni (C.O.B.) și a
Comitetului național pentru apărarea
democrației. în jurul centrelor mi
niere, unde ’ activitatea a încetat ca
urmare a grevei, continuă să se afle
postate forte militare. Pe de altă
parte, agenția Reuter subliniază că
în centrul minier Huanani armata
împiedică aprovizionarea cu alimente
a greviștilor.
în capitală au loc. în continuare,
schimburi de focuri, maj ales în tim
pul nopții. Potrivit agenției Prensa
Latina, Interdicțiile de circulație in
staurate după lovitura de stat rămin
în vigoare.

Este știut că în legătură cu trans
punerea tn viață a prevederilor Ac
tului final, anumite cercuri din Occi
dent, lgnorind sau nesocotind carac
terul unitar al Actului final, pun ac
centul principal pe laturi mărginașe,
minore sau formale, urmărind, în esență, să abată atenția de la grave
le anomalii sociale care afectează
personalitatea umană în orlnduirea
respectivă, recurgînd la tentative de
amestec Tn treburile interne ale po
poarelor din țările socialiste — în
flagrantă contradicție cu principiile

autentice ale civilizației europene
enunțate în document, cu cerințele
destinderii. Este semnificativă în
această privință propaganda desfă
șurată în unele țări sub pretextul
„drepturilor omului", îndeosebi in
legătură cu probleme cum sint între
girea familiilor și căsătoriile intre
cetățeni din țări diferite.
în ce privește țara noastră este
știut că România a rezolvat, atît
înainte, cît și după semnarea Actu
lui final, în spirit principial aseme
nea probleme, ținînd seama de legis
lația existentă, de tradițiile naționa
le, de voința familiilor, de grija pen
tru soarta cetățenilor patriei, în ace
lași timp. România consideră că în
săși aplicarea principiilor înscri
se In documentele de la Hel
sinki reclamă să se pună capăt ori
cărei activități de racolare a cetățe
nilor altui stat. Instigării oamenilor
de a-și părăsi patria natală spre a
deveni forță de muncă ieftină in
interesul marilor monopoluri.
Tn ceea ce o privește. România
abordează problemele umanitare în
tr-un sens larg și constructiv ; așa
cum este știut, tovarășul Nicolae

tat că se angajează să respecte Constituția țării, să promoveze dreptatea
socială. în domeniul economic — a
spus el — obiectivul prioritar 11 va
constitui lupta împotriva inflației.
în ce privește opțiunile de politică
externă ale Perului, președintele s-a
pronunțat pentru dezvoltarea relații
lor cu statele vecine, precum si alte
țări ale lumii, indiferent de orien
tarea lor ideologică. Peru — a
menționat el — rămîne o țară atașată
ferm principiilor mișcării de neal'niere. avind aceleași preocupări ca și
celelalte state în curs de dezvoltare.
După ceremonia instalării președin
telui. a avut loc depunerea jurâmîntului de către cei 17 membri ai gu
vernului. condus de Manuel Ulloa.

Președintele Filipinelor despre necesitatea înfăptuirii
1 unui program național de dezvoltare
energetică accelerată

OUIEMTIII MlllOtlII

intre popoare, pentru promovarea valorilor

blicații, filme, care tac apologia fas
cismului și rasismului, răspîndesc
„cultul armelor", întețesc propagan
da de război. Există, fără îndoială,
o legătură directă intre aceste „pro
ducții culturale", menite să provoa
ce învrăjbirea între popoare și reactivizarea în unele țări a unor cercuri
neofasciste, intensificarea teroris
mului, înmulțirea actelor criminale
comise de organizațiile extremis
te, manifestările unor oameni po
litici în favoarea „războiului rece"
— toate acestea urmărind, in fond,
tulburarea climatului internațional,
subminarea procesului deschis prin
semnarea Actului final de la Hel
sinki. Apare astfel cu totul îndrep
tățită poziția tării noastre, care, oronunțîndu-se ferm împotriva unor asemenea fenomene nocive, pentru
dezvoltarea sănătoasă a popoarelor,
îndeosebi a tineretului, consideră oportună organizarea unor reuniuni
consacrate adoptării de măsuri pen
tru combaterea oricăror manifestări
de natură să polueze conștiințele, să
ducă la degradarea ființei umane, la
învrăjbirea între națiuni, ta încor
darea situației internaționale.

LIMA 29 (Agerpres). — La Lima
a avut loc ceremonia instalării pre
ședintelui Fernando Belaunde Terry,
câștigătorul alegerilor generale de la
18 mai. ca reprezentant al Partidului
Acțiunea Populară.
Noul șef al statului a den-us jurămîntul in fața președintelui Senatu
lui. Oscar Trelies. în prezenta mem
brilor noului Congres Național —
parlamentul — și a celor peste 700
de invitați reprezentind 88 de țări și
20 de organizații internaționale.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a fost reprezentat de Iosif Kovacs,
vicepreședinte al Consiliului de Stat.
în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. Fernando Belaunde Terry a ară-

PRAGA 29 (Agerpres). — tn
localitatea Luhacovice a avut
loc deschiderea „Zilelor culturii
românești14 care cuprind o serie
de manifestări cultural-artistice
dedicate tării noastre, tn acest
cadru a fost vernisată expoziția
„România azi", care in imagini
sugestive. reflectă muncă plină
de abnegație a poporului nostru
pentru dezvottarea economicosocială a României socialiste.
Au fost prezentate filme artis
tice si documentare românești,
concerte cu muzică de compozi
tori români si s-a organizat
concursul „Ce cunoașteți despre
România 7".
Cu prilejul inaugurării „Zilelor
culturii româitești" a avut loc o
adunare.
Din partea Ambasadei româ
ne la Praga si a organelor lo
cale s-au depus coroane de flori
la Monumentul ostașilor români
căzufi pentru eliberarea locali
tății Luhacovice.

Dialog constructiv pentru mai buna cunoaștere

filme de peste hotare. Considered
că schimburile de valori spirituale
nu trebuie limitate doar la relații
le bilaterale, ci folosite pentru a
crea o ambianță nouă, de colabo
rare prietenească pe plan continen
tal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
preconizat organizarea unor ample
manifestări culturale europene —
festivaluri, concursuri, colocvii — și,
tn acest ■ sens, România a dat ea
însăși exemplu grăitor prin inițierea
și desfășurarea, in țara noastră, a
Festivalului european al prieteniei,
Festivalului de folclor din țări bal
canice, Reuniunii internaționale pen
tru crearea unei bănci de date cul
turale, a altor manifestări menite
să promoveze valorile autentice ale
creației spirituale ale popoarelor, in
scopul mai bunei cunoașteri re
ciproce.
Pe cit de activă șl constructivă
este atitudinea țării noastre în fa. voarea unor asemenea schimburi cultural-artistice îndreptate spre apro
piere între popoare, pe atît de fer
mă și categorică este poziția față
de tentativele de a vehicula, sub

Ceremonia instalării noului președinte
al Republicii Peru

„ZILELE CULTURII

ÎN SPIRITUL PREVEDERILOR ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI:

lor — mari si mici — pe calea pro
gresului, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Se impune
intensificarea schimburilor de valori
spirituale care să îmbogățească pa
trimoniul fiecărui popor, cit și al
civilizației europene și mondiale în
ansamblu, promovarea unei culturi
care să cultive idealuri sociale înain
tate și valori morale superioare".
Corespunzător acestei cerințe, țara
noastră s-a pronunțat pentru o strinsă cooperare cu celelalte țări eu
ropene, cu toate statele semnatare
ale Actului final. Acționind pentru
a face cunoscut peste hotare me
sajul spiritualității poporului român,
voința sa de pace și înțelegere cu
toate popoarele. România s-a ară
tat, totodată, deschisă spre tot ce
au creat valoros celelalte națiuni,
spre toț ceea ce, prin conținutul umanist de idei și realizarea artisti
că. servește înălțării morale a omului, educării sale in spiritul prie
teniei și colaborării cu celelalte po
poare, progresului întregii umanități.
Stau mărturie grăitoare in acest
sens- legăturile tot mai largi

LIMA

R.S. CEHOSLOVACĂ

care vor trebui Învestite în următorii
ani pentru înfăptuirea programului,
a menționat președintele, se vor ri
dica la circa 30 miliarde pesos.
Expertii filipinezi consideră că ne
cesitățile de petrol ale tării oe anul
în curs sînt de aproximativ 92 milioa
ne barili, din care zăcămintele sub
marine din zona Palawan vor furniza
cam 10 la sută, respectiv jumătate
din producția internă. Se apreciază
că prin înfăptuirea programului pre
conizat de dezvoltare energetică acce
lerată se va ajunge ca în 1985 im
porturile de țiței să reprezinte nu
mai 50 la sută din necesarul națio
nal. fată de 80 la sută în prezent.

Agențiile de presa
e scurt
INTÎLNIRE LA SOFIA. Todor
Jivkov, prim-secretar al C.C. al
I P.C. Bulgar, s-a întâlnit cu Henk
Hoekstra, președintele P.C. din
I Olanda, aflat în vizită în Bulgaria
— informează agenția B.T.A. PărI țile și-au exprimat hotărirea de a
extinde legăturile dintre cele.„două
partide, au examinat probleme ale
I mișcării comuniste și muncitorești
internaționale, ale situației mon"diale.

I
PRIMIRE LA BEIJING. DelegaI ția Uniunii Democrate a Poporului
Malian, condusă de coL Youssouf
I Traore, membrii al Comitetului
Executiv Central, secretar pentru
1 informații și cultură al U.D.P.M..
care face o vizită la Beijing, a fost
primită de Hua Guofeng, președin| tele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premierul
I Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. In acest cadru a avut loc o
convorbire consacrată dezvoltării
. continue a relațiilor dintre cele
două țări, precum și unor probleI me internaționale, menționează
agenția China Nouă.
I

I
|
I
I
.

DEFICITUL
BALANȚEI
DE
PLĂȚI A R.F.G. s-a ridicat, în primul semestru al acestui an, la 12,7
miliarde mărci vest-germane — a
declarat Karl-Otto Poehl; președinte
al Bundesbank. în cursul unei conferințe de presă, acesta a subliniat
că nu Se are în vedere, pe termen
scurt, nici o ameliorare a situației în
ce privește balanța de plăți externe,
confirmînd, totodată, aprecierile
potrivit cărora „pe ansamblul anu

Ceaușescu ■ fundamentat Încă în
cuvintarea rostită la Helsinki și
a dezvoltat în anii care au tre
cut de atunci conceptul unui
umanism nou, democratic, revolu
ționar, a cărui esență constă în
eliminarea inegalităților economice și
sociale și crearea tuturor condiții
lor pentru o viață demnă a fiecă
rui om. a fiecărei națiuni. In baza acestei concepții, președintele Româ
niei a preconizat organizarea unor
consfătuiri care să ajungă la solu
ții de îmbunătățire a condițiilor de
muncă, de asigurare a unei vieți
demne celor ce muncesc.
Desigur, există unele deosebiri de
păreri, tn ceea ce privește modul de
abordare a problemei „drepturilor
omului" : acestea decurg în mod ine
rent din deosebirile de orinduire so
cială, de ideologie etc. Asupra
acestor aspecte se pot angaja, fireș
te. dezbateri și confruntări. Dar
„spiritul de la Helsinki" nu este
spiritul confruntării, ci acela al
colaborării intre state cu orînduiri sociale diferite pentru so
luționarea în comun a probleme
lor vitale de care depind securitatea
și prosperitatea popoarelor europe
ne, pacea în lumea întreagă. Iar această colaborare nu se poate în
temeia decît pe stricta respectare
a principiilor consacrate de Actul
final, a dreptului fiecărei țări de
a-și alege liber căile dezvoltării sșle,
fără nici un amestec din afară.
Esențial este ca să nu se evite abor
darea problemelor hotăritoare pen
tru o reală securitate — cum sînt
dezangajarea militară si dezarmarea
— prin propulsarea în prim plan a
unor probleme de mai mică însem
nătate. Una din cauzele nereușitei
conferinței de la Belgrad a constltuit-o tocmai o asemenea practică,
apreciată pină la urmă de popoare
ca fiind diversionistă, de natură să
abată atentia de la problemele vi
tale ale securității.
In spirit constructiv, cu totul co
respunzător ideilor de bază ale Actu
lui final, a acționat România în de
cursul celor cinci ani în ceea ce pri
vește toate componentele securității
europene, inclusiv cea a schimburilor
culturale ; in acest spirit consideră
țara noastră că trebuie pregătită și
desfășurată reuniunea de la Madrid,
astfel ca ea să stimuleze transpu
nerea în viață a tuturor prevederi
lor Actului final, să marcheze un
pas înainte în marea operă de fău
rire a unei Europe noi, a păcii și
securității, a colaborării rodnice, în
folosul înfloririi tuturor națiunilor ei.

Ion FINTÎNARU

lui 1980 deficitul extern al R.F.G.
va fi de 25 miliarde mărci".
NOI ACTE DE TERORISM ÎN
SPANIA. Marți, la Madrid,
un
soldat a fost ucis, iar altul a
fost grav rănit într-un atentat pus
la cale împotriva unui general din
forțele terestre. Arturo Criado
Amunategui. care a fost rănit. De
la începutul anului. în Spania și-au
pierdut viața 80 de persoane, ca
urmare a atentatelor teroriste.
ÎNTREVEDERE italiano-ciPRIOTA. Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Emilio Colombo, a
avut o întrevedere CU omologul său
cipriot. Nikos Rolandis. care efec
tuează o vizită oficială la Roma,
Cei doi miniștri au procedat la un
schimb de vederi asupra situației
internaționale și asupra relațiilor
italo-cipriote.
VAL DE FURTUNA ASUPRA
UNOR REGIUNI ALE R.S.S. UCRA1NENE, tn ultimele zile asupra re
giunilor apusene ale R.S.S. Ucrainene s-a abătut un val de furtună
— informează agenția T.AS.S. Pre
cipitațiile căzute au ridicat nivelul
apelor unor riuri. producind avarii
la conducte de gaze si rețele de
transport ale curentului electric, au
deteriorat unele porțiuni montane
de șosele, au inundat așezări omenești. au distrus locuințe, poduri,
culturi agricole. Organele de partid
Si de stat întreprind măsuri pen
tru acordarea de ajutor zonelor ce
au avut de suferit de pe urma ca
lamității. In regiunile afectate de
inundații viata revine la normal.
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0 declarație a secretarului
general al C. C. al
Partidului Socialist Yemenit
ADEN 29 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la deschiderea ședin
ței Comitetului Superior și comi
siilor de pregătire a celui de-al II-lea
Congres extraordinar al Partidului
Socialist Yemenit. A. N. Mohammed,
secretar general al C.C. al partidu
lui, președintele Prezidiului Consi
liului Suprem al Poporului, primministru al R.D.P. Yemen, a rele
vat necesitatea întăririi unității
organizatorice și politico-ideologice a
partidului, a creșterii rolului său
conducător tn viața politică și eco
nomică a țării, a angajării ferme în
lupta pentru construirea unei socie
tăți fără exploatare.
Intenționăm — a subliniat A. N.
Mohammed — să ajutăm și în viitor
mișcările de eliberare națională din
Orientul Mijlociu și din întreaga
lume, să continuăm lupta împotriva
imperialismului și reacțiunii. să spri
jinim și pe mai departe lupta po
porului palestinian arab, sub condu
cerea Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, pentru dobindirea dreptu
rilor sale legitime, inclusiv dreptul
la autodeterminare și la constituirea
unui stat național independent.

JOHANNESBURG
Mișcările revendicative
ale populației de culoare
PRETORIA 29 (Agerpres). — La
Johannesburg continuă acțiunea gre
vistă a muncitorilor negri din servi
ciile municipale care revendică îm
bunătățirea condițiilor de viață- In
tr-o declarație citată de agenția
United Press International. Joseph
Mavi, președintele sindicatului mun
citorilor din serviciile municipale, a
arătat că greviștii reclamă „salariu
egal cu albii la muncă egală".
La rîndul ei, agenția France
Presse relatează că poliția din Jo
hannesburg a luat poziție lingă prin
cipalul garaj de autobuze al orașului,
unde conducătorii negri, ca și lucră
torii de la serviciile de distribuire a
electricității aflați în grevă, s-au adu
nat pentru a-și susține revendicările.
Majoritatea polițiștilor poartă bas
toane lungi, unii dintre ei sînt înar
mați cu puști cu țeava tăiată, șl cu
pistoale mitralieră, scrie A.F.P.
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