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« ■lume se impun eforturi intense pentru pregătirea temeinică
si desfășurarea cu succes a reuniunii de la Madrid

în calendarul politic european ziua 
de 1 august evocă un eveniment de 
amplă rezonanță internațională : in 
urmă cu cinci ani, la 1 august 1975, 
șefii de stat și de guvern din 35 de 
state — din Europa, S.U.A. și Canada 
— au semnat, la Helsinki, Actul final 
al primei conferințe consacrate secu
rității și cooperării pe continent Re
zultat al unor laborioase negocieri. Ia 
care și-au adus contribuția toate sta
tele participante, Actul final de la 
Helsinki a cristalizat un ansamblu 
de principii și măsuri practice meni
te să asigure tuturor popoarelor con
tinentului garanția că se pot dezvolta 
în liniște și siguranță, la adăpost de 
orice agresiune și amenințare din 
afară, că pot coopera între ele în mod 
liber. în folosul fiecăruia in parte și, 
totodată, al progresului general. Pe 
bună dreptate Conferința de la Hel
sinki a fost considerată ca un mu- 
ment de însemnătate istorică în viața 
Europei, in viața politică mondială, 
iar documentul semnat a fost apre
ciat ca o adevărată Cartă a secu
rității și cooperării.

România socialistă a participat ac
tiv la acest eveniment cu satisfacția 
de a se fi numărat printre inițiatorii 
Conferinței general-europene și de 
a fi adus o substanțială contribuție 
la evoluțiile și mutațiile pozitive de 
pe continent, la pregătirea și desfă
șurarea cu succes a marelui forum 
european. Sint bine cunoscute și se 
bucură de o largă recunoaștere in
ternațională marile merite ale secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în definirea con
ceptului de securitate europeană, ac
tivitatea sa neobosită pentru promo-; 
varei cauzei destinderii și înțelegerii 
în Europa și în lume. (

Totodată. România marchează acest 
eveniment cu sentimentul deplinei 
angajări in realizarea prevederilor 
Actului final de la Helsinki, pentru 
înfăptuirea unei securități reale și 
trainice pe continentul nostru, atit de 
încercat în acest secol de cele două 
conflagrații mondiale. In toți acești 
ani, țara noastră a acționat cu neabă

tută consecvență pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor adoptate de 
Conferința general-europeană, prin 
extinderea relațiilor de cooperare 
economică, tehnico-științifică și cul
turală, prin participarea activă la 
dialogul intereuropean, la reuniunile 
organizate în baza Actului final în 
vederea materializării perspectivelor 
noi deschise de conferință.

Examinarea atentă, lucidă a eve
nimentelor arată că documentele

natare ale Actului final atingînd as
tăzi fantastica sumă de 1 miliard de 
dolari pe zi. încă o dovadă că ..mă
surile de creștere a încrederii si în
tărire a stabilității pe continent" adop
tate atunci nu s-au referit la as
pecte esențiale, că nu 's-au înfăptuit 
acțiuni concrete pentru declanșarea 
unui autentic proces de dezarmare, 
ca un aspect fundamental, ca o ce
rință primordială a securității.

Nu „încredere", ci o legitimă în-

CINCI ANI DE IA CONFERINȚA PENTRU
SECURITATE ȘI COOPERARE-EVENIMENT 

ISTORIC IN VIATA CONTINENTULUI
adoptate la Helsinki au avut o in
fluență pozitivă asupra evoluțiilor 
ulterioare de pe continent. In ace
lași timp, este tot atit de adevărat 
că. din păcate, speranțele pe rare 
și le-au pus popoarele în hotărîrile 
înscrise în Actul final de la Helsinki 
nu au fost pe deplin confirmate.

Este o realitate că după conferință 
s-a creat o anumită stare de euforie 
și automulțumire, incit nu s-a acțio
nat cu destulă energie de către toate 
statele în direcția înfăptuirii obiecti
velor stabilite, soluționării probleme
lor de fond, esențiale, de care depin
de asigurarea cu adevărat a secu
rității europene. La cinci ani după 
încheierea conferinței de la Helsinki, 
popoarele continentului nu au astfel 
nici un motiv să se simtă în mai 
mare siguranță — dimpotrivă, se 
poate afirma că în acest timp factorii 
de risc s-au accentuat. Competiția 
înarmărilor a continuat să se intensi
fice. îndeosebi in spațiul european, 
cheltuielile militare ale statelor sem-

Rezultate

AUGUST
marii

remarcabile
în cinstea

sărbători
Județul Gorj a încheiat recoltarea griului

La 30 iulie s-a încheiat recoltatul griului in județul Gorj. In conti- 
toate 
tere- 

duble

nuare, lucrătorii ogoarelor din această parte a tării acționează cu 
forțele pentru onorarea obligațiilor către stat, pentru eliberarea 
nuluL efectuarea arăturilor și încheierea însâmînțării culturilor 
și pentru realizarea celorlalte lucrări agricole de sezon.

în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar „__
ral al Partidului Comunist Român, se spune: Valorificînd experiența 
unităților fruntașe, aplicînd întregul complex de măsuri agrotehnice re
feritoare la amplasarea culturilor, fertilizarea si amendarea solurilor, sin- 
tem hotăriți să depășim producțiile agricole planificate, să înfăptuim 
exemplar programele de dezvoltare si modernizare a agriculturii pe 
aceste meleaguri.

gene-

PETRI LA

Fabrica de mobilă — 
în funcțiune

La Petrila a intrat in producție 
o nouă fabrică de mobilă, construi
tă pe baza indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. potrivit 
cărora în Valea Jiului se var da în 
funcțiune unități care să creeze 
locuri de muncă pentru soțiile și 
fiicele minerilor. Fabrica este do
tată cu utilaje perfecționate pro
duse în țară. Peste 80 la sută din 
totalul personalului muncitor sint 
femei. (Sabin Cerbu).

latia de debitat semifabricate pen
tru scaune realizate din capete de 
bușteni. Și tot aici s-a terminat 
montaiul altei instalații modeme 
pentru mecanizarea aprovizionării 
secției de scaune, cu semifabricate. 
Ambele instalații au fost realizate 
prin autoutilare. In acest an. colec
tivul combinatului si-a propus să 
execute pe această cale utilaje, in
stalații. dispozitive si piese 
schimb in valoare de peste 22 
lioane lei. din care aproape 15 
lioane lei au fost realizate în
mele 7 luni ale anului. Trebuie re
levat faptul că in fabricile C.P.L. 
Rm. Vîlcea. aproape 20 Ia sută din 
zestrea tehnică a fost realizată nu
mai prin autoutilare. (Ion Stanciu).

de 
mi- 
mi- 
pri-

BACĂU EFORIE-NORD :
A început construcția 
primului baraj pe Șiret
La Galbeni, unde se Înaltă una 

din cele trei hidrocentrale din aval 
de Bacău, a Început construcția pri
mului barai care va stăvili apele 
Șiretului. Pentru înălțarea lui con
structorii grupului de șantiere al 
T.C.H. vor introduce in operă un 
volum de 500 000 mc de betoane. în 
spatele barajului se va forma un 
Iac de acumulare cu un volum de 
circa 40 milioane mc de apă. Aces
ta va asigura forța necesară Pentru 
punerea în funcțiune a unei cen
trale hidroelectrice. (Gh. Baltă).

RÎMNICU VÎLCEA :

Cu prioritate 
pentru mineri

La Eforie-Nord. pe litoral, a fost 
dată in folosință o nouă casă de 
odihnă a U.G.S.R., cu peste 
500 de locuri. Cu prioritate 
au primit aici . bilete mineri 
din toate bazinele tării. Si In alte 
complexe de De litoral si din tară 
minerii au 
nat număr 
tratament, 
face parte
odihnă si tratament balneologie al 
bolilor reumatismale. Baza de tra
tament se află In fază avansată de 
constructiv si urmează să 
pînă la finele acestui an. 
realizează si alte 
nă si I tratament : 
3 800 de locuri. 
1100, Soveia - 
300. (Al. Plăieșu).

la dispoziție un însem- 
de locuri la odihnă și 
Noua casă de odihnă 
dintr-un complex de

Instalații realizate 
prin autodotare

La Combinatul de prelucrare___ _________ _ __________  ■ 
lemnului din Rm. Vilcea s-au în- 

ycheiat probele tehnologice la insta-

fie gata 
U.G.S.R. 
de odih- 
de circa

complexe 
la Voila, 
la Herculane —

300 si Predeal —

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Edem Kodjo 
secretar general al Organizației Unității Africane

grijorare stîrnesc în rindui popoare
lor măsurile privind amplasarea in 
Europa a unor noi tipuri de arme 
nucleare, cum ar fi, de pildă, hotă
rirea N.A.T.O. de instalare în unele 
țări membre a noi rachete destinate 
nemijlocit folosirii pe „teatrul" eu
ropean. Orice analiză realistă și res
ponsabilă a situației din lume nu 
poate să nu rețină esențialul, și anu
me că. in pofida existenței unui șir 
de focare de încordare și conflict, 
aici. în Europa, in condițiile supra- 
inarmării celor două blocuri militare 
opuse, continuă să se afle „detona
torul" cel mai primejdios, care poate 
genera o conflagrație mondială pustii
toare. In această situație devine lim
pede că nu poate fi sarcină mai ur
gentă. cauză mai nobilă pentru toate 
statele si popoarele europene decit 
a face totul pentru înlăturarea pri
mejdiilor care planează nu numai 
asupra Europei, ci a întregii omeniri

Astăzi, la cinci ani de la semnarea 
Actului final de la Helsirlki, cu deo
sebire în condițiile actuale, cind. in 
pofida depășirii momentului de „vîrf", 
sursele de încordare, tendințele de 
revenire la ..războiul rece" se men
țin. România consideră că „reali
zarea securității europene reprezintă 
un obiectiv de cea mai mare impor
tanță ai vieții internaționale. în
treaga desfășurare a evenimentelor 
demonstrează astfel iustetea aprecie
rii formulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu de la tribuna marelui fo
rum european in sensul că încheierea

Actului de la Helsinki nu a însemnat 
un punct final, ci. dimpotrivă. înce
putul unui proces de eforturi labo
rioase și intense din partea tuturor 
statelor pentru materializarea princi
piilor noi de relații, pentru înfăp
tuirea — ca un tot unitar — a hotă- 
ririlor adoptate. In acest sens, tara 
noastră se pronunță consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor politice în
tre statele semnatare, pentru adin- 
cirea cooperării economice si tehnico- 
științifice intereuropene și înlătura
rea oricăror piedici artificiale, ba
riere si restricții discriminatorii, 
pentru lărgirea conlucrării De tărî- 
mul culturii si artei, pentru solutio
narea unor probleme umanitare 
legate de asigurarea unor condiții 
demne de muncă si de viată ma
selor largi ale popoarelor euro
pene. Este datoria supremă a state
lor și popoarelor continentului să ac
ționeze cu cea mai mare energie, să 
facă totul nu în direcția separării 
Europei, ei. dimpotrivă, în direcția 
unității continentului. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cursul 
recentei sale vizite în Franța, nu
mai o Europă unită, cu respectarea 
orinduirii sociale din fiecare țara, 
poate da garanția unei destinderi, 
securități și păci trainice pe continent 
și in întreaga lume. Este in interesul 

- vital al popoarelor europene să-și 
asume un r'ol mai important în apă
rarea și garantarea libertății, păcii și 
colaborării.

In lumina acestei cerințe esențiale, 
a evoluțiilor înregistrate în cei cinci 
ani care au trecut de la încheierea 
Conferinței de la Helsinki, capătă o 
deosebită actualitate temeinica pre
gătire a reuniunii de Ia Madrid, ast
fel incit aceasta să se soldeze nu cu 
declarații generale de intenții, ci cu 
măsuri concrete menite să contribuie 
la înfăptuirea în Dractică a Actului 
final. Ia concepti-i țării noastre, 
reuniunea de la Madrid trebuie să 
situeze în centrul atenției sale pro
blemele dezangajării și dezarmării in 
Europa, aceasta corespunzind în cel 
mai'Înalt grad intereselor, de pace Si 
securitate ale tuturor popoarelor con
tinentului. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta in legătură cu 
aceasta că „numai prin măsuri ferme 
de dezangajare militară și dezarmare 
se poate asigura transformarea des
tinderii intr-un nroces ireversibil 
poate da securității europene 
ținut real".

Desigur, toate prevederile 
în Actul final de la Helsinki

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi. în stațiunea 
Neptun. ne Edem Kodjo. secretar ge
neral al Organizației Unității Africa
ne, aflat într-o vizită în tara noastră.

La întrevedere a participat Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, secretarul general 
al O.U.A. a arătat că se-simte onorat 
de întrevederea acordată si a reliefat 
profunda satisfacție de a se întilni 
cu șeful statului român. în același 
timp, el a dat o înaltă apreciere spri
jinului activ al României, al pre
ședintelui ei acordat luntei popoare
lor africane pentru eliberare națio
nală. împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste si neocolonialiste. de dis
criminare rasială si apartheid, pen
tru consolidarea independentei si su
veranității naționale, pentru o dez
voltare economică si socială indepen
dentă. reliefind in acest context 
prestigiul de care se bucură în rin
dui popoarelor africane șeful statului 
român, care desfășoară o intensă ac
tivitate Dusă în slujba păcii, colabo
rării si Înțelegerii între națiuni. în
făptuirii idealurilor de libertate, in
dependentă si progres ale 
popoarelor, a dezideratelor 
ale umanității.

In timpul convorbirii s-a 
evoluția continuă a relațiilor de co
laborare si cooperare pe plan politic.

tuturor 
majore

subliniat

economic, tehnico-stiintific si în alte 
domenii de interes reciproc dintre 
România si țările africane si s-a ex
primat dorința comună de a intensi
fica si adinei aceste relații, spre bi
nele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale. •

Au fast abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității politice 
internaționale, exprimîndu-se îngri
jorarea față de situația mondială 
complexă, care se menține încă în
cordată datorită intensificării politi
cii de forță și dictat, de reîmpărțire 
a sferelor de influență, încălcării 
drepturilor popoarelor de a se dez
volta liber, independent, fără nici un 
amestec din afară. In acest cadru s-a 
apreciat că se impun reluarea si 
continuarea politicii de pace, destin
dere, colaborare și respect al inde
pendentei naționale, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict 
existente in diferite zone ale lumii, 
pentru încetarea cursei înarmărilor și 
reducerea cheltuielilor militare, pen
tru întărirea cursului spre destinde
re. pace si independentă, corespun
zător intereselor fundamentale și as
pirațiilor legitime ale tuturor po
poarelor.

S-a relevat, de asemenea, că in con
dițiile actuale se impune întărirea 
unității de acțiune și solidaritate a 
țărilor în curs de dezvoltare în ve-

derea lichidării fenomenului subdez
voltării, a decalajului dintre țările 
bogate și cele sărace, consecințe ale 
îndelungatei perioade de dominație 
colonialistă șl imperialistă, făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale bazate De echitate și justiție. 
Legat de aceasta, s-a subliniat im
portanta bunei pregătiri a sesiunii 
speciale a O.N.U. din acest an con
sacrată problemelor noii ordini eco
nomice internaționale.

Exprimîndu-se sprijinul deplin cu 
lupta de eliberare naționa’ă a popoa
relor din Africa și din întreaga lume, 
s-a subliniat cu deosebită satisfacție 
victoria obținută de poporul Zim
babwe. care atestă încă o dată voința 
popoarelor de a pune definitiv capăt 
dominației străine, de a păși pe calea 
dezvoltării noi, de sine stătătoare. 
De ambele părți a fost reliefată în
semnătatea luptei pentru indepen
dența Namibiei, împotriva politicii 
rasiale din Africa de Sud.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și O.U.A. de a conlucra și in 
viitor tot mai strîns pentru a-și adu
ce în continuare contribuția la lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, a politicii de dominație Și 
asuprire, la înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independență și progres.ale 
tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Georgio Napolitano
membru

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al 
Român, președintele 
cialiste România, a primit, iot 
stațiunea Neptun. 
gio Napolitano, 
tiunii Partidului 
aflat într-o vizită 
invitația C.C. al P.C.R.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.

A participat, de asemenea. Anto
nio Rubbi. șeful secției relații inter
naționale a C.C. al P.C.L

Exprimînd satisfacția pentru Invi
tația de a vizita România, pentru po
sibilitatea de a se întilni cu secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un salut căldu
ros din partea tovarășului Enrico 
Berlineuer. secretar general al Parti
dului Comunist Italian. împreună cu 
urări de sănătate si succes in activi- 

o 
si

Partidului Comunist 
Republicii So- 

...... .. . în
pe tovarășul Geor- 
membru al Direc- 

Comunist Italian, 
în tara noastră, la

tatea de înaltă răspundere ne care 
desfășoară în fruntea partidului 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu

s«
un con-

înscrise 
sint im-

(Continuare în pag. a Vl-a)

a 
mulțumit si a rugat să se transmită, 
în numele său. al C.C. al P.C.R.. al 
comuniștilor români, tovarășului En
rico Berlinguer. comuniștilor italieni 
un salut prietenesc si cele mai bune 
urări de succes îh întreaga lor acti
vitate.

In cadrul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă cu privire 
la preocupările actuale si de per
spectivă ale celor două partide. S-a 
exprimat cu acest prilej hotărirea 
P.C.R. și P.C.l. de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie, colabo
rare și solidaritate cu celelalte parti
de comuniste si muncitorești, pe baza 
egalității în drepturi, a respectării 
dreptului fiecărui partid de a-si 
elabora in mod independent tactica

SECERIȘUL GRIULUI-SUB SEMNUL MAXIMEI URGENȚE!

în pagina a lll-a : Relatări ale corespondenților noștri din județele Botoșani și Cluj

O cunosc cei ce trebuie s-o aplice ?
Recent, am primit la redacție o 

scrisoare prin care ni se semnalau 
un șir de deficiențe în activitatea 
întreprinderii „Islaz" din Alexandria. 
Pornind pe urmele depistării acestor 
neajunsuri — unele dintre ele deri- 
vînd dintr-o organizare defectuoasă 
a muncii și producției, ceea ce are 
drept efect, potrivit semnatarilor, 
slăbirea exigenței față de calitatea 
produselor la toate eșaloanele, cu 
consecințe firești în ce privește lipsa 
de desfacere, refuzuri de către bene
ficiari etc — am încercat să vedem 
cum funcționează acele verigi ale 
noului mecanism economic, ca auto- 
gestiunea și autoconducerea munci
torească. ce ar fi trebuit să împiedice 
apariția unor asemenea lipsuri.

...Ne aflăm deci, de o bună bucată 
de vreme, la întreprinderea de utilaj 
tehnologic pentru industria ușoară 
„Islaz" din Alexandria. Răsfoim cu 
atenție registrul de procese verbale 
ale ședințelor consiliului oamenilor 
muncii. Cercetăm îndelung hotărîrile 
și planurile de măsuri adoptate in 
asemenea ocazii.

Remarcăm că un laitmotiv al hotă- 
rîriior din ultimele luni — cele adop
tate în ședințele din 8 aprilie și 9 
iunie, dealtfel singurele (rt?) din 
acest an — îl constituie prevederea 
ca toate produsele existente în stoc 
(stoc ce explică, în bună măsură, 
minusurile și nerealizările întreprin
derii la producția-marfă si produc
ția fizică) să fie completate in cel 
mai scurt timp cu piesele și svban- 
samblele ce le lipsesc. In vederea

direcționării lor urgente spre benefi
ciarii eventuali ; răspunderea tradu
cerii in fapt a acestei măsuri este 
încredințată expres, în ambele hotă- 
rîri amintite, unor personaje-cheie 
în desfășurarea procesului de pro
ducție — maiștrii.

— Oare această importantă preve
dere a fost adusă la cunoștința celor 
în cauză ? A ajuns ea pînă la ulti-

anchetă 
social-economică

mul loc de muncă ? — îi întrebăm 
pe tovarășii Tudor Badea, secretarul 
comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii, și Au
relian Braicu, 
derii.

Primim cele 
rări : aproape 
am putut pune

Si totuși. în pofida .. jenei, ne de
cidem să pornim P< traseul respec
tivei prevederi spre a vedea cum 
amintita măsură a fost pusă în apli
care (despre aducerea ei la cunoș
tință nici nu mai putea fi vorba, 
asigurările primite nu permiteau nici 
o îndoială).

Iată-ne în secția de fabricație, care 
reunește toate atelierele ce trebuie 
să-și aducă contribuția la finisarea 
produselor din «toc. Spre marea

directorul întreprin-

mai energice asigu- 
ne simțim jenați că 
o asemenea întrebare.

noastră surprindere, constatăm că, 
în covârșitoarea lor majoritate, mem
brii colectivului stau la taifas, citesc 
„Sportul", mă rog, fac orice altceva 
decit producție. Explicația ne-o dă, 
prompt, șeful secției, inginerul 
Gheorghe Vișan : e pană de curent 
și mașinile nu funcționează. Bun, am 
înțeles, se mai întîmplă. Un lucru 
însă nu înțelegem (și ne mărturisim 
nedumerirea către șeful secției) : de 
ce n-a fost îndreptată barem o parte 
din personalul rămas astfel disponi
bil — în special tinerii care, plicti- 
sindu-se, se . ’ ‘ 
spre utilajele 
ce zac in curtea uzinei (mai ales 
rampe de control pentru țesătorii, 
dar și altele) pentru a le pune Ia 
punct în vederea expedierii. Șeful 
secției Înalță din umeri : nu poate 
lua singur o asemenea hotărîre, iar 
directorul uzinei e la casa de cul
tură, intr-o plenară a comitetului ju
dețean de partid, și nu poate fi scos 
de acolo să 1 se ceară avizuL

îl intrebăm pe tovaiășul Vișan 
dacă cunoaște măsura stabilită de 
consiliul oamenilor muncii în ce pri
vește produsele din stoc, inclusiv 
respectivele rampe de control. Ne 
răspunde afirmativ : da, sigur, o cu
noaște, cum să n-o cunoască, a și 
luat parte la elaborarea și adoptarea 
ei, fiind membru al consiliului. Și 
atunci ?

hirjonesc prin hale — 
fabricate și asamblate 

uzinei

Victor BtRLADEANU
(Continuare in pag. a U-a)

al Direcțiunii P. C. Italian
si strategia revoluționară, a 
tecului 
tă. s-a 
extinde 
cia liste, 
forțele 
pace, colaborare internațională, de
mocrație și progres social, pentru în
făptuirea aspirațiilor si intereselor 
fundamentale ale popoarelor.

S-a scos în evidentă preocuparea 
celor două partide fată de marile 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea. subliniindu-se de ambele nărti 
importanta intensificării eforturilor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale forțelor progresiste si antiimpe- 
rialiste. ale tuturor popoarelor în di
recția reluării si continuării politicii 
de pace, destindere si resnect al inde
pendentei si suveranității hationale. 
S-a evidențiat necesitatea soluționă
rii pe cale politică, nrin tratative, a 
stărilor de încordare si conflict care 
mai dăinuie încă în diferite zone ale 
lumii.

In legătură cu situația de De con
tinentul nostru, unde are loc o spo
rire a efectivelor militare si a arma
mentelor. se acumulează continuu tot 
mai numeroase mijloace de distru
gere în masă, inclusiv nucleare, s-a 
reliefat necesitatea bunei pregătiri a 
reuniunii de la Madrid, astfel îneît 
aceasta să dea un nou impuls trans
punerii în viată a Adtului final de la 
Helsinki. întăririi colaborării dintre 
statele europene si. îndeosebi, să

neames- 
Totoda-în treburile interne, 

reafirmat hotărirea de a 
raporturile cu partidele so- 
social-democrate. cu toate 
progresiste in lupta pentru

ducă la măsuri concrete de dezanga
jare militară si dezarmare, de re
ducere a cheltuielilor militare, să 
dea o nouă persnectivă păcii, destin
derii, securității si colaborării ne 
continent.

De ambele părți s-a subliniat im
portanta adoptării de măsuri practi
ce. eficiente. în domeniul dezarmării, 
si în primul rînd al dezarmării nu
cleare.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea sporirii eforturilor în direcția 
lichidării subdezvoltării, reducerii 
decalajelor economice dintre state si 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie, 
solidaritate si strinsă colaborare din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Italian, bazate ne 
stimă și respect reciproc, si s-a ex
primat dorința de a extinde si am
plifica aceste relații. Evidențiind in 
același timp bunele laporturi stator
nicite între România si Italia, s-a 
exprimat hotărirea celor două parti
de de a acționa în continuare pentru 
amplificarea si adîncirea acestor re
lații ne plan politic, economic, teh
nico-stiintific. cultural si în alte do
menii. în interesul celor două țări si 
popoare prietene, al cauzei, generale 
a destinderii, păcii ’ si securității in 
Europa și in Întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ceea ce vedem fiecare,

cu mindrie, în jurul nostru
Intre lucrurile cele 

mai spectaculoase pe 
care le-am văzut în 
viată a fost și termo
centrala de la Doicesti 
in momentul solemn 
cind primul grup e- 
nergetic instalat aici a 
produs primii kilo
wați. Termocentrala 
din vecinătatea Tirgo- 
viștei si cea dinții u- 
nitate de acest fel 
construită la noi după 
23 August 1944. prin 
ea inaugurindu-se Pu
ternicul sistem ener
getic al României so
cialiste aflat si 
într-o continuă 
voltare. Cu trei 
nii în urmă nu 
că voi ajunge să trec 
atit de des prin fata 
monumentalei clădiri 
a termocentralei din 
Doicesti. ea intrînd — 
ca să zic așa — în 
peisajul familiar si in
tim al vieții mele. 
Celor o sută douăzeci 
de megawați instalați 
cu trei decenii in 
urmă la termocentrala 
din Doicesti li s-au 
adăugat anul trecut 
încă 200 de megawați, 
prin darea in folosin
ță a unor noi agrega
te care produc energie 
electrică cu lignitul 
scos din mina de la 
Șotinga. Dar iată că 
acestui uriaș i se pare 
că încă e prea mic. 
fiindcă s-a pornit la 
construcția celui de-al 
treilea grup de 200 
megawați și care va 
intra in funcțiune in 
viitorul apropiat.

Ultimilor cincispre
zece ani din istoria 
României, mai precis 
de la momentul de 
start reprezentat de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, 
conferi nu numai me
taforic 
unor ani-lumină. Ei 
inseamnă intrarea tă
rii într-o epocă de 
rapid progres econo- 
mico-social, de dez
voltare a României 
intr-un ritm nou. pînă 
atunci fără

Să mă 
exemplul 
tralei de la 
cărei 
crescut si va 
atit de 
pentru a arăta cit de 
elocventă si rapidă 
este dezvoltarea \eco- 
nomică a patriei chiar 
si atunci cind reduci 
obiectul observației la 

spațiu geografic

astăzi 
dez- 

dece- 
visam

li se pot

parametrii

precedent, 
opresc la 
termocen- 

. Doicesti. a 
capacitate a 

crește 
spectaculos.

mic și aparent neîn
semnat. Să măsurăm, 
de pildă, 25 de kilo
metri din drumul cafe 
pornește de la Tîrgo- 
viște spre munte, că
tre Pietroșița,_ și să 
considerăm 
drept inima 
că a acestui 
tiu geografic.
mai o parte din sutele

Doiceștii 
energeti- 
mic spa- 
deși nu-

însemnări
de Petru VINTILĂ

de. milioane de kilo- 
wați-oră produse aci 
sint folosite in zona 

Chiar alături 
complex 

termo- 
ultimii 
ani a

amintită, 
de masivul 
de clădiri ale 
centralei in 
cincisprezece
apărut o mare între
prindere de materiale 
de construcții speciali
zată în fabricarea be
tonului celular auto- 
cla vizat folosit la 
construirea de locuin
țe. Materia primă. ? 
Cenușa rezultată din 
arderea cărbunilor din

cazanele termocentra
lei. Tot aci se fabrică 
blocuri economice și 
cărămizi, ca si panouri 
mari pentru blocuri de 
locuințe. Zeci de mi
lioane de cărămizi si 
panouri echivalente a 
3 000 de apartamente, 
iată producția anuală 
a acestei 
deri-satelit 
centralei.

Mergind 
te pe 
drum propus, 
gem la Pucioasa. Lu
mea o știe numai ca 
o agreabilă stațiune 
balneară, dar aci, o 
întreprindere textilă 
— „Bucegi" — produ
ce anual milioane de 
metri pătrați de țesă
turi imprimate, marca 
de prestigiu a acestei 
fabrici fiind cunoscu
tă și solicitată pe zeci 
de piețe străine. O 
altă fabrică textilă din 
Pucioasa („Trainica"), 
specializată în țesături 
de in si de cinepă, 
este, ca si surata ei 
mai mare, in intregi-

întreprin- 
a termo-

mai depar- 
tronsonul de 

ajun-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Siluete industriale la Fieni
Foto : S. Cristian^
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Premieră 
speologică

A intrat in circuitul turistic 
un punct de mare atracție, la 
Chișcău. iudețuț Bihor ; „Pește
ra urșilor". O peșteră unică in 
felul ei in tară, care constituie 
obiectul unor minuțioase cerce
tări științifice si amenajări de 
specialitate. Ea posedă un te- 
ziur speologic si paleontologic 
deosebit de valoros. Galeria in
ferioară. declarată rezervație 
Științifică, adăpostește scheletul 
lui ursus spelaeus. bine conser
vat. prima descoperire de acest 
fel din tara noastră si printre 
puținele din lume. In galeriile 
peșterii te intimpină plăsmuiri 
fascinante : Balconul șinelor, 
Castelul piticilor. Pagodele. 
Mastodontul. Babele Lacul cu 
nuferi... Frumuseți unice ale 
unei lumi feerice, de basm.

Răspuns inspirat
După apariția faptului divers 

din 17 iulie, cu titlul „Una scrie 
pe cutie", despre necazul unul 
tractorist care-si cumpărase o 
cutie cu vinete împănate, dar In 
care găsise... mazăre boabe, 
cititor din Galați intervine 
un comentariu sub formă 
epigramă :
„Etichete încurcate ?
Cazul — trist — se cam repetă, 
Fiindcă unii, din păcate.
Nu prea țin la... etichetă".

Numele cititorului: Iulian 
Bostan. Pină si numele rimează. 
O garanție in plus c-o si ne mai 
trimită, de bună seamă, si altă 
epigramă.

N-au fost 
puii de vinâ

In gospodăria cetățeanului 
Victor D. din localitatea Cium- 
brud. județul Alba, a izbucnit 
un incendiu. Pentru a stinge 
pîrjolul. care cuprinsese grajdul 
și amenința casa, au intervenit 
grabnic pompierii din orașul 
Aiud. eare au diminuat, cit au 
putut, pagubele.

Cum s-a intlmplat ? Seara, 
niște pui de găină n-au ieșit la 
numărătoare. Fiica si soția gos
podarului au început să-i caute 
prin ora id. luminindu-si calea 
eu... luminări si ghemotoace de 
hîrtie. A fost de ajuns să 
„rătăcească" prin jur 
scintei. Ca și puii...

un 
cu 
de

se
citeva
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De ce minca 
șoferul iarba

Autocisterna 31-CJ-2902.
nă ochi cu lapte. a dat buzna in 
ograda unui cetățean din satul 
Rădaia, județul Cluj, si a tăcut 
praf si pulbere tot ce a intilrțit 
sub roti. S-a adunat lume de pe 
lume, ca la urs. A fost chemată 
și militia să vadă ce n-a mai 
văzut.

— Dar șoferul, unde-i șofe
rul ?

— Șoferul ? Șoferul paște... 
iarbă ! — a răspuns cineva.

Intr-un colt al grădinii. șofe
rul Florea Dănilă — de teamă 
să nu miroasă, pentru că băuse 
zdravăn înainte de a pleca la 
drum — a fost găsit cu aura 
plină de iarbă. Si n-a răspuns 
la întrebări, oină cind n-a ter
minat de mestecat. Zadarnic. 
Iarba nu l-a salvat.

Opt la... septică
Opt inși din Satu Mare jucau 

cărfi pe bani. Septic. Erau atit 
de absorbiți de septic, incit cei 
opț nici n-au observat cind au 
intrat în... joc si doi inși in uni
formă alb-albastră. Prinși cu 
miză mare, șapte dintre cei opt 
au susținut morțiș că ei nu erau 
dectt simpli ..asistenți". Mai. pe 
șleau — chibiți. De unde rezul
ta. așadar, că numai unul — cel 
care a recunoscut de fapt adevă
rul. oricum era evident — ar fi 
jucat (dar cu... el însuși).

„Cacialmaua" nu a tinut, ast
fel că toți au fost amendați cu 
cite 1 000 de lei de căciulă.

„Sfatul" scump 
plătit

Marin Tigmeanu lucra la 
Combinatul chimic Rm. Vilcea. 
Marca Visalom nu muncea ni
căieri. Era. cum se spune, fără 
ocupație. In lipsa acesteia. Visa
lom a inceput să se „ocupe" de 
Tigmeanu. sfătuindu-l in fel si 
chip cum ar putea ei doi să se 
îmbogățească veste noapte. Mai 
exact. Tigmeanu să sustragă de 
la locul de muncă argint indus
trial. Și unde nu zici că a 
inceput Tigmeanu să care argint 
industrial in cantități ...indus
triale, valorind peste un milion 
de lei I

La procesul care a avut loc la 
fostul loc de muncă al lui Tig
meanu. instanța l-a condamnat 
pe acesta la 20 de ani închisoa
re. iar ve Visalom la 6 ani.

Vinători... vînafi
Trei vinători din Iernut, jude

țul Mures, se lăudau în stingă si 
în dreapta că sint neintrecuți în 
arta ochitului.

— La mine, arma la ochi 
seamnă „punct ochit, punct 
vit", nu-mi scapă nici musca 
zbor — spunea unul dintre 

Deunăzi, după mai multe 
vesti vinătorești. celor trei li s-a 
făcut poftă de un mistret si au 
pornit spre pădurea din zona 
Cigaș-Deag Deși știau că în pă
durea respectivă vinatul este in
terzis. deși nu aveau nici auto
rizație. cei trei au fugărit un 
mistret vină l-au doborit si l-au 
împărțit frățește. Tot frățește 
vor împărți si... ce urmează. 
Deocamdată li s-au ridicat ar
mele si permisele de nort-armă.

pli-

in- 
lo- 
din 
ei. 

po
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IRubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Scintei^j

O REUȘITĂ DEZBATERE 
al cărei ecou s-a recepționat inegal

dincolo de sala de ședințe
9 9

Aproape 300 de participant! — se
cretari adiuncti ai comitetelor de 
partid, președinți de sindicat, secre
tari ai organizațiilor U.T.C.. cadre 
din compartimentele financiar-con- 
tabile.ale unităților economice, uni
tăților de cercetare și proiectare și 
de •>merț exterior — au fost prezenți 
în sala clubului întreprinderii „23 Au- 
gust“ la o consfătuire-dezbatere or
ganizată de Comitetul municipal de 
partid București, prin cabinetul pen
tru activitatea ideologică' și politico- 
educativă. tntilnirea s-a înscris în 
seri.» de acțiuni dedicate clarificării 
tuturor aspectelor legate de aplicarea 
corectă a noului mecanism economi
co-financiar si a avut drept puncte 
de referință indicațiile clare date în 
această privință de tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu prilejul Consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai si la plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii din 
lung iunie a.c.

l-a reușita acestei acțiuni a contri
buit si modul cum a fost concepută, 
încă din timp, partlclpanții și-au for
mulat întrebările, iar specialiști din 
organele centrale si de sinteză au dat 
răspunsuri lămuritoare, concrete, 
arătînd dare sint preocupării© actuale 
și de viitor in domeniul perfecționă
rii legislației economice. Au fost 
aduse în fata narticioantilor. cu un 
pronunțat spirit critic, numeroase 
fapte și atitudini ce vin in contradic
ție cu exigentele aplicării noului me
canism. Bunăoară, spunea un specia
list. în prezent indicatorii din bugetul 
d« venituri si cheltuieli sint încă in
terpretați functionăreste : astfel de 
bugete se fac de către unii numai 
pentru că le sint cerute, dar mai pu
țin se nune accentul pe necesitatea 
ca acești indicatori să fie realizați. 
Sau faptul că analizele economice nu 
se fac operativ, ci după lungi pe
rioade de timp, iar unele cadre teh
nice nu au preocupări, de multe ori 
nici cunoștințe. în domeniul formării 
și aplicării fireturilor.

O consfătuire-dezbatere de la care 
participantii au plecat cu multe răs
punsuri clare, precis argumentate. 
Dar nu trebuie uitat că această intîl- 
nire nu a reprezentat un sefop in sine. 
Ea a fost doar prologul unei acțiuni 
care se cerea amplificată și desfășu
rată în profunzime, astfel încit chiar 
din ziua următoare — fără să mai aș
tepte indicații și impulsuri speciale — 
fiecare din participantii la consfătui- 
rea-dezbatere, inters in unitatea lui, 
cu sprijinul organizație! de partid, 
să asigure cunoașterea temeinică 
de către șefii de secții, maiștri, șefii 
de formații, de către întregul per
sonal muncitor a modului cum tre
buie aplicat, in spiritul exigențe
lor actuale, noul mecanism eco- 
nomlco-financiar la condițiile fie

cărui loc de muncă. Pentru că aceas
ta a fost însăși rațiunea organizării 
consfătuiril-dezbatere la care ne re
ferim. Tocmai de aceea ne-am pro
pus să vedem ce a urmat, care a 
fost ecoul ei. în zilele următoare. în 
două întreprinderi.

Chiar de a doua zi dună consfătui
re. la întreprinderea de mașini unel
te și agregate (I.M.U.A.B.) s-a trecut 
la sondarea opiniei tuturor oameni
lor muncii din secții asupra neclari
tăților privind aplicarea corectă a 
mecanismului economic, răspunsurile 
la acestea urmînd să fie prezentate 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii- pe secții. Dar si pină la ates
te adunări generale, cu scopul de a 
stimula maî mult interesul oameni
lor pentru rezolvarea problemelor 
producției, comitetul de Partid a con-

mlce din sector, dovadă că dezba- 
terea-consfătuire la cate ne-am refe
rit a găsit adesea ecoul cuvenit. L-a 
găsit întotdeauna ? Pentru a putea 
da un răspuns cit mai la obiect, 
ne-am deplasat tot în sectorul 3, la 
întreprinderea „Timpuri noi**,* unitate 
apreciată cu ani în urmă, care se află 
în prezent într-o situație de neinvi
diat. Nici un indicator al activității 
de producție, al eficienței acesteia nu 
este îndeplinit. Ne-am așteptat să 
vedem aici — pentru că era si locul 
necesar — o activitate energică, des
fășurată prin diverse modalități. în 
mijlocul colectivului, de către cei 
care au participat la amintita consfă
tuire-dezbatere : președintele comi
tetului sindicatului și cîteva cadre 

„ din compartimentul financiar-conta- 
bil. Din punctul de vedere al aces-

MUNCII POLITICO-ORGANIZATORICE - UN ROL ACTIV 
IN APLICAREA NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR
ceput un sistem unitar de acțiune : 
în secții si ne întreprindere, prin pa
nouri cu rubrici sugestive se arată 
situația la zi a îndeplinirii indicato
rilor economici — îndeosebi a pro
ducției nete, fizice, a cheltuielilor 
materiale — sînt prezentate structu
ra produselor si sarcinile ce decurg 
pentru realizarea lor ritmică : sarcini 
tehnice, economice, politice ; „vitri
nele calității" atrag de asemenea 
peste tot atentia. Și determină o re
acție combativă împotriva lucrului 
de mîntuială. a neglijentei, lipsei 
spiritului gospodăresc. Ne spunea, 
apoi, tovarășul Ion Iordan, secretar 
adjunct al comitetului de partid, că 
Ia fiecare adunare generală a oameni
lor muncii sau plenară cu activul de 
partid se organizează o expoziție a 
pieselor importate ..pentru ca oame
nii să vadă si să știe pentru ce chel
tuim încă valută si să găsească so
luții pentru asimilarea, prin efort 
propriu, a acestora". Aceste forme 
ale muncii politico-educative — cu
rent folosite — sint întregite acum 
prin ceea ce se întreprinde pentru 
ca tot ce a însemnat clarificare la 
amintita consfătuire-dezbatere să 
ajungă tot clar, limpede, la oamenii 
din sectoarele de bază ale producției, 
la cei care sint chemați să aplice 
noul mecanism economico-financlar, 
singura și sigura cale de ridicare a 
eficienței activității economice.

Asemenea măsuri cu caracter- poli- 
tico-organizatoi-ic pentru aplicarea cu 
o cit mai mare eficiență a* noului 
mecanism economico-financiar s-au 
întreprins și in alte unități econo-

tora. consfătuirea a intrat în anoni
mat încă din clina cind au ieșit din 
sala clubului „23 August". Au sem
nat pentru prezentă. Și atit. Nimeni 
nu i-a întrebat șl nu s-a întrebat: 
care a fost rostul participării lor la o 
asemenea consfătuire ?

La „Timpuri noi" unii iau parte 
doar fizic la consfătuiri, iar alții se 
confruntă cu greutățile. Iată, am par
ticipat la adunarea generală comună 
a organizațiilor de partid nr. 3. 4 și 5 
din cadrul secției prelucrări mecani
ce. Ea a reunit peste 200 de comu
niști și a analizat cauzele nerealiză- 
rii sarcinilor de plan pe trimestrul 
II, Neajunsurile au fost criticate cu 
toată asprimea. Dar cei care le-au 
spus — le-au și auzit. Nimeni din 
cadrele de conducere ale întreprin
derii, din comitetul de partid, nu 
a fost prezent la această dezbatere 
ascuțită. Să exemplificăm din ma
terialul prezentat : 1 573 zile ab
sențe nemotivate, adică — In
tr-un întreg trimestru — 75 de oa
meni nu au produs nimic ; cheltuie
lile materiale sint depășite cu 5.3 Ia 
sută : asistentă tehnică foarte slabă 
în schimbul II ; ncrespectarea tehno
logiilor ; lipsă de preocupare pentru 
ridicarea calificării etc. Si din discu
ții : Ion Cotigă, rectificator: „Au 
fost aduse de ani de zile mașini noi 
care n-au funcționat și nu funcțio
nează. Lucrăm meșteșugărește pen
tru că unii din inginerii noștri nu-și 
fac datoria ; nu am văzut nici un dis
pozitiv complex creat de ei. Te doare 
inima cind vezi cit material se arun
că". Marin Mălăeru, strungar- : „Ceea

ce ne afectează cel mai mult sint in
disciplina, lipsa de organizare internă. 
Semifabricatele ne sosesc pe 20—25 
ale lunii. Si atunci, hei-rup ! Primim 
mereu promisiuni că se va lichida 
lipsa de ritmicitate din aprovizionare, 
dar constatăm că starea de comodi
tate și-a făcut cuib în birouri — chiar 
în cel al directorului". Iată, pe scurt, 
situația de la „Timpuri noi".

Nu pește tot și, îndeosebi. în uni
tățile cu restanțe față de plan, se 
urmărește cu perseverentă efectul 
și eficacitatea acestor acțiuni — 
consfătuiri, simpozioane, schimburi 
de experiență. Ce altceva arată fap
tul că după ce comitetul de partid 
al sectorului 3 a cerut — cu destulă 
larghețe — ca pină la 5 august să fie 
clarificate in întreprinderi problemele 
dezbătute la consfătuire, cele mai 
multe comitete de partid au împins 
soluționarea acestei sarcini spre ter
menul limită 7 Ca și cind înțelegerea 
corectă șl aplicarea noului mecanism 
economico-financiar s-ar putea pre
lungi cît mai mult în timp.

în Capitală au fost organiza
te în ultimul timp »i alte con- 
sfătuiri-dezbateri asemănătoare celei 
la care ne-am referit. Ele au debutat 
bine, promițător, au avut rezonantă. 
Dar dacă ecoul unor asemenea 
manifestări nu depășește pen
tru toți sala de ședințe și nu ajun
ge la unități importante, care se con
fruntă — cum este cazul întreprinde
rii „Timpuri noi" — cu dificultăți 
mari, nu e bine. Motiv de construc
tivă nemulțumire pentru autorii și 
organizatorii unor acțiuni de felul 
celei la care ne-am referit, a cărei 
utilitate și oportunitate s-au dovedit 
în afară de orice îndoială. Motiv, 
deci, de noi concluzii, mal ales, de 
măsuri concrete.

Vlrqil GHEORGHIȚA

Valori mari 
ale industriei mici

SE ÎNFĂPTUIEȘTE cu consecventă

PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI 

DE TRAI AL OAMENILOR MUNCII

Începînd de azi, 1 august 

Sporesc retribuțiile celor 
ce muncesc în industria alimentară

începînd de azi, 1 august, se 
aplică majorarea prevăzută pentru 
etapa a doua din actualul cincinal 
a retribuțiilor oamenilor muncii din 
întreprinderile industriei alimen
tare, inclusiv ale celor ce lucrează 
in unitățile de producere a nutrețu
rilor combinate. După ce au bene
ficiat, încă de la 1 iulie 1977, in 
prima etapă, de o creștere a retri
buțiilor cu 16 la sută — deci prin
tre primii, avînd în vedere că tra
ducerea în fapt a Programului de 
creștere a nivelului de trai a 
Început la 1 iulie 1977 — muncitorii, 
maiștrii și specialiștii din această

importantă ramură a economiei se 
bucură de un nou spor de retri
buții. în această etapă, creșterea va 
fi de 13,2 la sută, ceea ce Înseamnă 
că. in decurs de trei ani, venitu
rile celor ce muncesc în industria 
alimentară au crescut, în medie, cu 
31,3 la sută.

Cum se va reflecta această nouă 
majorare în veniturile celor 
aproape 200 000 de persoane înca
drate în unitățile industriei ali
mentare, precum și în cele pro
ducătoare de nutrețuri combinate ? 
Iată, pentru edificare, citeva 
exemple.

încadrat în categoria a 5-a, treapta I, rețeaua Industrie alimentară 
nivel A

UN BRUTAR

Ciștigul Înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștlg

Retribuția tarifară • 1 928 Iei 2 244 Iei 316 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 193 lei 224 lei 31 Iei
Total : 2 121 Iei 2 468 Iei 317 Iei

UN OPERATOR
la sterilizarea conservelor (de carne, legume, fructe) încadrat in categoria

o 5-a, treapta a ll-a

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de ciștlr

Retribuția tarifară 1 979 lei 2 305 lei 326 lei
Sporul de vechime

(10 Ia sută) 198 Iei 230 Iei 32 Ici
Total : 2 177 Iei 2 535 lei 358 lei

In consiliul oamenilor muncii s-a adoptat o hotărîre
(Urmare din pag. I)

UN MUNCITOR 
din sectorul industrializării laptelui, incadrat în categoria a 4-a, 

treapta I, rețeaua industrie alimentară B

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștlg

Retribuția tarifară 1 744 lei 2 040 Iei 298 lei
Sporul de vechime

(10 Ia sută) 174 lei 204 lei 30 Ie!
Total : 1 918 lei 2 214 lei 328 lei

UN MAISTRU PRINCIPAL 
încadrat la gradația a 5-a, clasa 24

Ciștigul Înainte 
de'majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de eiștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

2 640 Iei 2 910 Iei 270 lei

(10 la sută) 264 Iei 291 lei 27 Iei
Total: 2 904 lei 3 201 lei 297 lei

Firește, ne-a interesat să aflăm 
dacă o cunosc și cei cărora li s-a în
credințat răspunderea directă pen
tru aplicarea ei, adică maiștrii. „Fără 
nici o îndoială că ar trebui să o cu
noască, au trecut doar zece zile da 
la adoptarea hotărîrii ultimei ședințe 
de consiliu" — ne asigură inginerul 
Vișan.

Stăm de vorbă cu cîțiva maiștri 
absolut la întîmplare. Și ce consta
tăm ? Maiștrii Florin Ghiță de la 
ajustaj și Ion Constantin de la pre
lucrări mecanice răspund întrebării 
noastre printr-un „Nu“ apăsat și fără 
echivoc. Aiți doi maiștri, Gheorghe 
Borțun de la strungărie și Alexandru 
Dragu de la ajustaj, ne privesc chiar 
cu oarecare uimire : de unde pînă 
unde o asemenea sarcină ? Habar 
n-au că ar putea fi trași la răspun
dere pentru neîndeplinirea ei. Numai 
maistrul Gheorghe Stancu — care e 
și secretar adjunct al organizației de 
bază — a auzit, cu prilejul unei in
struiri a birourilor, ceva foarte vag 
despre necesitatea completării și fini
sării produselor din stoc, produse 
fabricate, cum spuneam, maî de mult, 
nelivrate din pricina lipsei... de 
clienti și. în prezent, „văduvite" de 
unele părți componente sau piese, 
dispărute in chip „misterios" (ar me
rita, desigur, o investigație mai temei
nică modul cum au putut să „dis
pară" din corpul unor cogeamite uti
laje asemenea, părți componente, dar 
nu acesta este obiectivul anchetei de 
față ; poate că alte organe și foruri 
competente vor acorda atenția cu
venită acestei probleme).

— E de datoria noastră să arătăm 
răspicat — ne spune unul dintre in
terlocutori./ comunistul Ion Constan
tin — că nu c prima oară cind aflăm 
cu totul întimplător despre anumite 
prevederi importante cuprinse in ho-

tărîri ale consiliului oamenilor mun
cii. In afara acelor măsurj care pri
vesc direct o persoană sau alta din 
colectiv — o avansare, o sancțiune, 
admiterea sau respingerea vreunei 
contestații — și care, e drept, sînt 
aduse la cunoștință celor vizați sub 
semnătură, un șir de alte prevederi, 
cum este și cea de care ați amintit, 
rămîn nu o dată închise între cei 
patru pereți ai ședinței respective, 
ca și cum ar fi vorba de... secrete de 
serviciu. Spuneți și dumneavoastră, 
cum să le ducem la îndeplinire dacă 
nu le cunoaștem 7

—- Unii ar putea să considere că e 
vorba de o simplă neglijență admi
nistrativă— ține să adauge și tova
rășul Alexandru Dragu. Cred că nu 
trebuie să minimalizăm faptul și sâ-1 
reducem la asemenea dimensiuni.

La încheierea itinerarului prin uzi
nă, ne întoarcem în birourile condu
cerii. Stăm din nou de vorbă cu to
varășii Badea și Braicu. Le împăr
tășim rezultatele „testului" nostru. 
Se arată extrem de surprinși. Pină 
la urmă e găsit și „țapul ispășitor" : 
fostul secretar al C.O.M., Ștefan 
Podbăniceanu, care, de cind a fost 
ales secretar al comitetului U.T.C. 
și, implicit, vicepreședinte al C.O.M., 
ar fi trebuit să predea vechea sa 
funcție altcuiva, dar.,, n-a avut cui, 
deoarece s-a tot tergiversat cu nu
mirea acelui „altcuiva". „Bine, dar 
aceasta Înseamnă că tot dinsul girea
ză funcția și că ar fi trebuit să în
deplinească in continuare îndatoririle 
corespunzătoare „Așa e, numai 
că vedeți și dumneavoastră...". Și cei' 
doi interlocutori dau din cap a nepu
tință. „De ce nu s-a controlat felul 
cum sint aduse la cunoștință măsu
rile adoptate ?“ Președintele C.O.M. 
își amintește de faptul că există 
undeva un avizier pentru afișarea 
respectivelor hotărîri. Ne deplasăm 
la fața locului : într-adevăr, avizie

rul există (o drept, pe o alee cam 
dosnică pe unde nu trec, de obicei, 
nici maiștri, nici ingineri, ci numai 
o mică parte dintre muncitori). Con
statăm însă, împreună cu gazdele 
noastre, că nici măcar în acest Ioc 
hotărîrea amintită, la zece zile după 
adoptarea ei, nu ftisese afișată. „Ce 
să mai spunem ?“ — se întunecă la 
față directorul.

Sînt încă multe de spus, din Pă
cate. în primul rind și înainte de 
orice : ce efect are discutarea în co
lectiv a unor probleme-cheie, adop
tarea unor soluții judicioase, menite 
a deschide perspectiva reală a înlă
turării neajunsurilor, dacă această 
primă fază nu-și găsește continuarea 
firească în larga popularizare a ho- 
tărîrilor, în luarea de măsuri con
crete, bine chibzuite, pentru tradu
cerea lor in viață ? In fond, partici
parea oamenilor la elaborarea și în
făptuirea actului de decizie in aceas
ta constă. Desigur, nu e posibil ca 
la fiecare ședință a consiliului oa
menilor muncii să ia parte sute sau 
mii de muncitori, tehnicieni, ingineri, 
dar e absolut indispensabil ca fie
care măsură și decizie adoptată în 
numele lor să ajungă la toți cei ce 
alcătuiesc colectivul întreprinderii. 
Fără aceasta se creează o stavilă a 
ineficientei chiar și in calea celor mai 
bune intenții.

E limpede ca lumina zilei că aici, 
la întreprinderea „Islaz", nu s-a în
țeles un fapt determinant pe tărim 
social și etic, anume că autocondu- 
eerea nu poate fi concepută fără 
autorăspundere — care presupune, 
ca un dat esențial, aprofundata cu
noaștere de către colectiv a tuturor 
hotăririlor și măsurilor elaborate în 
numele său — fără înrădăcinarea 
simțului de responsabilitate revolu
ționară, in rindurilc iuturor membri
lor colectivului pentru bunul mers 
al treburilor și îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor.

Cele șapte unități productive 
și prestatoare de servicii din 
cadru] Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești Bis- 
trița-Năsăud și-au reunit po
tențialul productiv in cadrul 
unei cuprinzătoare expoziții cu 
vînzaro organizate în munici
piul Bistrița- Au fost etalate, 
intr-o prezentare de tinută, pes
te 600 de produse ale căror carac
teristici esențiale sint calitatea, 
frumusețea, funcționalitatea. în 
proporție de 80 Ia sută aceste bu
nuri de consum sint noi sau re- 
proiectate, realizate în bună mă
sură din materii prime și mate
riale de proveniență locală, res
turi de prelucrare sau refolo- 
sibile. Ponderea principală re
vine confecțiilor, artizanatului, 
articolelor de cojocărie-blănă- 
rie,- ustensilelor necesare gos
podinelor, pe care nu le produ
ce marea industrie, adică : bătă
toare, făcălețe, lavele. stropi
tori, meșade etc. Scopul acestei 
manifestări depășește aspectul 
strict informativ, prin faptul 
că, după o vizitare prealabilă, 
reprezentanții comerțului din 
județ vor desfășura o amplă ac
țiune de contractare cu produ
cătorii meșteșugari pentru a-și 
asigura pe plan local o parte 
din fondul de marfă necesar 
desfacerii in semestrul II 1980, 
ca și pentru întregul an 1981. 
Valoarea totală a produselor 
destinate fondului pieței se 
scontează să atingă circa 80 mi
lioane lei. (Gheorghe Crișan).

UN INGINER PRINCIPAL 
încadrat la gradația a 5-a, clasa 27

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 030 lei 3 350 lei 320 lei

(10 Ia sută) 303 lei 335 lei j ,. 32 le! ,
Total : 3 333 lei 3 685 Iei 352 lei

UN SILOZAR
încadrai in categoria a 5-a, nivel de bază, rețeaua Industrie alimentară B

Ciștigul înainte Ciștigul după Sporul
de majorare majorare de cîștlg

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1836 Iei 2 142 lei 306 lei

(7 la sută) 129 lei 150 lei 21 lei
Total : 1 965 lei 2 292 lei 327 lei

UN MAISTRU PRINCIPAL 
care lucrează in sectorul de producere a nutrețurilor combinate, 

incadrat la gradația a 5-a, clasa 23

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de eiștig

Retribuția tarifară 2 520 lei 2 780 lei 260 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 252 lei 278 tei 26 lei

Total : 2 772 Iei 3 058 Iei 286 lei

Cu oamenii muncii din industria 
alimentară si din unitățile de pro
ducere a nutrețurilor combinate nu
mărul oamenilor muncii care au be
neficiat de majorările prevăzute 
în ambele etape șe ridică la peste 
3 100 000 de persoane. Șj acest nu
măr dovedește consecvența eu 
care partidul nostru urmărește 
aplicarea prevederilor din Progra

mul de creștere a nivelului da 
trai, in actualul cincinal, referi
toare la majorarea retribuțiilor, 
reflectă raportul strins care există 
intre eforturile pe care cei ce mun
cesc le depun pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și creșterea ve
niturilor lor provenite din muncă.

Rodica SERBAM

Antidotul 
cuvenit

Coopera toarea Lina 
Boboc din comuna 
Pirscov, județul Bu
zău. semnala într-o 
scrisoare că vicepre
ședintele consiliului 
popular al comunei, 
Gheorghe Harabagiu, 
comite abuzuri. se 
poartă urit cu cetățe
nii. intr-un cuvint, are 
o comportare incom
patibilă cu funcția sa.

Am trimis această 
sesizare, spre soluțio
nare. Comitetului ju
dețean Buzău al 
P.C.R. în răspunsul 
primit se menționea
ză că. în urma veri
ficărilor efectuate de 
colegiul județean de 
partid, faptele relata
te au fost confirma
te. A reieșit că Gheor
ghe Harabagiu. deși 
nu este membru al 
cooperativei agricole 
de producție, a deți

nut o mare suprafață 
de teren si de pășu
ne. proprietate a coo
perativei. a folosit, de 
ani de zile, fără for
me legale, ca loc de 
casă, un teren al sta
tului. a avut atitudini 
jignitoare fată de mai 
multi săteni si cadre 
din unitățile economi
ce de Pe raza comu
nei. obișnuia să con
ducă autoturismul 
proprietate personală 
sub influenta alcoolu
lui etc. în răspuns se 
precizează. totodată, 
că vicepreședintele se 
ocupa mai mult de 
rezolvarea intereselor 
personale decît de în
deplinirea sarcinilor 
ce le avea in cadrul 
consiliului popular. 
Pentru toate acestea, 
secretariatul comite
tului județean de 
partid a hotărît desti
tuirea lui Gh. Hara
bagiu din funcție și 
sancționarea sa cu 
„vot de blam".

Pentru 
îmbunătățirea 

climatului 
de muncă

într-o sesizare, sem
nată de Gheorghe 
Marinoiu. muncitor la 
întreprinderea de uti
laj chimic si forjă din 
Rimnicu Vilcea, se a- 
răta că în rindul mun
citorilor există nemul
țumiri în legătură cu 
unele aspecte ale or
ganizării producției. 
Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. con
firmă în răspunsul 
său faptele semnalate 
Si. totodată, arată ce 
măsuri s-au între
prins. Constatîndu-se 
că la atelierul care lu
crează pentru secția 
forjă utilajele nu sînt 
întreținute corespun
zător. iar unele ma
teriale ocupă inutil 
suprafețe de produc
ție. că există dezordi
ne și lipsă de curățe

nie. au fost sancțio
nați maiștrii si con
ducerea secției. Veri
ficările au confirmat, 
de asemenea, că gru
pul social, aferent a- 
telierului de debitare, 
este prea mic si în
treținut neglijent. S-a 
propus să se dea aces
tui atelier și o parte 
a grupului social folo
sit de muncitorii de la 
reparații motoare.

Răspunsdl precizea
ză că s-au stabilit cu 
conducerea întreprin
derii și alte măsuri 
tehnico-organizatorice 

menite să asigure îm
bunătățirea activității 
și a climatului de 
muncă.

Spre satisfacția 
locatarilor

„în noul ansamblu 
do locuințe, denumit 
«Plantelor», din Brăi
la. ne sesiza Ionel 
Călin din blocul 4. 
constructorii au lăsat

o seamă de lucrări ne
terminate. Astfel, păr
țile laterale ale scă
rilor de la intrarea in 
blocuri n-au fost ten- 
cuite. la centrala ter
mică nu s-a montat 
un burlan de scurgere, 
din care cauză apa se 
prelinge pe pereți, in 
cartier nu au fost a- 
menajate guri de ca
nalizare. nu a fost cu
rățat molozul rămas 
între blocuri".

Răspunsul primit 
din partea Comitetu
lui executiv al Consi
liului popular al mu
nicipiului Brăila, care 
a soluționat sesizarea, 
arată că s-a dispus ca 
întreprinderea de con- 
structii-montaj a ju
dețului să ia măsuri 
pentru teheuirea scă
rilor de la intrarea in 
blocuri, precum și a 
placajelor de la nive
lul ferestrelor, con
form proiectului ; a- 
menajarea gurilor de 
canalizare pentru co
lectarea apelor : în

cheierea sistematizării 
pe verticală in între
gul ansamblu de 
blocuri ; evacuarea 
molozului rămas de la 
executarea lucrărilor. 
Răspunsul menționea
ză. de asemenea, că 
prin grija asociației 
de locatari și cu spri
jinul consiliului popu
lar municipal se va a- 
menaja un loc de 
joacă pentru copii în
tre blocurile 6 și 7 din 
zonă.

Măsuri ferme 
împotriva 
necinstei

Răspunzînd la o se
sizare adresată redac
ției de trei muncitori 
de la șantierul Bor- 
zești al Trustului pen
tru montaj utilaje chi
mice București, referi
toare la unele nereguli 
si abateri de la nor
mele eticii săvîrșite la 
această unitate. Co

mitelui municipal 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej al P.C.R. ne-a co
municat cele ce ur
mează :

„Din verificările e- 
fectuate a rezultat că 
la acest șantier unele 
persoane au fost pon
tate in repetate rin- 
duri fără a fi prezen
te la lucru, altele au 
fost retribuite in a- 
cord global, deși exe
cutaseră lucrări .ce 
trebuiau plătite în re
gie. încasînd sume in 
plus în detrimentul al
tor muncitori. S-a dis
pus să se recupereze 
de la cei în cauză su
mele încasate Pe ne
drept. iar maiștrii Ion 
Hirjete. Ion Popoiu. 
Nicolai Vornicelu si 
Gheorghe Jipa. vino- 
vati de această situa
ție. au fost sancționați 
disciplinar. S-au luat, 
de asemenea, măsuri 
ca organele de miliție 
să definitiveze cerce
tările în ce privește 
falsurile respective".

‘ Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul județean Gorj al P.C.R. : S-a 

confirmat că semnatara scrisorii adresate „Scîn- 
teii". Delia Preda, a fost persecutată de' direc
torul abatorului din Tg. Jiu. Pentru, modul 
abuziv în care s-a comportat cu mai multi oa
meni ai muncii din unitate, pentru incapacita
tea sa de a asigura Îndeplinirea sarcinilor de 
plan, directorul abatorului. Chivu Tudorache, a 
fost înlocuit din funcție.

• Comitetul de partid al întreprinderii de 
autoturisme Pitești, județul Argeș : Analizind 
cele sesizate de mai multi muncitori din între
prindere, comitetul sindicatului și conducerea 
administrativă a unității au hotărît să se în
ființeze o micro-cantină in hala nr. 1 (atelierele 
presaj, pompe etc.) și pentru schimbul al II-lea.

• Centrul sanitaro-antiepidemic al județului 
Dolj : In prima parte a acestei luni va intra 
în funcțiune secția de făinuri proteice furajere, 
care va valorifica reziduurile rezultate in urma 
sacrificării păsărilor la abatorul Ghercești al 
I.A.S. „Avicola“-Craiova. în acest fel vor fi în
lăturate neajunsurile create de depozitarea ne
corespunzătoare a acestor reziduuri în gropi, 
care nu erau acoperite întotdeauna cu un strat 
de var cloros și de pămînt. Pentru neglijențele 
constatate a fost sancționat contravențional in
ginerul Lucian Voinea. conducătorul acestui aba
tor.

Gheorahe PÎRVAN
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Acolo unde situația impune în județele afectate de inundații continuă cu energie

SECERILE, ÎN MÎINI HARNICE, 
POT LUCRA CIT COMBINELE

acțiunile de înlăturare a efectelor calamitățilorEROISMUL POARTĂ NUMELE OAMENILOR
Recoltarea griului are acum un caracter de maximă urgență, mai 

ales in județele situate in centrul Transilvaniei și Moldova, în nordul și 
vestul țării, unde ploile puternice din ultima perioadă au îngreunat tem- 
porar munca la cîmp. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, pină în seara zilei de 30 iulie griul a fost recol
tat de pe 1 425 400 hectare - ceea ce reprezintă 65 la sută din supra
fața cultivată. Prin urmare, mai este de strins recolta de pe 765 000 hec
tare, suprafață localizată in cea mai mare parte tocmai in județele unde 
timpul se menține instabil.

Griul s-a copt, iar vremea este de așa natură incit nu se mai poate 
admite nici o amînare a recoltării. Orice oră, orice zi întîrziere înseamnă 
□cum pierderi irecuperabile de recoltă I Tocmai de aceea, în spiritul 
măsurilor stabilite de comandamentul central pentru agricultură, în toate 
județele și unitățile agricole unde mai este griu de recoltat, organele 
și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole au da
toria de mare răspundere să asigure pretutindeni folosirea întregii capa
cități de lucru a combinelor, să acționeze energic - corespunzător pre
vederilor Legii organizării producției și a muncii in agricultură - pentru 
mobilizarea locuitorilor de la sate la recoltarea cu seceriie și coasele 
pe terenurile unde griul a fost culcat de ploi sau înnămolit de revărsarea 
apelor.

Fiecare oră, fiecare zi are acum o valoare excepțională pentru strin- 
gerea cit mai repede a întregii recolte și, de aceea, pretutindeni trebuie 
să se intensifice prin toate mijloacele ritmul de lucru la secerișul, trans
portul și depozitarea griului, asigurindu-se o perfectă organizare a acti
vității, participarea efectivă Io muncă, din zori și pînă-n noapte, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, a tuturor locuitorilor satelor, o ordine desăvîr- 
șită în efectuarea lucrărilor.

ARAD: întreaga obște în luptă cu apele
în ziua, de 29 iulie. între orele 14— 

17. peste satul Cladova. aparținător 
de comuna Păuliș, județul Arad, s-a 
abătut o ploaie torențială. în scurtă 
vreme, pîriul ce poartă numele satu
lui s-a revărsat, inundînd casele din 
apropiere. Puhoaiele de apă au dă
rîmat 10 case, au avariat alte 13. iar 
105 sînt inundate. Totodată, au fost 
distruse sase poduri de beton ce 
unesc cele două jumătăți de sat. Sti
hia apelor a cauzat moartea unei ti
nere mame care încerca să-si salveze 
fetita în 
in etate 
părută.

Acum, 
clipocind apele pe vechea albie, asa 
cum îl cunoaște de ani de zile cetă
țeanul Ion Blaj. în vîrstă de 89 ani. 
El n-a putut să-și amintească nici un 
caz asemănător de dezlănțuire a a- 
cestui pașnic pirîu. Văzind cum lu
crează locuitorii satuluL în frunte cu 
primarul comunei, Petru Hack, în
țelegi ce înseamnă unitatea de voință

vîrstă de 2 ani. O femeie ■ 
de 55 de ani este dată dis-

pîrîul Cladova își împinge

a unei obști, capacitatea de mobili
zare a organizației de partid. într-o 
clipă de răgaz, bătrinul din Păuliș îmi 
povestește : „Cînd s-au revărsat ape
le au intervenit comuniștii. în primul 
rînd. mecanizatorii de la stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii Brat- 
ca si Ghioroc. de la I.F.E.T.. de la 
întreprinderea agricolă de stat și mi
litarii de la o unitate din zonă, eroii 
noștri de astăzi. Celor sinistrat! li 
s-a asigurat tot ce a fost necesar : 
alimente, haine, chiar si hrană caldă 
preparată la bucătăria unității mili
tare".

Trecem prin sat. O brigadă de la 
I.R.E. Timisoara lucrează la rețeaua 
electrică. Consolidarea cu piatră a 
drumului este pe terminate. Aici sînt 
concentrate utilaje de mare ca
pacitate. La cariera Păuliș munca 
este organizată si in schimburi de 
noapte. Informația ne este furnizată 
de către tehnicianul Alexandru Be- 
raru, de la întreprinderea de dru-

bacău Toți acționează

CLUJ ;

Multe exemple de buni gospodari
în județul Cluj, cele 836 combine, 

din care 150 sosite din județul Olt, 
se află la cîmp. înșirate la margi
nea lanurilor, pentru a începe re
coltarea griului. Dealtfel, in uni
tățile agricole din_ consiliul agroin
dustrial 
afectate 
zile s-a 
750 din
La C.A.P. Luna, mecanizatorii de pe 
cele 10 combine. Împărțite în două 
formații, se întreceau pentru a de- 

- păși viteza zilnică. Prima formație 
cuprindea mecanizatori de la secția 
S.M.A. din localitate, iar a doua — 
mecanizatori, de la Izbiceni. județul 
Olt. A fost „aproape imposibilă de
partajarea. ftnbele formații lucrind 
la fel de bine. Inginerul-sef al coo
perativei. Ion Retesan. aprecia că in 
5—6 zile se va încheia recoltarea 
griului de ne întreaga suprafață de 
420 hectare. La Luncani. o formație 
de 14 combine lucra grupată pe o 
parcelă mare in satul Gligorestl. iar 
16 camioane. cu remorci făceau na
veta la baza de recepție.

Pe terenurile unităților agricole de 
pe Valea Sonpesului. ploile Încurcă 
desfășurarea normală a lucrărilor. în

Cimpia Turzii. mai puțin 
de ploi. în ultimele două 
lucrat intens, recoltindu-se 
cele 3 000 hectare de grîu.

consiliul agroindustrial Apahida, nu
meroase combine au fost mobilizate 
la cooperativa agricolă de producție 
din Jucu, unde există o suprafață 
mare de grîu și unde, pe alocuri, se 

. putea lucra in formații mai largi, iar 
in altele, doar cu 2—3 combine. în 
funcție de starea terenului. Luni, 
peste terenurile unităților din consi
liul agroindustrial Iclod s-au abătut 
puhoaie năpraznioe, care au provocat 
pagube mari nu numai gospodăriilor 
populației, ci si agriculturii. La che
marea organizațiilor de partid, co
mandamentele comunale, totl cetățe
nii. cu mic, cu mare, au trecut la în
lăturarea pagubelor. Pentru strîn- 
gerea griului de pe suprafețele inun
date s-au format 37 de echipe de se- 
cerători și cosași, care cuprind 300 
de oameni. Merită relevat că in satul 
Livada, femeile, cu picioarele în nă
mol si apă. au secerat o bună parte 
din griul culcat de ape. iar bărbații 
l-au legat in snopi si l-au pus la 
uscat. Este un exemplu de modul in 
care trebuie să se acționeze în ast
fel de situații. Peste tot. la Bobîlna. 
Dăbîca si în alte părți. unde au fost 

• afectate suprafețe de grîu. s-au for
mat echipe de secerători si cosasi.

Important este ca la seceriș eă ee 
lucreze peste tot în mod organizat, 
sub controlul si îndrumarea organi
zațiilor de partid si consiliilor popu
lare. pentru ca munca ’ să fie mai 
spornică, cu rezultate cit 
Spunem aceasta întrucât 
Comesti. si ea lovită de

echipele nu lucrau organizat. ci lei. 
colo, cîte 2—3 oameni. In aceste con
diții. există pericolul ca griul înnă
molit să putrezească.

BOTOȘANI »

mai bune, 
in comuna 
calamități.

Al. MURE ȘAN
corespondentul „Scinteii"

Se muncește intens, fără preget

Luni seara (28 iulie), la ora cînd 
locuitorii municipiului Bacău se re
trăgeau spre casele lor pentru a se 
odihni după o zi de muncă, o ploaie 
neobișnuit de puternică s-a abătut 
asupra unor cartiere de locuințe, a 
unităților economice de pe platforma 
de vest a orașului, precum și asupra 
comunelor Măgura șl Mărgineni.

La chemarea organelor locale da 
partid, toți cetățenii din zonele afec
tate au ieșit chiar în timpul nopții 
la evacuarea apelor și apărarea bu
nurilor materiale. La întreprinderea 
de industrializare a cărnii, maiștrii Gh. - 
sile

Turcea, Constantin Șerban, Va- 
Nosec. inginerii Nieolae Barbu,

Mihai Dragomir, Corned Popa au ve
nit în toiul nopții la întreprindere și. 
împreună cu alti muncitori, au lucrat 
timp de peste 24 de ore la evacuarea 
apelor. In ajutorul lor au sosit și 
muncitori de la întreprinderea de 
rețele electrice. După o zi și o noapte 
de trudă ei au reușit să repună în 
funcțiune toate secțiile de producție.

La Măgura, apele au scos din rădă
cini copaci, au răsturnat autoturisme 
și au dărîmat case. Aici a ieșit la 
lucru întreaga suflare a satului. îm
preună cu formațiile de pompieri mi
litari din oraș ei au acționat pentru 
a salva tot ce se mai poate.

sees- 
poate 
toată 
apro

muri si noduri Lipova. Datorită 
tei munci intense, astăzi se 
asigura trecerea vehiculelor ne 
lungimea drumului din sat. In __
piere, militarii se pregătesc să arunce 
în aer unul din cele 
blochează curgerea 
amenajează o punte 
tre cele două maluri.

Peste peisajul dezolant din jur tro
nează impresionant voința omeneas
că. dragostea de viată, hotărîrea de 
a face totul ca activitatea să revină 
la normal. La fel ca in zilele bune, 
obișnuite, femeile spală în pirîu ru
fele. îmbrăcămintea. Alături, bărbații 
răstoarnă mîlul scos din locuințe.

în drum spre Arad trecem ne lin- . 
gă monumentul ridicat în cinstea 
eroilor de la Păuliș. Printre picături
le de ploaie ce începuseră să cadă 
din nou ni s-a părut că întregul mo
nument oficia întru cinstirea eroilor 
ce au
(Virgil

trei poduri care 
apei. Paralel se 
de legătură ln-

fost si pentru eroii de azi..
Gheorghi(ă),

ca unul!
— Pagubele sînt mari, atît în agri

cultură. cât și în celelalte sectoare ale 
economiei comunei, ne spune tova
rășa Elena Ababei. primarul comunei. 
Dar. după cum vedeți, oamenii ac
ționează zi și noapte pentru dimi
nuarea efectelor provocate de inun
dații. $i-au salvat bunurile din lo
cuințele unde a pătruns apa. au pus 
la adăpost animalele, iar 
cesc pentru înlăturarea 
de apă de pe ogoare.

Grijă deosebită s-a 
această bătălie cu furia
tejării recoltei și a furajelor depozi
tate în fînăril. (Gh. Baltă).

acum mun- 
surplusulul

acordat în 
apelor pro-

Mâiestria-un „produs" 
bine cotat la export

Pus în funcțiune in urmă cu 15 
ani. Combinatul de prelucrare a 
lemitilui din Sighetu Marmației — 
cea mai importantă unitate indus
trială a municipiului de pe malul 
Izei — se prezintă astăzi cu rezul
tate deosebit de semnificative pe 
planul dezvoltării și diversificării 
producției. ,al creșterii gradului de 
valorificate’ a masei leminoase. Iar 
din bilanțul realizărilor din acest 
an ale colectivului de aici se deta
șează cele tobținute la Export, do
meniu în care hairnicii muncitori, 
tehnicieni și ingirieri ai combina; 
tulul au acumulat o experiență 
valoroasă. \ i

O primă informație o primim din 
partea irigine»țului-^ef al combina
tului, Szilăgyi, Andrei : „încă din 
luna septembrie' a ariplui trecut am 
realizat 30 de n»odele' noi de mobi
lier, proiectate1 de colectivul de 
creatori din combinat, care au fost 
prezentate parte-: '
nerilor externi' —-----------------
pentru contracta
re. De un succes, 
deosebit se bucu
ră mobila 
bricată 
piața din 
compusă 
piese cu 
rustice, confectio- flirt 
nate din plăci a- 
gloraerate masi- ■;_____
vuite. Noile pro-i 
duse de mobilă, 
stil și mobilă de artă realizate de 
colectivul nostru au întrunit bune 
aprecieri la expozițiile internațio
nale de la Paris, Osaka, Stockholm, 
Leipzig, Milano, piiecum și la expo
ziția de case de locuit de la Koln. 
De fapt, sondarea preferințelor și 
exigențelor clienților de peste ho
tare face parte din programul nos
tru curent de lucru".

Schimbarea structurală a produ
selor a impus repreiectarea din 
mers, cu forțe proprii, a întregii 
tehnologii, crearea unui flux tehno
logic special, la secția mobilă „Alfa", 
«eorganizarea acestui flux, în func
ție de noili; cerințe, la celelalte 
secții și fabrici care colaborează la 
realizarea produselor pentru export. 
De asemertea. cu sprijinul specia
liștilor din combinat s-au organizat 
cursuri de ridicare a calificării pen
tru aproape 100 de tineri.

Depășirea cu 2,5 milioane lei- 
valută a planului de export pe pri
mul semestru, ca și suplimentarea 
cu 4 milioane led-valută la exportul 
pe devize libere a contractelor pen
tru semestrul al doilea de către 
partenerii externi ilustrează răs
punderea cu care întregul colectiv 
al combinatului, în frunte cu comu
niștii, acționează pentru a-și reali
za eu prioritate sarcinile in acest 
domeniu, așa cum a indicat condu
cerea partidului. întărește această 
afirmație și l'aptul că anul acesta 
nu s-au înregistrat refuzuri de ca
litate din partea clienților de peste 
hotare ; dimix>trivâ, aceștia au adre
sat mulțumiri colectivului combina
tului pentru calitatea mobilei și 
promptitudinea în livrări.

Dintre cei care au merite deose
bite în creșterea calitativă a pro
ducției pentru export, toți cei cu 
care am stat de vorbă au menționat, 
în primul rînd, numele maistrului 
Gheorghe Beraeanu, șeful sectoru
lui mobilă de artă, care, prin per-

stil fa-, 
pentru. 
R.F.G.,, 
din 154 
motiveț

în ultimele zile, în unitățile agri
cole din județul Botoșani s-a desfă
șurat o amplă acțiune de verificare a 
stării de umiditate a culturilor și 
solului, acțiune ce a cuprins, practic, 
toate oele 78 082 hectare cultivate cu 
grîu în acest an. Pe baza concluzi
ilor desprinse, secretariatul comite
tului județean de partid a stabilit 
să se treacă la recoltarea griului în 
toate unitățile agricole, hotărind ca 
întregul activ de ^partid și de stat 
detașat pe timpul campaniei în agri
cultură, începind cu membrii comi
tetului județean de partid, să nu se 
întoarcă did unitățile agricole pină 
nu încheie secerișul șl transpor
tul produselor la bazele de recepție.

Ce se întreprinde, practic, pentru 
intensificarea secerișului ? După cum 
ne-am convins in cursul unui raid 
întreprins în unele consilii agro
industriale unde a plouat mai puțin, 
lucrările se desfășoară in ritm sus
ținut, formațiile de mecanizatori 
fiind sprijinite de numeroși săteni. 
Bunăoară, în* consiliul agroindustrial 
Ripiceni, din inițiativa organizatoru
lui de partid, Mihai Jitarașu. pe 
lingă fiecare formație de lucru a fost 
constituită o echipă de 30—40 coope
ratori. Aceștia au sarcina de a cosi 
sau secera marginile îmburuienate 
ale tarlalelor, ca și suprafețele pe 
care griul a fost culcat de ploi. „Pro- 
cedind în acest fel — ne spune orga
nizatorul de partid — sporim viteza 
zilnică de lucru a combinelor și evi
tăm pătrunderea corpurilor străine 
in recoltă. Dealtfel, ne-am propus să 
recoltăm cele 4 580 hectare culti
vate cu griu în consiliul nostru în 
cel mult 6—7 zile bune de lucru".

în unitățile din consiliul agro
industrial Botoșani, pe terenurile cu 
exces de umiditate sau situate in 
pante, unde nu pot intra combinele 
în lan. grîul se recoltează manual, 
cu seceriie. De pildă, in ziua raidu
lui, pe tarlalele C.A.P. Nicșeni se 
aflau la secerișul manual peste 200 
de cooperatori. „în 5-6 zile vom re
colta în acest fel cel puțin 180 hec
tare" — ne spune președintele co
operativei, Dumitru Obadă. De ase
menea, într-un lan al C.A.P. Bălu-

țeni lucrau 230 de cooperatori, iar in 
apropierea satului Cotîrgaci, la C.A.P. 
Roma — aproape 250 de oameni.

Dealtfel, întrucît timpul continuă 
să se mențină instabil, potrivit mă
surilor stabilite de comandamentul 
județean pentru agricultură s-a tre
cut masiv la recoltarea manuală a 
griului in toate unitățile agricole. 
„Vom secera, așa cum au făcut-o ani 
în șir părinții noștri, ne spunea to
varășul Petre Chiribută. primul 
vicepreședinte al consiliului agro
industrial Albești. Șl asta pentru că 
grîul nu mai poate rămîne în pi
cioare datorită unei stări tot mai 
avansate de imburuienare. Strins in 
brazde sau snopi, griul se va usca 
mult mai repede". Intr-adevăr, par- 
curgînd aproape toate tarlalele cul
tivate cu griu ale celor zece coopera
tive agricole din consiliu, am văzut 
numeroși oameni la lucru. Astfel, in 
lanurile de grîu ale cooperativelor 
agricole Buimăceni, Ringhilești, 
Santa Mare. Răuseni, Todireni etc. 
se aflau Ia seceriș peste 2 100 de co
operatori.

Controlindu-se permanent starea 
de umiditate a fiecărei tarlale și con- 
centrîndu-se forțele mecanice și 
manuale peste tot unde se poate 
lucra, pînă miercuri seara griul a 
fost recoltat în județ de pe mai mult 
de 5 000 hectare, adică 7 la .sută din 
suprafața cultivată. Pentru ca recol
tarea griului în județ să se încheie, 
așa cum s-a stabilit, in cel mult 
8-9 zile bune de lucru (viteza pre
văzută este de peste 8 000 hectare pe 
zi) se impun citeva măsuri abso
lut necesare : la nivelul trustului ju
dețean al S.M.A. să se dovedească 
mal multă disciplină (adeseori lucră
torii de aici răspund cu multă în
tîrziere solicitărilor ce li se adresează 
din teren) ; baza de aprovizionare 
tehnico-materială pentru agricultură 
nr. 23 din București să urgenteze 
livrarea curelelor pentru combine, 
iar întreprinderea „Electroprecizia" 
din Săcele să trimită reperele de la 
demarorul MAN.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul

SATU MARE
Revărsările de ape din ultimele 

zile in. .județul Satu Mare, deși n-au 
avut nici înspăimintătoarea înfățișare 
șl nici forța păgubitoare a inundații
lor din 1970. au primit replica fermă 
și energică a oamenilor muncii din 
județ. Prezent în aceste zile in citeva 
localități asaltate de viituri, am fost 
martor al unor dovezi ale hărniciei, 
responsabilității și înaltului patrio
tism de care au dat dovadă oamenii 
muncii sătmăreni — români, ma
ghiari. germani — în acțiunea de sal
vare a culturilor agricole, a animale
lor, a obiectivelor economice și bu
nurilor personale.

La 7 km de orașul Cărei. în comu
na Berveni. se află o topitorie de in 
și cinepă. apărată de revărsările rîu- 
lui Crasna printr-un dig puternic. La 
un moment dat. oamenii ce vegheau 
acolo cotele in creștere ale riului au

„Scinteii

Zile și nopți de neodihnă
unele infiltrări ale apei 
Evenimentul nu i-a surprins

semnalat 
prin dig. ___
insă nepregătit!. în apropiere se a- 
flau stivuit! sacii cu nisip. Cum insă 
infiltrarea apei avansa și nu exista 
forța umană îndestulătoare pentru o 
intervenție masivă, conducerea topi
toriei și a comunei au lansat pe a- 
dresa Comitetului orășenesc de partid 
Cărei un apel prin care cereau spri
jin din partea muncitorilor din oraș 
pentru consolidarea digului. In trei 
sferturi de oră de la lansarea ape
lului. 160 de muncitori de la între
prinderea de in și cinepă și " ’ 
de mobilă Cărei se și aflau 
zitie.

Un alt punct de acțiune — 
recepție a cerealelor. Aici, 
oameni pompau de 24 de ore neîn
trerupt apa care periclita depozitele. 
Au fost salvate astfel peste 5 000 tone

Fabrica 
pe po-

baza de 
zeci de

de grîu din noua recoltă. în apro
piere. la un maire atelier de confec
ții industriale pentru agricultură, lu
crătorii de aici, ajutați de cei de la 
șantierul de construcții, repuneau în 
funcțiune sectoarele de producție 
oprite citeva ore din cauza apelor.

Dar cîte alte asemenea secvențe ale 
abnegației colective față de avuția 
poporului nu s-au putut întilni în 
aceste zile in județul Satu Mare! în 
cooperativele agricole Beltiug. Ră- 
tești. Viile. Satu Mare. Tătărești, 
Doha etc., cooperatorii, toți sătenii 
deschideau neobosit rigole în culturi
le de grîu 
scurgerea 
recoltele.

Sînt zile 
nu cunosc 
meza).

și porumb. asigurind 
apelor care acoperiseră

51 nopți în care oamenii 
ce-i odihna. (Octav Gru-

Din experiența 
Combinatului 
de prelucrare 

a lemnului 
Sighetu Marmației

care

severențâ, pasiune și- pricepere, s-a 
ridicat la nivelul ■ profesional al 
unui veritabil artist ; pe cel al pro
iectantului Ersek Coloman, unul 
din primii creatori ai ansamblului 
de mobilă stil și de artă de aici, 
autor inspirat a 80 la sută din pro
iectele de mobilier pentru exportul 
combinatului ; ca și pe cel al ingi
nerului Zamfir Silaghi, director, 
care a imprimat colectivului un 
spirit de inaltă responsabilitate 
fată de producția pentru export.

înainte de a menționa citeva sec
toare ce colaborează la producția 
pentru export, tovarășul Vasile Gri- 
goriu, secretarul comitetului de 
partid, făcea următoarea < remarcă : 
„Aniversînd odată cu țara întreagă 
împlinirea unui deceniu și jumătate 
de la Congresul al IX-lea' al parti
dului, colectivul nostru a avut sa
tisfacția de a face, totodată, bilanțul 

muncii sale care 
a început, de 
fapt, ou Acest 
mare eveniment 
din viata parti
dului și poporu
lui nostru. Cu to- 
tii, muncitorii, 
tehnicienii si in
ginerii noștri sint 
hotăriți să dez
volte realizările 
dobindite în ulti
mii 15 ani, pe
rioada în

producția combinatului a crescut de 
32 ori".

...Pe masa de lucru a proiectanți- 
lor se află prototipurile cu care 
combinatul se pregătește să parti
cipe la tîrgurile-expoziții de mobilă 
de la Paris și Bruxelles. La secția 
mobilă-corp se lucrează la camera 
de zi „Dana", iar la secția mobilă- 
artă se pregătesc, tot pentru ex
port. o serie de piese în stil rustic, 
cu finisaj artistic superior, în tona
lități mate. Maistrul load Brîndău 
e preocupat să încredințeze munci
torilor cu inaltă calificare și expe
riență în muncă lie cei mai tineri 
timplari. astfel ea aceștia să de; 
prindă rapid și temeinic tehnica și 
metodele de lucru ce se Cer la 
executarea acestui gen de operații.

Lăudabilă este, totodată, grija 
statornică manifestată de colectivul 
combinatului pentru recuperarea și 
valorificarea resurselor refolosibile 
de material lemnos, pe această cale 
realizîndu-se anual produse în va
loare de 15 milioane lei. Aceasta, 
concomitent cu creșterea preocu
pării pentru înlocuirea unor ma
teriale din import. Poliuretanul, 
bunăoară, a fost înlocuit cu produ
sul local denumit părplast, realizat 
de o întreprindere din oraș, ecouo- 
misindu-se astfel anual 2 milioane 
lei-valută.

Evident, așa cum au remarcat nu
meroși interlocutori din combinat, 
întregul colectiv este hotărît să-și 
îmbogățească experiența acumulată, 
să valorifice pe un plan superior 
inițiativa și inteligența creatoare 
proprie, să încheie anul 1980 cu re
zultate cit mai bune în acest do
meniu și să pregătească din timp 
și temeinic producția destinată ex
portului în primul an al viitorului 
cincinal.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

MMM

in comuna Beltiug, județul Satu Mare, numeroși cetățeni lucrează la evacuarea apelor de pe lanurile cu grîu
\ Foto : M. Sarea
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„ROZĂTORUL"!
„Rozătorul" la • • • drumul mare

în articolele apărute pînă acum la 
această rubrică ne-am ocupat de 
„rozători" care acționau oarecum 
„discret", în ascunzișurile unor pro
cese tehnologice învechite, ale unor 
idei, concepții sau decizii depășite, 
în umbra rutinei sau lipsei de simț 
gospodăresc. Cel de care ne vom 
ocupa în rîndurile de față acționează 
însă... la drumul mare. în . văzul și. 
paguba tuturor. Conducătorii auto 
sau călătorii cu mijloacele rutiere îi 
simt mușcătura și toți își pot da sea
ma de pagubele mari pe care le 
aduce economiei naționale.

Ați înțeles, desigur, că este vorba 
de starea necorespunzătoare a unor 
drumuri, îndeosebi județene și comu
nale, „rozător" cu un deosebit de 
mare apetit pentru carburanți, piese 
de schimb, anvelope și chiar șasiuri 
și caroserii. După cît este de dău
nător, nici nu este necesar să aibă o 
arie de răspîndire prea mare. Este 
suficient să se instaleze pe cîțiva 
kilometri de drumuri cu trafic mat 
intens si are mult de lucru cu 
citeva parcuri auto, cărora le pro
duce pagube destule. Cit de mari pot 
fi aceste pagube ? împreună cu to
varășul inginer loan Dobrin, direc
torul întreprinderii de transporturi 
auto Neamț, „înarmați" cu aparatele 
de măsură corespunzătoare, instalate 
pe un autobuz de capacitate medie, 
am efectuat citeva teste. Rezultatele 
lor, împreună cu calcule făcute pe 
baza datelor din evidențele întreprin
derii, s-au constituit într-un dosar 
cuprinzând un adevărat rechizitoriu 
al „rozătorului" inculpat. Iată citeva 
fragmente din numeroasele lui file :

(reținut (nu modernizat), a fost 
depășit cu 5,1 litri de benzină ;
• existența pe drum a pietri

șului cu dimensiuni mari, ne
compactat șl denivelat, duce Ia 
creșterea cu peste 30 la sută a 
consumului de carburanți și re
duce cu mai mult de 40 ia suta 
rulajul normat al anvelopelor ;
• camerele de suspensie ale 

unui autobuz costă circa 6 000 
Ici ; datorită stării unor șosele 
pe care circulă autobuzele, nu
mai în primele patru luni ale 
acestui an I.T.A. Neamț a inre-

pe acestea circulă destule autovehi
cule pentru a Ii se da atenția cuve
nită. Aș vrea să atrag în mod deo
sebit atenția asupra faptului că o 
șosea poate fi bună și fără să fie 
asfaltată, cu condiția să fie bine În
treținută. Așadar, afirm cu toată 
certitudinea că nu cantitatea de as
falt consumată este cea care deter
mină starea drumurilor, ci buna or
ganizare și desfășurare a întreținerii 
lor, O dovadă grăitoare în acest sens 
o constituie calitatea — as putea spu
ne fără să exagerez excelentă — a 
drumurilor forestiere din județul

ei, determinată de mal multe cauze. 
Intre acestea se află mai ales lipsa 
de grijă a consiliilor populare comu
nale. cum sint cele din Doljești. 
Dragomirești. Icușești, Făurei ș.a. 
Nici măcar pe porțiunile ce străbat 
localitățile drumurile nu sînt bine 
îngrijite.

O altă cauză o constituie modul 
de organizare a întreținerii șoselelor, 
in sensul că direcția județeană de 
drumuri și poduri nu își repartizează 
întotdeauna echipele acolo unde este 
mai necesar. Din păcate, cu cit este 
mai îndepărtat un drum, cu atît este

O situație din județul Neamț demonstrează că nu cantitatea de 
bitum consumată determină starea drumurilor, ci spiritul gospodăresc 

cu care eie sînt întreținute

• la o singură reducere a vi
tezei pină la 10 km/h, pentru 
trecerea printr-o groapă din șo
sea și reaccelerarea pină la vi
teza normală, autobuzul „cobai" 
a consumat in plus 75 ml de 
benzină ;
• pe un traseu de 23 km de 

drum prost întreținut, presărat 
cu gropi, făgașe, dimburi și alte 
piese din incisiva „dentiție" a 
„rozătorului" nostru, consumul 
normat pentru această distanță, 
dacă drumul ar ii fost bine in-

gistrat un consum suplimentar 
de 155 de astfel de piese. Dealt
fel. în aceeași perioadă întreprin
derea amintită a depășit consu
mul normat de piese de schimb 
pentru mecanismele de suspen
sie, transmisie, direcție și fn- 
nare (cele direct afectate de 
starea drumurilor) cu cantități 
a căror valoare depășește două 
milioane de lei, la care se adau
gă și 820 anvelope.

Chiar și numai aceste citeva „ca
pete de acuzare" sînt suficiente pen
tru a avea o imagine cît de cît com
pletă asupra dimensiunilor reale, 
ale efectelor stării necorespunzătoare 
a drumurilor. Adîncim însă analiza 
împreună cu inginerul loan Dobrin.

— Județul nostru dispune de o re
țea de drumuri în general bine în
treținute, îndeosebi cele modernizate. 
Avem însă și destule șosele care, da
torită modului necorespunzător în 
care se achită de sarcini cei ce le 
gospodăresc, ne produc multe greu
tăți și pagube. Ele sînt cuprinse 
aproape în exclusivitate în categoria 
drumurilor locale aflate în grija di
recției județene de drumuri și poduri 
și consiliilor populare. Socotite de 
mai mică importanță, sa uită că și

1

nostru, care totalizează nu mai puțin 
de 1 200 km.

Vorbind despre drumurile proaste, 
a căror lungime totală se ridică în 
județ la 200—300 km, ele pot fi îm
părțite în două categorii, după cau
zele degradării lor : întreținerea 
necorespunzătoare și (paradoxal la 
prima vedere) lucrările de consoli
dare și întreținere. Din prima- cate
gorie se detașează mai ales cele 
modernizate, ca de pildă cele dintre 
Tarcău și Ardeluța sau dintre Bicaz 
și Izvorul Muntelui, al căror asfalt 
s-a degradat, iar reparațiile făcute 
în decursul anilor, datorită calității 
lor necorespunzătoare, bazate pe 
tehnici depășite, mâi mult le-au 
dăunat

— în fiecare an se consumă suto 
de tone de bitum — ne spune în con
tinuare interlocutorul — pentru a 
transforma gropile în dimburi, care 
pînă in primăvara următoare devin 
iar gropi. Oare specialiștii noștri nu 
pot găsi noi tehnici de reparare, care 
să reducă sau chiar să înlăture con
sumul de bitum și să asigure soli
ditatea „plombărilor" ?

Calitatea necorespunzătoare a unor 
șosele, îndeosebi dintre cele ce fac 
legătura întră sate, este, la rinduJ

mat neglijat. Aceasta este situația 
drumurilor locale situate îndeosebi în 
zona estică a județului, unde există 
totuși un trafic destul de mare, mai 
ales de autobuze.

Cît privește cea de-a doua catego
rie de cauze — lucrările de consoli
dare și întreținere — lucrurile se 
petrec, de regulă, astfel : se aduce 
pietrișul, care stă depozitat pe mar
ginea șoselei luni de-a rîndul ; apoi, 
pietrișul este împrăștiat și lăsat să 
fie compactat de către autovehicule. 
Acestea compactează — dacă putem 
spune așa — numai pe fîșiile călcate 
de cauciucuri, restul de pietriș strîn- 
gindu-se la axul și pe marginile dru- 

• mului. în tot acest răstimp, autove
hiculele care străbat șoseaua astfel 
„reparată" consumă cu 35 la sută 
mai mult carburant, iar 
ke degradează rapid.

— De ce nu se face 
cu cilindrul compresor ? 
mult combustibil 7

— Nici vorbă — ne spune tovarășul 
inginer Dobrin. Consumul de carbu
ranți necesar compactării nu depă
șește 5—10 la sută din consumul su
plimentar al autovehiculelor care 
circulă pe astfel de drumuri.

înainte de a încheia, încă un punct

cauciucurile

compactarea 
Se consumă

de vedere cu privire la organizarea 
activității de întreținere a drumurilor 
îl ascultăm din nou pe directorul în
treprinderii de transporturi auto 
Neamț :

— Un postulat al eficienței și sigu
ranței traficului rutier îl constituie 
perfecta funcționalitate a relației 
om-mașină-drum. Or. actualul sis
tem de organizare nu asigură, după 
părerea mea, funcționalitatea acestei 
relații. Iată și argumentul : relațiile 
intre cei ce folosesc drumurile și ce' 
ce se ocupă de întreținerea lor nu 
sînt coordonate direct decit la nivelul 
drumurilor naționale, în cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, între unitățile de trans
porturi ale acestuia și direcțiile re
gionale de drumuri și poduri. Direc
țiile județene, de specialitate sînt 
subordonate consiliilor populare ju
dețene. care insă, in mod practic, 
controlează doar din punct de vede
re economic, nu si tehnic, activitatea 
acestor direcții. Așadar, relația de 
mai sus, în cazul drumurilor județene 
și comunale, este „fracturată" între' 
al doilea și al treilea termen. întrucîi 
beneficiarii drumurilor sînt lipsiți de 
posibilitatea directă de a conlucra cu 
cei ce le întrețin. Și. la urma urmei, 
de ce este necesar să existe in ace
lași județ cîte două direcții de spe
cialitate, aflate în subordonări dife
rite ?

Am prezentat aceste detalii și cal
cule în legătură .cu starea drumurilor 
dintr-un singur județ, situații simi
lare puțind fi întîlnite și în alte ju
dețe ale țării. Risipa măruntă, po 
care deocamdată o percep doar ma
șinile echipate special, costă cu cer
titudine foarte mult. Și toate acestea 
numai și numai datorită îngustimii 
departamentale cu care se judecă 
anumite realități. Cei care sînt răs
punzători de proasta întreținere a 
drumurilor nu se sinchisesc in fața 
pagubelor pe care le provoacă eco
nomiei, în primul rînd prin risipa do 
carburanți. Ei caută explicații și jus
tificări, în timp ce benzina este pul
verizată inutil pe șosele.

Constantin BEAGOV1CI 
corespondentul „Scinteii"
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Surprinzătoare. ba chiar 
neobișnuită, poate părea 
alăturarea unor noțiuni in
tre care există extrem de 
puține similitudini : com
petiție si cultură. Un cu- 
vînt extras din terminolo
gia atît de precisă a lumii 
sportive — alăturat altuia 
dintr-un domeniu de acti
vitate care prin însăsi 
structura sa se refuză cla
sificărilor rigide, ierarhiză
rilor osificate, cerînd o a- 
bordare nuanțată, cu apre
cieri Îndelung chibzuite. Și 
totuși. în discuțiile purtate 
cu animatorii vieții cultu
rale. cei doi termeni — 
așezați intr-o interdepen
dentă directă — au fost si 
sînt invocați de nenumăra
te ori. Ceea ce. să recu
noaștem. nu se poate să nu 
dea de gindit...

Reactualizarea unei ase
menea discuții — nu despre 
nuanțele semantice ale ce
lor două noțiuni, ci despre 
implicațiile pe planul vie
ții culturale ale validării 
unei astfel de concepții clă
dite în bună măsură ne a- 
cești doi piloni — ni se 
pare deosebit de actuală, in 
condițiile cind ne întreg 
cuprinsul tării pulsul cul
tural înregistrează ,ritmuri 
din ce în ce mai accelera
te. Ritmuri reale, reflex di
rect al bogăției valorilor 
spirituale care așteaptă 
contactul direct cu marele 
public, dar si ritmuri născu
te uneori artificial, din am
bițiile competitive locale. 
Să nu uităm faptul că în 
edițiile de oină acum ale 
Festivalului national „Cin- 
tarea României", dincolo 
de incontestabilele sale îm
pliniri. s-a făcut simțită 
tocmai această tendință de 
a face din competiție însăsi 
rațiunea esențială a festi
valului. negll.iindu-se cele
lalte componente ale sale, 
nu mai puțin importante si 
chiar spectaculoase.

Și totuși, nu se poate 
vorbi de o incompatibilita
te absolută intre cei doi 
termeni supusi discuției 
noastre. Fără îndoială, si in 
domeniul culturii trebuie 
să existe — asa cum de 
nenumărate ori a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al parti
dului nostru — o competi
ție. Dar nu una a cifrelor, 
a statisticilor colorate fes- 
tivlst in nuanțe roz. ci o 
competiție a calității.

Anual, asociațiile de crea
tori îsi evaluează cu exi
gentă si răspundere cadrul 
activității membrilor lor si 
acordă premii celor mai 
bune romane, volume de 
poezie, exegeze critice, fil
me. spectacole etc. La rin- 
dul lor. unele reviste fac 
publice periodic opțiunile

pentru unul sau altul din 
genurile creației artistice. 
Deci ierarhizări, deci între
cere. competiție în dome
niul culturii... Dar o între
cere care se deosebește în 
esență de cea invocată la 
începutul acestor rînduri. 
prin însusi scopul care o 
declanșează, o călăuzește si 
îi fructifică rezultatele. Re
gizorul care migălește în
delung în sala de repetiții 
sau la masa de montai ur
mărește să realizeze un 
spectacol sau un film bun. 
cu un mesai limpede si 
clar, cu succes la public 
si nu să obțină la sfirsitul

prospețimi. o întrecere in 
realizarea de unicate, de 
momente de vîrf ale actu
lui de cultură.

Exemplele s-ar putea de
sigur înmulți, ele demon- 
strînd că vicierea de fond a 
activității culturale este 
determinată nu de ideea în 
sine de competiție, de con
curs. ci de supralicitarea 
acestei idei, care aiunge să 
prevaleze asupra sensurilor 
educative ale actului de 
cultură. Semnificativ este 
faptul că denaturarea la 
care ne referim se mani
festă îndeosebi în sfera ar
tisticului. adică acolo unde

Spiritul 

competitiv 
în activitatea 

culturală

anului premiul nu știu că
ror reviste, al ACIN sau 
A.T.M. Editorul care pregă
tește în teascurile tipogra
fiilor un volum ce va do- 
bindi — datorită calităților 
sale — titlul de ..cea mai 
frumoasă carte a anului" 
nu trudește la arhitectura 
volumului cu gîndul la pre
miul citat, ci la reacția ul
terioară a cititorilor, a pu
blicului. cei care vor vali
da. sau nu. strădaniile sale.

în domeniul teatral, pen
tru a da un alt exemplu, 
se organizează cu o frec
ventă remarcabilă colocvii 
si festivaluri -(al teatrului 
contemporan, al teatrului 
istoric, al comediei, al tea
trului sătesc etc., etc.), care 
constituie utile prilejuri de 
confruntări în primul rind 
valorice, si abia apoi, pe 
fundamentul obiectiv al 
criteriului axiologic, de 
stabilire a unor ierarhii si 
acordare a unor premii. 
Fenomenul, pozitiv în esen
ța sa. poate fi constatat atît 
în mișcarea profesionistă, 
cit si în cea de amatori. El 
atestă faptul că este abso
lut necesar să existe, ne 
planul larg al vieții spiri
tuale, ca o condiție esen
țială a permanentei sale

actualul sistem de premii 
declanșează ambiții compe
titive. unele dintre ele fără 
acoperire reală in valoare. 
Iată de ce in acest dome
niu mai avem incă ocazia 
sg întîlnim. atît în rindul 
mișcării de amatori, dar 
uneori chiar si in cazul 
profesioniștilor. formații 
sau. mai nou. spectacole 
pregătite special pentru un 
anumit concurs, spectacole 
incluse in repertoriu nu 
pentru că ar fi reprezentat 
o expresie a solicitărilor si 
preferințelor publicului, ci 
— pur si simplu — pentru 
că ..merge pe profilul" unui 
anumit festival de unde se 
pot obține alte citeva pre
mii. Iată de ce. în același 
domeniu, s-a ajuns odată 
pină la formularea unei 
propuneri aberante — care, 
evident, a fost respinsă 
incă „din start" — referi
toare la introducerea unui 
sistem de întrecere artisti
că. pe mai multe categorii 
valorice, ca la... fotbal, cu 
campioni și retrograoăți.

Revenind la posibila in
terdependentă a termenilor 
supusi dezbaterii noastre, 
competiție si cultură, cred 
că putem conchide, pe baza 
faptelor amintite, că se

poate formula un răspicat. \ 
dar nuantat. da întrebării I 
referitoare la utilitatea in- ■ 
curajării spiritului compe- j 
titiv in activitatea cultura- i 
lă. Răspicat, deoarece, așa 
cum arătam, nu putem ac
cepta ideea competiției în 
sine, care abandonează o- 
biectivele de natură educa
tivă în favoarea întrecerii 
cu orice preț. Nuantat. de
oarece în același timp ră- 
mînem partizanii si promo
torii spiritului emulativ in 
cultură, care stimulează 
creativitatea tuturor celor 
care isi aduc contribuția la 
conturarea, dezvoltarea si 
desăvirsirea spiritualității 
noastre, profesioniști sau 
amatori. în poezie si muzi
că. în plastică sau cinema
tografie... Dintotdeauna, ve
ritabila competiție a avut 
un profund si cuprinzător 
mesaj educativ : dintot
deauna ea a contribuit la o 
obiectivă selecție a valori
lor. la înlăturarea falsului 
si a imposturii.

Privit din acest punct de 
vedere. Festivalul national 
..Cintarea României" isi 
dezvăluie una din trăsătu
rile cele mai nobile (con
tribuția la afirmarea ne 
plan national a unor co
mori spirituale contempo
rane de o valoare cu totul 
deosebită.'la generalizarea 
acestora în conștiința na
țiunii ca bunuri artistice 
realizate în anii marilor 
impliniri economice si so
ciale ale României con
temporane). dar si una din 
neimplinirile sale cele mai 
evidente : atingerea parția
lă a acestui obiectiv. Cau
za trebuie identificată nu 
în absenta talentelor de 
excepție, apte să zămis
lească aceste bijuterii con
temporane. ci in ineficienta 
lor valorificare din cauza 
„cursei . contracronomelru" 
iscate in timpul febrei 
competitionale. Păstrindu- 
ne in cimpul aceleiași me
tafore — credem că instru
mentele de măsurat ale ac
tului de cultură nu trebuie 
să fie nici cronometrai, nici 
cîntarul. ci barometrul. Ba
rometrul stării de spirit a 
spectatorilor după viziona
rea unui spectacol. muzical 
sau teatral, a vizitatorilor 
într-o sală de expoziție, a 
cititorilor unei opere lite
rare. Adevărata competiție 
culturală, o competiție care 
a existat dintotdeauna si 
ne care anii noștri au oo- 
tentat-o la adevăratele sale 
dimensiuni, aici se cistigă : 
in sufletul si conștiință 
marelui public.

Radu
CONSTANTINESCU /

_________________________

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - edijia a XXII-a
ÎN ULTIMELE ZILE DE ÎNTRECERE

„Tricolorii" in luptă pentru noi medalii
• ieri, echipa României — medalie de bronz în proba de dresaj • Dumitru 

Cipere și Valentin Silaghi — medalii de bronz în turneul de box
Mai e azi și mai e mi ine. Poimîi- 

ne, duminică, vom asista numai la 
cele două ultime puncte tradiționale 
din programul Olimpiadelor: cursa 
hipică peste obstacole, dotată cu 
„Marele premiu al națiunilor", și ce
remonia de închidere a Jocurilor. 
Pină atunci insă, agenda fiecăreia 
din aceste zile este atît de încărcată 
încit practic este imposibil să fii de 
față la tot ce ,te-ar putea interesa. 
Spre exemplu, ieri, joi. pentru a ur
mări evoluțiile sportivilor noștri 
aveam de aleș încă de dimineață 
între călărie, caiac-canoe, box, lupte 

x libere, scrimă și atletism.
Am ales intii călăria. Și, nu am 

regretat. Centrul de eehitație. situat 
în uriașul parc de 42 hectare numit 
Bitsa, din apropierea Moscovei, ne-a 
oferit nu numai o priveliște încân
tătoare, ci și un rezultat îneîntător 
obținut de cei trei sportivi care au 
alcătuit echipa României în proba 
de dresaj. A concurat mai intii du
blul nostru campion balcanic Anghe- 
lache Donescu (născut la Brăila, în 
prezent component al clubului Stea
ua), pe admiratului cal „Dor" ; după 
încheierea exercițiului au urmat ro
pote de aplauze și aprecierea arbi
trilor : 1 255 puncte. Dumitru Velicu 
(originar din Sibiu, acum tot la 
Steaua) a reușit «apoi cu calul „De- 
cebal" 1 076 puncte. Al treilea re
prezentant. Petre Roșea, (din Buzău, 
actualmente membru al clubului 
A.S. Bucovina din Rădăuți, decan de 
vîrstă al echipei și al întregului lot

olimpic român) a ținut, de aseme
nea, pasul, realiziild cu calul „Der- 
bist“ 1015 puncte. Cu acest bilanț, 
echipa de dresaj a României s-a 
clasat pe locul al IlI-Iea (după 
U.R.S.S. și Bulgaria, înainte de Po
lonia), primind medalia olimpică de 
bronz.

în această zi atît de clină a mai 
rămas timp sâ vedem si evoluțiile 
de la orele 14—15 ale celor doi 
boxeri ai noștri intrati în faza semi
finalelor. Așa cum din păcate am 
mai avut prilejul să vedem în zilele 
anterioare — la gimnastică, la sări
turi în apă si. mai ales, la box — am

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

văzut din nou cum. în prim-planul 
întrecerii nu se situează sportivul, 
lupta sportivă, ci dumnealor, arbitru. 
Este un fenomen care se constată 
încă o dată — la această Olimpiadă si 
la alte mari întreceri 
căror rezultate depind 
subiectivă a cavalerilor 
fenomen care, gîndim noi. nu se 
poate să nu determine pină la urmă 
schimbări novatoare pentru curma
rea arbitrariului din sistemul de ar
bitraj. Pină atunci însă, cine știe 
cită vreme va mai trece...

sportive ale 
de notarea 
în alb. Un

tv
PROGRAMUL 1

14,25 Telex
14,30 Emisiune în limba germană • Ac

tualitatea politică • Preocupările 
istoricilor in preajma celui de-al 
XV-lea Congres internațional de 
științe istorice a Program artistic 
pentru pionieri și șoimii patriei. 
Sărbătoarea copiilor din Tara Bîr- 
sei « Călătorie prin țara mea. 
Reportaj realizat pe șantierele Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră 
• Microrecital : Margareta Pîsla- 
ru și Ricky Dandel

15,45 Tragerea Loto
15,55 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1830 e 15,55 — caiac-canoe — 
finale la 500 m • 16,30; — atletism

—înălțime bărbați • 17,00 — fi
nală 4X100 m femei; disc femei 
o 17,30 — finală 1500 m bărbați-
• 17.45 — finală 4X100 m băr
bați • 18,05 — finală 1 500 m femei
• 18,20 — finală 4X400 m femei
• 18,35 — finală 5 000 m bărbați
• 18,00 — finală 4X40-0 m bărbați 

10,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.55 Buletin olimpic : Sosirea din 

cursa de maraton
20.00 Pentru cauza păcii în lumea în

treagă — securitate și cooperare în 
Europa !

20,25 Film artistic : ,,Unde înfloresc 
crinii". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane. Cu : Julie 
Golson, Jan Smithers, Helen Har
mon, Mathew Bunii. Rance Ho
ward, Roy Luther. Regia : William 
A. Graham

21.55 Telejurnal
22,15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980. Rezumatul întrecerilor 
din ziua a 13-a

PROGRAMUL 2

14.30 Ilustrate de vacanța
15,05 Muzică populară
15,35 Documentar artistic : Amazonul — 

producție a studiourilor engleze 
16,00 Album coral
16.15 O viață pentru o idee : Simion 

Bămuțiu. Om politic și gînditor 
român, fruntaș al Revoluției de la 
1848—1849 din Transilvania

16.4-5 Treptele afirmării
17.25 Blocnotes — informații utilitare 
.17,45 Ritmuri, pe portativ
18.10 Dicționar cinematografic — Mir

cea Diaconu
19.00 Melodii de ieri și de azi
19.30 Telejurnal
19.55 Estivala 80 — concert simfonic.
21.55 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980

LISTA
libretelor de economii cu debîndă și cîștiguri in autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300'* la tragerea la sorți pentru 

trimestrul II 1980

Partea I
La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri tn autoturisme emise de unitățile 

C.E.C. din țară, care a avut loc în ziua de 30 iulie a.c„ Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 1351 
cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300".

Publicăm în numărul ziarului de astăzi partea I din listă cuprinzînd 656 de cîștiguri. în. numărul viitor 
vom publica continuarea listei libretelor ieșite cîștigătoare.

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

1. 758-201-18323 59. 736-258-7751 117. 732-1-147125 175. 715-1-267284 233. 749-238-55
2. 701-135-10244 60. 758-1-27581 118. 732-1-159570 176. 715-1-282687 234. 730-1-16565
3. 702-219-3340 61. 743-1-185548 119. 732-204-6445 177. 715-1-294953 235. 718-243-49
4. 735-260-127 62. 745-112-353 120. 732-206-13646 178. 715-207-12818 236. 731-1-5900
5. 703-809-32870 63. 755-210-2331 121. 758-213-5007 179. 718-1-4385 237. 731-253-1744
6. 732-1-137544 64. 752-202-10895 122. 705-1-35233 180. 718-1-31174 238. 719-1-17130
7. 707-1-36345 65. 705-117-342 123. 705-1-49998 181. 718-205-16094 239. 719-1-45182
8. 709-212-5441 66. 723-208-228 124. 718-201-1716 182. 754-1-18721 240. 719-205-2746
9. 708-1-25742 67. 739-205-6029 125. 707-1-6213 183. 754-1-51333 241. 719-217-3782

10. 710-258-656 68. 701-1-11968 126. 707-1-31273 184. 754-1-69865 242. 719-201-29135
11. 710-129-854 69. 701-1-32500 127. 707-513-322 185. 754-90-529 243. 719-201-45247
12. 715-1-287490 70. 701-201-17600 128. 709-1-16268 186. 754-203-25972 244. 719-202-528
13. 711-102-5100 71. 701-356-8633 129. 709-1-80380 187. 711-102-26137 245. 719-203-26698
14. 716-204-2596 72. 715-259-252 130. 709-1-113981 188. 711-102-41524 246. 711-203-11421
15. 748-1-39969 73. 719-212-18921 131. 709-1-139136 189. 711-301-889 247. 711-205-20015
16. 717-1-146090 74. 701-200-2523 132. 709-1-159195 190. 716-1-46597 248, 711-1-13035
17. 724-1-51266 75. 701-203-24962 133. 709-1-175933 191. 716-1-82157 249. 716-237-422
18. 731-1-16317 76. 701-278-358 134. 709-1-190230 192. 716-1-107581 250. 717-174-269
19. 711-205-9112 77. 701-141-5595 135. 709-201-8704 193. 716-1-128035 251. 727-1-23416
20. 727-235-10598 78. 701-509-43 136. 709-211-3308 194. 716-1-145122 252. 727-1-72962
21. 741-201-76594 79. 702-1-63453 137. 709-217-14276 195. 716-1-159835 253. 727-1-101249
22. , 750-1-39325 80. 702-1-100312 138. 709-217-37745 196. 716-1-172737 254. 727-1-121522
23. 734-1-16950 81. 702-1-126422 139. 709-218-22899 197. 716-209-13784 255. 727-1-137623
24. 746-1-18032 82. 702-1-147204 . 140. 724-104-1530 198. 716-215-23958 256. 727-204-9904
25. 736-1-163733 83. 702-1-164085 141. 724-104-49386 199. 716-290-346 257. 722-201-5959
26. 736-202-45803 81. 702-1-178364 142. 724-104-71569 200. 716-203-12611 258. 711-266-57
27. 710-621-1071 85. 702-206-2474 143. 724-104-87022 201. 724-519-1233 259. 748-209-2124
28. 743-1-160226 86. 702-218-13359 144. 721-1-7884 202. 724-639-613 260. 766-210-1144
29. 745-2-49254 87. 702-223-841 145. 721-251-4746 203. 742-1-27143 261. 725-1-19719
30. 755-202-24292 88. 752-224-1248 146. 708-1-7819 204. 742-207-4366 262. 763-203-5581
31. 752-1-135043 89. 735-1-18952 147. 708-1-45475 205. 736-210-1990 263. 763-330-177
32. 704-1-21119 90. 735-1-61751 148. 708-1-66458 206. 748-1-27895 264. 741-201-18698
33. 723-1-53153 91. 735-1-87403 149. 708-1-80802 207. 718-1-55840 265. 741-201-52303
34. 709-1-74309 92. 735-1-107039 150. 708-215-5573 208. 748-1-72072 266. 741-201-70942
35. 701-410-957 93. 735-1-122653 151. 713-324-1240 209. 748-247-2333 267. 741-212-1739
36. 752-205-5130 94. 735-1-136215 152. 710-1-26420 210. 748-281-9 268. 741-212-28977
37. 713-1-10219 95. 735-177-16381 153. 710-1-53731 211. 748-202-14524 269. 758-216-2202
38. 703-203-8388 96. 735-204-51 154. 710-1-72106 212, 712-922-389 270. 744-203-2516
39. 732-1-156538 97. 735-400-6210 155. 710-1-86382 213. 717-1-58286 271. 722-213-1925
40. 720-1-9768 98. 713-1-16842 156. 710-234-753 214. 717-1-93020 272. 756-1-32343
41. 709-217-33473 99. 703-1-32088 157. 710-366-171 215. 717-1-119388 273. 756-1-48304
42. 708-1-91545 100. 703-1-63052 158. 722-413-2489 216. 717-1-139654 274. 706-201-4657
43. 738-1-17206 101. 703-1-84194 159. 733-201-23266 217. 717-1-156280 275. 706-204-1418
44. 715-1-10425 102. 703-1-99933 160. 733-283-2903 218. 717-1-171188 276. 750-1-24325
45. 715-207-9183 103. 703-212-1252 161. 728-201-16317 219. 717-1-183498 277. 750-1-54758
46. 711-102-38250 104. 703-254-21421 162. 710-113-30445 220. 717-205-5364 278. 750-47-338
47. 716-215-19770 105. 751-204-403 163. 710-119-17920 221. 717-218-354 279. 750-211-22240
48. 748-1-68029 106. 703-809-24201 164. 710-120-13966 222. 717-294-346 280. 750-211-53360
49. 717-1-167224 107. 703-809-44078 165. 710-120-43737 223. 713-102-24602 281. 750-211-71747
50. 724-398-1913 108. 703-203-14831 166. 710-124-666 224, 713-194-22178 282. 750-212-3135
51. 715-138-122 109. 706-102-6040 167. 710-138-16164 225. 724-1-8327 283. 754-270-245
52. 711-1-6923 110. 706-147-717 168. 715-1-46743 226. 724-1-44588 284. 750-201-20861
53. 711-207-9576 111. 706-164-22855 169. 715-1-111842 227. 724-1-60070 285. 745-1-12452
54. 741-212-25080 112. 706-418-946 170. 715-1-152659 228. 724-398-7222 286. 703-522-954
55. 750-1-66813 113. 732-1-45445 171. 715-1-183623 229. 751-1-4776 287. 734-1-45449
56. 734-1-66383 114. 732-1-85701 172. 715-1-209610 230. 714-109-728 288. 734-1-72283
57. 746-1-46233 115. 732-1-112162 173. 715-1-231186 231. 749-1-24889 289. 734-1-91596
58. 736-1-184416 116. 732-1-131758 174. 715-1-250985 232. 749-1-45157 290. 734-1-105773

Călăreții români pe podium

Valentin Silaghi și Dumitru Cipere

Dumitru Cipere. spre exemplu, a 
boxat evident mai bine decit vene
zueleanul Jose Bernardo Pinango, 
care in repriza secundă a fost si nu
mărat. Chiar dacă in repriza a treia 
Cipere nu a mai atacat ca în celelal
te (dar1 nici adversarul său nu a apu
cat să atace cu eficientă), victoria i 
se cuvenea de drept. Acesta a fost 
dealtfel Si verdictul arbitrilor jude
cători din Japonia și Nigeria. Cel din 
Jamaica si cel din Coreea de sud 
au „văzut" insă învingător pe vene
zueleanul infrint in ring. A rămas hotărîțoare atunci opțiunea austra
lianului : egalitate, cu preferință 
pentru venezuelean. Cei 18 000 de 
spectatori din sala „Olimpiski" au 
fluierat în cor la anunțarea în
vingătorului. dar degeaba, pentru

că boxerul nostru a plecat a- 
mârit că a fost stopat din dru
mul spre finala cu aur și cu argint. 
Au urmat alte partide ale semifina
lelor. Printre ele și cea dintre Va
lentin Silaghi și cubanezul Jose Go
mez. Reprezentantul nostru a fost de
clarat învins (decizie 0—5). Așadar, 
numai două medalii de bronz pen
tru boxerii noștri.

După-afniaza zilei de joi a fost 
plină de atletism. Ambii noștri să
ritori de înălțime — Adrian Protea- 
sa si Sorin Matei — au concurat in 
calificări și, trecind baremul de 2,21 
metri, s-au calificat in finala de as
tăzi după-amiază. Ca si Florența 
Tăcu la disc, ca și ștafeta feminină 
de 4X400 metri.

Astăzi, vineri, avem o zi si mai 
plină. Mai plină de concursuri, dar 
si de speranțe pentru noi. La ora 16, 
încep finalele de caiac-canoe Pe dis
tanta de 500 metri, la care avem în
dreptățite speranțe in ocuparea unor 
locuri fruntașe. La ora 17.30. volei
baliștii (care miercuri au jucat fără 
convingere și vlagă împotriva cam
pioanei mondiale și europene, fiind 
învinși cu 0—3). vor fi din nou fa- 
tă-n față cu echipa Poloniei, cam
pioana olimpică de la Montreal. O 
victorie in această ultimă confrun
tare a voleibaliștilor noștri la Olim
piadă ar însemna medalie de bronz. 
Nutrim speranța că o vor obține, 
pentru că o merită.

în timp ce la „Mica arenă" se va 
juca volei, alături — în marea are
nă a Stadionului Central — se va 
da startul in finala cursei de 1 500 
metri femei. Finală la care partici
pă toate cele trei alergătoare : Ilea
na Silai. Natalia Mârășescu și Ma- 
ricica Puică. Dacă fetele se autode- 
pâșesc, nu este exclus să ciștige o 
medalie. Ne îndreptățește această 
speranță modul in care au alergat 
ele în semifinalele de joi : Silai a 
arătat o formidabilă dăruire și o 
foarte bună formă sportivă; Puică 
a etalat o inteligentă tactică si o re
zistentă care au propulsat cursa (in 
care a condus mare parte) spre re
cordul olimpic realizat de învingă-

Gheorqhe MITROI

Ce bine procedau anticii
Reprezentantul nostru la catego

ria cocoș, un tinăr timplar severi
nean — Dumitru Cipere. cu toate 
că a boxat un meci suplimentar in 

•faza calificărilor, s-a prezentat me
reu mai bine de la partidă la parti
dă, obtinind un 'sir de frumoase 
victorii. Ultimul succes, din „sfer
turi" — in fața lui Samson Kacia- 
tri-an (U.R.S.S.) — l-a propulsat pe 
Cipere in semifinale. Ieri, in me
ciul semifinal, cu venezueleanul 
Pinango. pugilistul român s-a în
trecut pe sine ca tactică si tehnică 
a luptei, evitind lupta corp la corp, 
contrindu-si adversarul si trimilin- 
du-l chiar la podea in rundul se
cund. Se părea că victoria nu-i mai 
poate scăpa pentru că venezuelea- 
.nul nu reușise decit- puține lovituri. 
Dar ceea ce n-a -reușit adversarul 
lui. Cipete au reușit trei arbitri ju
decători din cinci (cei din Jamai
ca, Australia si Coreea de Sud) ■'

i-au dat. ei lovitura de orație lui 
Cipere. declarindu-l învins. împo
triva evidentei. împotriva fantelor 
de pe ring văzute de toată lumea.

Se pot petrece in box greșeli de 
arbitraj oarecum scuzabile atunci 
cind ambii competitori boxează in- 
cilcit, nemaiobservindu-se clar 
cine punctează, si cine nu punctea
ză; dar cind măcar unul dintre pu- 
giliști luptă curat, eschivează, clar 
si punctează la fel de clar, ba isi 
mai trimite adversarul la podea, 
asa cum a fost ieri cazul lui Cipere. 
atunci eroarea de judecată n-are 
iertare, devine inadmisibilă. La 
olimpiadele Greciei antice, arbitrii 
părtinitori erau scoși din Cetate Si 
bătuti cu pietre de femei. Astăzi, 
lapidarea nu mai este în uz. totuși 
nu se pășește vreun alt ac de cojo
cul unor asemenea arbitri judecă
tori ?

V. M.

Nr. Numărul Nr. Numărul
libretului libretuluicrt. de economii cx*t« de economii

291
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.

734-266-772 
7404-18000 
740-1-42368
740- 1-56485 
714-201-3575 
728-422-306 
746-1-33897 
746-1-50062
746- 261-490
714- 1-19321 
710-204-11479 
736-1-4287 
736-1-75724 
736-1-111628 
736-1-137172 
736-1-157869 
736-1-174263 
736-1-187576 
736-201-3472 
736-212-31007 
736-212-62523 
736-212-81843 
736-212-96030 
736-279-26803 
736-202-12925 
736-502-40749 
736-208-15876
736- 269-2295 
704-523-13120
741- 1-19189 
741-1-51206 
741-1-70287 
741-1-83674 
741-408-111 
758-201-19454 
706-720-549 
758-1-6514 
758-1-32099 
758-206-3230 
723-102-6846 
723-103-7886 
723-135-3603 
743-1-41221 
743-1-91884 
743-1-126341 
743-1-152696 
743-1-172966 
743-1-189732 
743-1-204511 
743-1-216762 
743-207-15548 
743-209-31354 
743-211-1986 
745-201-3013
715- 2-11925 
745-2-42547 
745-2-59096 
745-205-6752 
722-253-244
747- 1-33267 
747-1-53308 
747-207-796 
712-202-2225
737- 1-9685
725- 215-2037 
755-202-17088 
755-202-34139
726- 112-1174 
755-201-15789 
755-1-13143
727- 137-24709 
727-439-460 
752-1-65978

364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411. 
412..
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

752-1-94757 
752-1-114873 
752-1-130329 
752-201-8015 
752-202-15762
752- 222-970 
728-1-2683 
728-1-30224 
711-212-1665
753- 1-20920 
753-1-38739 
757-1-9853 
704-1-12265 
704-1-31831 
726-1-4858 
739-1-17340 
739-1-40743 
739-31-14 
739-216-435 
739-205-9872 
720-130-1091 
723-1-25787 
723-1-47502 
723-1-61436 
723-210-786 
701-1-22437 
701-201-4030 
701-271-615 
706-1-7775 
719-212-5565 
723-526-639 
701-203-15081 
701-205-5642 
701-135-11143
701- 158-206
702- 1-26367 
702-1-79549 
702-1-110960 
702-1-134728 
702-1-154126 
702-1-170081 
702-1-182977 
702-208-3309 
702-219-3917 
702-266-42 
702-307-12 
735-1-39379 
735-1-72962 
735-1-95231 
735-1-113394 
735-1-128641 
735-177-412 
735-196-2835 
735-266-71
702- 529-216 
713-300-2802
703- 1-45990 
703-1-71926 
703-1-90342 
703-1-104902 
703-254-9931 
703-627-579 
703-201-7166 
703-809-33566 
703-818-712 
703-203-20893 
706-102-17259 
706-164-13157 
706-314-3179 
706-616-2011 
732-1-63780

435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448. 
4*49.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477. 
470.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.

Numărul Numărul Numărul
libretului Nr. libretului libretului

dc economii crt. de economii crt. de economii

732-1-96741 509. 711-214-2054 583. 763-203-13199
732-1-120088 510. 711-524-1997 584. 704-702-970
732-1-138080 511. 716-1-62409 585. 741-201-35658
732-1-152545 512. 716-1-92755 586. 741-201-60353
732-201-6016 513. 716-1-116467 587. 741-201-77058
732-204-11946 514. 716-1-135084 588. 741-212-18274
732-239-1392 515. 716-1-151000 589. 741-214-3028
705-1-20674 516. 716-1-165500 590. 744-1-8630
705-1-41945 517. 716-206-885 591. 744-206-374
705-205-413 518. 716-215-12712 592. 756-1-14967
718-336-285 519. 716-282-3321 593. 756-1-39688
707-1-19307 520. 716-827-268 594. 756-212-2372
707-1-36712 521. 716-203-19845 595. 706-201-14196
720-1-4267 522. 724-601-9455 596. 718-115-358
709-1-50173 523. 742-1-13749 597. 750-1-40205
709-1-94627 524. 742-1-33042 598. 750-1-61772
709-1-124897 525. 742-317-155 599. 750-195-3161
709-1-147379 526. 736-210-12523 600. 750-211-37360
709-1-166467 527. 748-1-40860 601. 750-211-61493
709-1-181886 528. 748-1-62602 602. 750-211-77465
709-1-194634 529. 748-1-76662 603. 754-205-7901
709-202-7092 530. 748-253-143 604. 750-201-6485
709-212-6060 531. 748-202-2829 605. 750-201-26019
709-217-26571 532. 712-127-100 606. 745-1-20829
709-218-9655 533. 717-1-20253 607. 734-1-18999
709-222-931 534. 717-1-73518 608. 734-1-57407
724-104-27691 535. 717-1-104357 609. 734-1-80805
724-104-59261 536. 717-1-127359 610. 734J1-97976
724-104-77934 537. 717-1-146652 611. 734-207-1521
724-115-87 538. 717-1-162260 612. 734-350-73
721-1-16729 539. 717-1-176308 613. 740-1-29590
724-422-435 540. 717-14-1528 614. 740-1-48424
708-1-27103 541. 717-214-208 615. 702-619-575
708-1-54744 542. 717-227-2495 616. 714-203-1633
708-1-72678 543. 713-101-8362 617. 746-1-19120
708-204-1466 544. 713-128-979 618. 746-1-41113
708-219-374 545. 713-194-30087 619. 746-1-54797
709-619-359 540. 724-1-27122 620. 714-1-5505
710-1-38596 547. 724-1-51774 621. - 714-253-688
710-1-61475 548. 724-360-5397 622. 719-610-1297
710-1-78231 549. 724-398-12944 623. 736-1-43181
710-65-2476 550. 751-1-14832 624. 736-1-91830
710-258-10701 551. 714-628-4098 625. 736-1-122134
738-1-11775 552. 749-1-34463 626. 736-1-145646
733-1-3515 553. 749-1-50733 627. 736-1-164325
733-201-32699 554. 724-223-2437 628. 736-1-180064
722-140-623 555. 730-1-22758 629. 736-1-194067
710-113-11367 556. 730-201-9933 630. 736-211-9464
710-113-37099 557. 731-1-17023 631. 736-212-46188
710-119-26026 558. 731-291-593 632. 736-212-70903
710-120-29015 559. 719-1-31417 633. 736-212-88161
710-120-50532 560. 719-1-51720 634. 736-279-6865
710-131-610 561. 719-209-2823 635. 736-279-33241
710-614-466 562. 719-201-8123 636. 736-202-27721
715-1-78014 563. 719-201-36886 637. 736-202-46200
715-1-129181 564. 719-219-1527 638. 736-254-1562
715-1-165623 565. 719-203-15498 639. 736-365-161
715-1-193714 566. 719-215-2762 640. 704-523-21156
715-1-218497 567. 711-205-9811 641. 741-1-34828
715-1-239212 568. 716-416-252 642. 741-1-59222
715-1-257495 569. 711-1-18672 643. 741-1-76233
715-1-273571 570. 717-170-1562 644. 741-207-5507
715-1-287893 571. 717-183-8132 645. 758-201-5616
715-207-348 572. 727-1-47865 646. 758-214-2844
715-367-4552 573. 727-1-85315 647. 710-621-1727
718-1-19502 574. 727-1-109744 648. 758-1-20412
718-1-36272 575. 727-1-128125 649. 758-1-37641
718-344-189 576. 727-1-142414 650. 758-210-7999
754-1-35341 577. 727-235-11292 651. 723-102-17265
754-1-59118 578. 711-207-2926 652. 723-103-19445
754-1-75901 579. 716-523-279 653. 723-138-1083
754-203-15348 580. 760-204-3171 654. 743-1-64121
711-102-7286 581. 725-1-6261 655. 743-1-106602
711-102-33258 582. 725-358-60 656. 743-1-137276

Alte rezultate 
ale sportivilor români 

CAIAC-CANOE
Competiția de caiaic-canoe a con

tinuat cu seriile de calificări in pro
bele Pe distanta de 1 000 m. Echi
pajele noastre de canoe-1 (Lipat Va- 
rabiev) și canoe-2 (Ivan Patzaichin, 
Toma Simionov) s-au calificat direct 
in finale, iar cele de caiac-1 (Ion 
Birlădeanu). caiac-2 (Alexandru 
Giura, Nicolae Ticu) și caiac-4 (Va- 
sile Diba, Mihai Zahiu, Ion Gean
tă.' Nicusor Eșeanu) vor evolua in 
semifinale.

Astăzi se vor desfășura semifina
lele si finalele pe distanta de 500 m.

TIR CU ARCUL
După manșa a doua. în concursul 

olimpic de tir cu arcul, la feminin 
se menține in fruntea clasamentului 
Keto Losaberidze (U.R.S.S.) — 1257 
p. Aurora Chin (România) ocupa lo
cul 9. cu 1 174 p. La masculin, con
duce Bela Nagy (Ungaria) — 1 225 p. 
Pe locul 15 se află A. Berki (Româ
nia) — 1 200 p.

ATLETISM
Penultima zi a concursului olimpic 

de atletism a inceput. pe stadionul 
de la Lujniki cu calificări la probe
le de mâltimo bărbați și aruncarea 
discului femei. între sportivii care 
vor participa la finala probei de să
ritură în înălțime se numără și ro
mânii Adrian Proteasa și Sorin Ma
tei. La disc, s-a calificat pentru fi
nală Florența Tăcu. De asemenea, vor 
participa la finala ștafetei de 4X400 
m feminin echipa României alcătui
tă din Niculir.a Lazarciuc, Maria Sa- 
mungi. Ibola Korodi și Elena Tărîță
— creditate în serii cu timpul de 
3’29”8/10.

SCRIMĂ
Competiția de scrimă a Jocurilor 

Olimpice de vară de la Moscova s-a 
încheiat odată cu disputarea finalei 
probei de spadă pe echipe, in care 
victoria a revenit echipei Franței. 
Medalia de argint a fost cîștigată de 
formația Poloniei, iar cea do bronz
— de selecționata U.R.S.S. România 
s-a clasat Pe locul 4.

LUPTE
Competiția olimpică de lupte libe

re s-a încheiat cu finalele la ulti
mele categorii. La 57 kg vic
toria a revenit sovieticului S. Belo
glazov. urmat de Ho Pyong Li 
(R.P.D. Coreeană) și D. Juinbold 
(Mongolia). Aurel Neagu (România) 
s-a situat Pe locul 5. Categoria 68 kg 
a fost ciștigată de S. Absaidov 
(U.R.S.S.), urmat de bulgarul I. Jan- 
kov și iugoslavul S. Sejdi. Octavian. 
Dusa (România) a ocupat locul 6. 

categoria semigrea, medalia de 
aur a revenit lui S. Andiev 
(U.R.S.S.), secondat de J. Balta (Un
garia) și A. Sandurskî (Polonia). An-' 
drei Ianko (România) s-a clasat pe 
locul 5. e

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Turneul olimpie feminin de 

hochei pe iarbă s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei noului stat inde
pendent Zimbabwe, care a întrecut, 
in ultimul său meci, cu scorul de 
4—1. echipa Austriei. Aceasta a fost 
prima medalie de aur obținută la 
Olimpiadă de sportivii din Zimbabwe 
si. de asemenea, prima la hochei pe 
iarba feminin, introdus, la această 
ediție, in programul olimpic. Medalia 
de argint a obținut-o echipa Ceho
slovaciei. iar cea de bronz — forma
ția U.R.S.S,

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 iulie 1980

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
r. 

cu
re

nt
 al 

ob
lig

aț
iu

ni
i

V
al

oa
re

a 
ci

ști
gu

lu
i

1 16006 145 50 000
1 19906 62 50 000
1 04235 — 43 40 000
1 88214 96 40 000
1 17145 132 40 000
1 62058 98 30 000
1 69926 147 30 000
1 52285 90 30 000
1 65349 14 30 000
1 95673 28 25 000
1 26316 . 127 25 000
1 79458 117 25 000
1 89995 36 25 000
1 21360 101 25 000
1 95734 88 20 000
1 10198 25 20 000
1 72154 10 20 000
1 06608 28 20 000
1 14741 79 20 000
1 14058 123 20 000
1 44350 81 15 000
1 70735 78 15 000
1 15879 10 15 000
1 23605 17 15 000
1 36581 135 15 000
1 83264 74 15 000
1 58254

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

52 15 000

100 415 26 5 000
100 179 97 3 000
100 305 137 3 000

1 000 04 42 1 000
1 000 , 65 116 800
1 000 62 06 800
1 000 79 50 800
1 000 25 78 800
1 000 57 48 800
1 000 23 05 800
1 000 43 93 800
1 000 56 142 800
1 000 77 116 800
1 000 02 80 800

11 327 TOTAL t 10 790 000

Ciștigurilc revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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COMITETULUI EXECUTIV AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN MAREA BRITANIE

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Marea Britanie, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Vă adresăm dumneavoastră, tuturor 
militanților partidului, calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese 
în activitatea consacrată promovării intereselor clasei muncitoare, ale po
porului britanic, întăririi unității de acțiune a forțelor revoluționare, demo
cratice si progresiste ale țării, în vederea împlinirii aspirațiilor de progres, 
bunăstare, pace și socialism ale oamenilor muncii.

Ne exprimăm convingerea că extinderea bunelor raporturi de prietenie 
si colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Marea Britanie. pe baza principiilor stimei și respectului reciproc, ale egali; 
tății. autonomiei și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătător tactica și strategia revoluționară, cores
punzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria țară, servește 
intereselor poooarelor român și britanic, Întăririi relațiilor de colaborare 
fructuoasă pe multiple planuri dintre România și Marea Britanie, cauzei pro
gresului social, colaborării și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Elveției, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după-amiază. o mani
festare culturală, in cadrul căreia 
ziarista Crina Sirbu a împărtășit im
presii do călătorie din această tară. 
A fost prezentat apoi un film docu
mentar elvețian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost de față Peter Erni. amba
sadorul Elveției la București, și 
membri ai ambasadei,

★
Cu prilejul celei de-a 53-a aniver

sări a zilei Armatei populare chine
ze de eliberare, atașatul militar, aero 
si naval al Republicii Populare Chi
nez» ta București, luan Iunlou. a 
< nit joi după-amiază un film-coc- 
eil.
Au participat seneral-locotenent 

Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului auărării iraționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Mihai Burcă, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste. 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Popescu Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie

vremea
Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 au

gust. In țară : Vreme în ameliorare. 
Cerul va fi variabil. Averse de ploaie 
izolate vor cădea in zona deluroasă,. 
Vintul va sufla în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
9 și 1» grade, iar cele maxime intre 23 
și 33 de grade, in București : Vreme In 
general frumoasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii la Începutul intervalului. 
Vînt In general slab. Minimele vor fi 
cuprinse intre 1S șl 18 grade, iar maxi
mele intre 29 și 32 de grade. (Cornelii! 
Pop, meteorolog de serviciu).

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna iulie 
1980 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

W.U.P. i J.L.U. 9 S.T.J.:
C.T.T. 9 A.G.U. t P.E.R. 9

I.M.H.; G.R.M.
Toți asigurați! căror* le-au ieșit 

una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a Ii se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru c particip* și 1* următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurați! să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

Ceea ce vedem fiecare
(Urmare din pag. I)

me dotată cu utilaje 
noi, de concepție ro
mânească. Amindouă 
pot fi considerate În
treprinderi noi. ivite 
aici in ultimul dece
niu si jumătate, fiind
că tocmai în această 
perioadă fertilă ele au 
fost mărite, moderni
zate si înzestrate cu 
utilaje noi. Dacă le 
adăugăm noua fabrică 
de mobilă, intrată de 
curînd in producție, 
ca si fabrica de con
serve din legume și 
fructe, ne putem da 
seama că si mica sta
țiune balneară Pu
cioasa trăiește de 
cincisprezece ani în
coace o virstă a crea
ției si a vredniciei la 
care provincia de odi
nioară nici măcar nu 
îndrăznea să viseze. 
O producție anuală de 
multe sute de milioa
ne de lei. iată aportul 
orășelului Pucioasa la 
zestrea materială Pe 
care an de an o fău
rește și o creste tara 
intreagă.

Dar miracolul nu se 
oprește aci. La numai 
cîțiva kilometri mai

sus. pe valea Ialomi- 
tei. se înaltă cetatea 
cimentului, Fieni. Și 
această puternică uni
tate a crescut vertigi
nos în ultimul deceniu 
și jumătate, ajungind 
să aibă astăzi cea mai 
mare linie tehnologică 
din țară (si din Euro
pa !) de producere a 
cimentului pe sistem 
uscat. Aci se produc 
zilnic 3 000 tone de ci
ment cu un consum 
de energie electrică și 
combustibil redus ta 
jumătate fată de pro
cedeele clasice. Și tot 
aci s-a construit, in 
ultimii ani. o bandă 
rulantă de 8 km cu o 
capacitate de trans
port de 1000 tone pe 
oră. Să mai adăugăm 
că tot la Fieni. și anu
me ta întreprinderea 
„Steaua electrică", 
masiv modernizată, se 
pune acum in funcțiu
ne un nou cuptor de 
produs sticlă „magne
ziu" pentru becuri.

Am ales exemplul 
micului spațiu geogra
fic prezentat în punc
tele sale esențiale mai 
sus. aproape întîmplă- 
tor. numai datorită 
faptului că măcar o 
dată pe săptămînă îl

BACĂU • Numeroase mani
festări cultural-artistice sint de
dicate împlinirii a 15 ani de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. La Comănești, Buhuși, Tg. 
Ocna. Dărmănești. bunăoară, au 
avut loc simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde, expuneri urmate 
de programe artistice intitulate 
„Cîntăm viața nouă" și gale de 
filme documentare, iar la Casa 
de cultură din municipiul de pe 
Trotuș a fost organizată o șe
zătoare literară cu tema „Poeții 
oneșteni cîntă patria și parti
dul* • în municipiile Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Bacău au fost 
organizate expoziții tematice de 
carte sub genericul : „Creația 
literar-artistică sub semnul evo
luției ultimilor 15 ani de istorie 
nouă a patriei", iar la Oituz, 
Podul Turcului, Sascut și alte 
localități au fost deschise expo

zilei
româno-chineză, activiști de partid și 
de stat, geherali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea. Chen 
Shultana. ambasadorul R.P. Chinez* 
ta București, șefi de misiuni diplo
matice. membri ai corpului diploma
tic și atașat! militari,

★
Joi ta amiază a font deschisă în 

Capitală, ta Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare si democratice din 
România, expoziția ,.30 de ani de 
agricultură socialistă in Cehoslova
cia". Organizată de instituția gazdă, 
în colaborare cu Muzeul „Klement 
Gottwald" din Prag» și Ambasada 
Republicii Socialiste Cehoslovace ta 
București, expoziția Înfățișează prin 
intermediul a peste 250 de fotografii, 
nivelul atins în dezvoltarea agricul
turii cehoslovace în etapa actuală, 
transformările survenite in viața sa
tului in ultimele trei decenii.

La vernisaj au luat parte Stan 
Soare, adjunct de șef de secție ta 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Găleteanu. secretar de 
stat ta Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, oa
meni de cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 1a 
București și membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

Cînd citiți aceste rînduri...
...12 artiști plastici bucuresteni au 

inaugurat azi cea de-a V-a ediție a 
taberei de documentare si creație ce 
se organizează anual in iudetul Bo
toșani. Ei și-au fixat drept șantiere 
de lucru, pentru zece zile. Livenji. 
Botoșanii. Dorohoiul, Cracalia și 
Mihăilenii. pentru o amănunțită 
cunoaștere si mai apoi pentru a 
configura artistic ceea ce forurile 
cultural-educative locale le-au pro
pus drept temă — „Enescu si locu
rile sale natale". Pe șevaletele pic
torilor Constantin Baciu. Elena 
Greculesei, Eugen Crăciun. Ion 
Murariu, A. M. Agripa s.a„ in vi
ziunea graficienilor Hortensia Mișu- 
Masichievici Si Livia Marcu sau în 
sticla doroboiană modelată de Dan 
Băncilă vor apărea lucrări în care 
tema propusă va fi abordată evolu
tiv. prin prisma realităților contem
porane. Aceste lucrări vor omagia, 
în anul viitor. în cadrul unei expo
ziții. împlinirea unui veac de la 
naștere* lui George Enescu. (3. Ai- 
lenei).

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 4/1980

• ••
parcurg cu trenul sau 
cu autobuzul. Călăto
resc astfel intre ci- 
mentiști și sticlari, 
intre țesătoare și elec
tromecanici, dâr con
strucții asemănătoare 
si oameni la fel de 
vrednici se pot intilni 
in toate unghiurile tă
rii. pe orice tronson 
de drum ai călători, 
pentru că peste tot in 
ultimii 15 ani s-a dat 
o furtunoasă si exem
plară bătălie contra- 
cronometru, avind ca 
scop rapida dezvolta
re a patriei. Cu acest 
ritm înalt, printre cele 
mai înalte Pe plan 
mondial, poporul ro
mân a făurit în acest 
răstimp o capodoperă 
de proporții grandioa
se. cu o armonioasă 
distribuție în toate 
zonele tării, un exem
plu strălucit de mun
că și dăruire in sluj
ba propășirii patriei.

Iar anii ce vin vor 
duce mai departe, mai 
sus. mai avintat. am- 
plificindu-le. victoriile 
Pe care, sub conduce
rea partidului, a vi
teazului si înțeleptului 
său cirmaci, le-am re
purtat an de an. din 
1965 pînă astăzi.

ziții de carte social-politică. 
(Gh.Baltă).

GORJ • Sub egida consiliu
lui județean al organizației pio
nierilor a Ieșit recent de sub ti
par albumul intitulat ..Sintem 
aici de peste 2 000 de ani". Lu
crarea. realizată intr-o aleasă ți
nută grafică, cuprinde circa 100 
de desene ale șoimilor patriei, 
pionierilor si elevilor din Gori si 
este dedicată Anului internatio
nal al copilului si sărbătoririi a 
2050 de ani de la înființarea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent condus de Burebista. 
• Sub genericul „Culorile pa
triei", cercul de pictură al Liceu
lui industrial de materiale de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI 

ELVEȚIENE

l^YPplpntp} Snip
' Domnului GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ

Președintele Confederației Elvețiene
BERNA

Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, am plăcerea să 
adresez Excelenței Voastre calde felicitări împreună cu cele mai bune urări 
de prosperitate și progres pentru poporul elvețian prieten.

Se spune, pe bună dreptate, că 
peisajul elvețian este dominat de 
trei culori : de albul zăpezilor jn- 
tirztate pe crestele munților de ta 
o iarnă ta alta, de albastrul lacu
rilor limpezi si de verdele văilor si 
calinelor, Dincolo de aceste domi
nante cromatice, dezvoltarea eco- 
nomieo-socială a „patriei Iui Wil
helm Tell" ne, prezintă contempo
ranilor ca o reușită creație a stră
daniilor celor peste 6,5 milioane de 
elvețieni.

Dispunind de resurse naturale mo
deste, Elveția este o tară a biruin
ței omului asupra naturii, a muncii 
migăloase și inteligenței tehnice. 
Pentru multă lume, ceasurile elve
țiene sînt un veritabil blazon al 
hărniciei unui popor, care a făcut 
din această îndeletnicire o ramură 
industrială ta nivelul celor mai 
înalte exigențe ale tehnicii moder
ne. Ramuri industriale importante, 
cum sint construcțiile de mașini, 
industria chimică și farmaceutică, 
alimentară și textilă, se bucură, dc 
asemenea, de faimă pe Plait mon
dial.

Dar nu numai pe plan economie 
Elveția ocupă un loc important în 
lume, fiind bine eunosețită dragos
tea de pace, colaborare și destin

FRUMOSUL ȘI UTILUL
DE SIGHIȘOARA

în cei peste 20 de ani de exis
tentă. întreprinderea de sticlărie si 
faianță din Sighișoara — unitate 
reprezentativă pe ramură — si-a 
diversificat continuu nomenclatorul 
de fabricație. în ultimii ani. sticla
rii și faiantarii sighișoreni au asi
milat nu mai puțin de 240 articole 
din faianță șl sticlărie, din care 
ponderea mare (210 articole) o de
țin cele din faianță artistică- Numai 
de la începutul anului si oină acum 
au fost puse in fabricație 53 pro
duse si decoruri noi de faianță me
naj. Urmarea : fată de anul 1975. la 
finele actualului cincinal, peste 40 
1a sută din produsele întreprinderii 
urmează să fie noi si reproiectate. 
Farfuriile de diferite tipodimen- 
siuni. bibelourile. vazele de flori, 
serviciile de masă — ca să amintim 
doar cîteva din principalele sorti
mente — se bucură de frumoase 
aprecieri pe piața internă si la 
export.

— Prin însuși procesul tehnologic 
— ne spune Nicolae Gheaia. ingi- 
nerul-sef — unitatea noastră este o 
mare consumatoare de energie ter
mică. Iată de ce fabricarea unor 
produse noi din sticlărie si faisnlă 
cu consumuri reduse de energie 
constituie preocuparea nr. 1 a co
lectivului de oameni ai muncii. în 
acest sens au acționat cei aproape 
300 de muncitori, ingineri si tehni
cieni atrași in activitatea de creație 
tehnică. El au- realizat, in ultimii 
ani. noi linii tehnologice moderne, 
de mare productivitate, care au 
dus — paralel cu creșterea si di
versificarea gamei de produse — 
la reducerea consumului de energie. 
Rod al acestei statornice preocu
pări. secția de faianță menaj — cu 
o mare pondere in producția între
prinderii — a fost dotată, in anul 
precedent, cu două linii de fasonare 
a noilor tipuri de farfurii. Efectul 
economic ? Diminuarea în acest an 
a cheltuielilor pentru energie ter
mică cu 1 milion lei. Ingenioasă a 
fost si soluția adoptată la secția de 
preparare a maselor ceramice, la 

construcții din Tg. Jiu a deschis 
recent, la casa de cultură a mu
nicipiului si ta clubul muncito
resc din Motru. două expoziții 
cu lucrări de grafică si pictură 
inspirate din frumusețile epocii 
deschise de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. (Dumitru 
Prună).

BRAȘOV • în cadrul com
plexului muzeistic din Scheii 
Brașovului s-a deschis expozi
ția „Junii brașoveni", care pre
zintă portul popular al locuitori
lor acestei străvechi vetre ro
mânești. în expoziție sînt pre
zentate 14 tipuri de costume de 
bărbați si femei. • Expoziția 
mai cuprinde steagurile grupuri

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

dere a poporului elvețian. Ofe- 
rindu-și ospitalitatea dialogului 
internațional, orașul Geneva, unde 
in trecut și-a avut sediul Liga 
Națiunilor, găzduiește acum se
diul european al O.N.U., pre
cum și peste 200 organizații și 
organisme internaționale, ale căror 
obiective principale sînt acelea de 
a ppropia popoarele printr-o con
lucrare egală si echitabilă, de « 
găsi soluții eficiente pentru rezol
varea marilor probleme ale lumii 
contemporane. '

Vechile legături existente intre 
România si Elveția au cunoscut in 
ultimii ani un curs continuu ascen
dent. ceea ce îsi- găseste expresie 
in extinderea colaborării economi
ce. tehnico-ștlințlftce si culturale, cit 
si a contactelor politice ta diferite 
niveluri. Ca tari europene. Româ
nia și Elveția «au adus si aduc o 
contribuție substanțială la aplicare* 
în viată a principiilor si prevederi
lor Actului final de Ia Helsinki, ac
ționează pentru buna pregătire si 
încheierea cu succes a reuniunii ge- 
neral-euronene din toamna acestui 
an de ta Madrid, pentru continua
rea politicii de destindere si pace 
pe continentul nostru, ca si în în
treaga lume.

care, prin aplicarea unor plăci fil
tru cu secțiune mărită (realizate in 
atelierele proprii). productivitatea 
muncii a crescut cu 43 1* sută, iar 
consumul de combustibil a scăzut 
simțitor.

— Celor sceptici — ne spune, la 
rîndul său. economistul Mircea Gli
ilor. șeful serviciului plan — mun
citorii și inginerii le-au demonstrat 
că prin aplicarea unor «soluții con
structive avansate ta cuptoarele de 
sticlărie-fatantă consumul de ener
gie a scăzut cu peste 20 la sută 
in acest an. Desigur, nu ne oprim 
aici. în anul 1981, specialiștii noș
tri — in colaborare cu cercetători 
din cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare — au in studiu moderni
zarea cuptorului nr. 1 sticlă, care 
va duce ta diminuarea cu încă 10 la 
s ită a consumului actual.

în fabricarea sticlăriei si faianței, 
alte metode vizează înlocuirea unor 
materii prime, utilizate pînă acum, 
cu alte resurse materiale. Este vor
ba. in principal, dc înlocuirea par
țială a caolinului de Aghires. De 
asemenea, caolinul in amestec cu 
argila din impreiurimi si ceramica 
obținută de ta filtrarea anei rezi
duale va permite. într-o primă 
etapă, fabricarea, in acest an. a 
circa "00 000 bucăți ceramică popu
lară și a peste 750 000 bucăți in anul 
1981. Pe de altă parte, unitatea si- 
ahisoreană s-a specializat — in ca
ii: ui centralei — in execuția utita- 
iclcr si a pieselor de schimb ne 
cesare tuturor unităților de profil, 
lucru ce a dus la diminuarea im
portului.

Acestea, ca si alte măsuri — 
rod al acțiunii de creație tehnică 
a colectivului — au făcut ca anga
jamentul anual ta producția indus
trială. producția netă si fizică, pro
ductivitatea muncii si livrarea măr
furilor pentru fondul pieței să fie 
îndeplinit încă în semestrul I.

Gheornhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

lor de juni care au imprimate 
pe ele chipurile unor mari voie
vozi și domnitori ai țărilor ro
mâne. ca Mihai Viteazul sau Ale
xandru Ioan Cuza, precum si al 
autorului imnului .-.Desteaptă-te 
române". Andrei Muresanu. în 
vitrine sînt expuse documente 
privind originea, istoria si tra
dițiile junilor scheeni. fotografii 
de la procesiunea lor tradiționa
lă de la începutul fiecărei pri
măveri. (Nicolae Mocanul.

CLUJ • La Galeria Mare a 
fondului plastic din Cluj-Napoca 
s-a deschis expoziția de artă 
plastică a filialei din Galati a 
Uniunii artiștilor plastici. Sint 
expuse circa 130 de lucrări de 
pictură, sculptură si grafică, 
avind ca autori 22 de artiști 
plastici. (Al. Mureșan).

Sprijin ferm cererii Republicii Zimbabwe 
de a fi admisă in 0. N. U.

Intervenția reprezentantului României în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).

— în cadrul dezbaterilor din Consi
liul de Securitate ne marginea cere
rii de admitere a Republicii Zim
babwe in Organizația Națiunilor Uni
te, ca urmare a cuceririi indepen
dentei naționale de către această 
tară, a luat cuvintul alături de de
legații altor țări ambasadorul Teodor 
Marinescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U.

El a subliniat semnificația deose
bită a reuniunii Consiliului de Secu
ritate. întrunit să marcheze un eve
niment de importantă istorică pentru 
poporul Zimbabwe — proclamarea 
independenței ■*- eveniment de targa 
rezonanță pe elan african si interna
țional. Asa cum s-a arătat in 
mesajul adresat de președintele 
României. Nicolae Ceausescu, primu
lui ministru al Republicii Zimbabwe. 
Robert Mugabe, victori* poporului 
Zimbabwe se înscrie c» un nou suc
ces al forțelor progresiste, revoluțio
nare, fiind de natură să inspire lupta 
tuturor popoarelor oprimate, să încu
rajeze mișcările de eliberare națio

în pregătirea reuniunii general-europene 
de la Madrid

varșovia - 31 (Agerpres). - în 
comunicatul privind convorbirile 
purtate ta Varșovia de Emil Wojtas- 
zek, ministrul afacerilor externe al 
R.P, Polone, și Iosip Vrhovet. secre
tarul federal pentru afacerile externe 
ăl R.S.F. Iugoslavia. se arată că 
părțile au acordat o atenție deosebita 
necesității activizării eforturilor tu
turor statelor pentru menținerea 
păcii, destinderii, încetarea cursei 
înarmărilor, adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare, de dezvoltare 
b. cooperării internaționale ba
zate ne egalitate în. drepturi, S-a 
relevat, de asemenea, că in condițiile 
unei bune pregătiri și unei atitudini 
constructive din partea tuturor par- 
tieipantilor. reuniunea de ta Madrid 
in problemele securității si cooperării 
în Europa va putea avea un mare 
aport ta continuarea si adincirea pro
cesului de destindere si cooperare 
egală în drepturi.

LONDRA 31 (Agerpres). — Inter

Încheierea Conferinței mondiale a Deceniului 0.N.E 
pentru dreptul femeii

Adoptarea Programului de acțiune pentru perioada 
1980-1985

COPENHAGA 31. — Trimisul Ager
pres, Anca Voican, trânsmite : l-a 
Copenhaga s-au încheiat lucrările 
Conferinței mondiale a Deceniului 
O.N.U. pentru dreptul femeii, la care 
au participat reprezentanți a 136 de 
state, inclusiv România, șj a nu
meroase organizații internaționale.

In ultima sa ședință plenară, con
ferința a adoptat Programul mondial 
de acțiune pentru cea de-a doua 
jumătate a Deceniului femeii (1980- 
1985). Avind in vedere triplul obiec
tiv al deceniului — „Egalitate, dez
voltare, pace" — programul conține 
recomandările necesare privind im
pulsionarea transpunerii sale con
crete în practică pe baza rezulta
telor obținute in prima jumătate a 
deceniului, acordîndu-se atenție as
pectelor privind condițiile de mun
că, sănătate si educație ale femeilor. 
Se recomandă guvernelor adoptarea 
de strategii proprii pe plan național, 
vizînd accelerarea deplinei integrări 
a femeii in procesul dezvoltării eco- 
nomico-sociale, îmbunătățirea exis
tenței sale, raportată la problemele 
muncii, educației și sănătății, parti
ciparea sa activă ta viața politică, ta 
adincirea cooperării internaționale 
și întărirea păcii.

Capitolul din program referitor la 
măsurile pe plan internațional sub
liniază că pacea, securitatea și inde
pendența națională a popoarelor sint 
condiții indispensabile asigurării 
unui climat propice promovării 
drepturilor femeii, creșterii respon
sabilității si rolului pe care este 
chemată să-l joace în îndeplinirea 
obiectivelor Deceniului O.N.U. pen
tru dreptul femeii. Menținerea deca
lajelor economioe și a subdezvoltării

ÎNTREVEDERE LEONID BREJNEV - EDWARD GIEREK. La 31 iulie, 
in Crimeea a avut loc o întrevedere intre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 

se

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

U.R.S.S., și Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care 
află la odihnă in Uniunea Sovietică - informează agenția T.A.S.S. In 
cursul convorbirii au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale 
unele aspecte ale situației internaționale.

și

PRIMIRE LA BUDAPESTA. Ja
nos. Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., l-a primit, joi, pe Jean 
ITangois-Poncet, ministrul afaceri
lor externe al Frapței, aflat în. vi
zită oficială în Ungaria, 
agenția M.T.I. în cursul 
rilor au fost examinate 
ale relațiilor bilaterale și 
internaționale actuale.

anunță 
convorbi- 
probleme 
ale vieții

MANIFESTARE CONSACRATA 
CENTENARULUI NAȘTERII LUI 
TUDOR ARGHEZI. La sediul Clu
bului de presă Primera Plana", 
din Mexic a avut loc o manifestare 
dedicată centenarului nașterii lui 
Tudor Arghezi. A fost inaugurată o 
expoziție de fotoarafii cu imagini 
din viața si activitatea poetului, 
creația si mesajul umanist al operei 
argheziene fiind elogiate de pre
ședintele Clubului .,Primera Plana". 
Rafael Castilleja. si de ambasadorul 
român in Mexic, Constantin Băbă- 
lău.

t DEMONSTRAȚII ALE POPU- 
j LAȚIEI DE CULOARE ÎN FLORI- 
1 DA. în cartierele populației de cu- 
. loare din orașul Orlando (Florida) 

continuă manifestațiile de protest
I ale tinerilor care revendică amelio

rarea condițiilor de învătămînt si 
de viată, precum si eliminarea dis- 

nală »i, în general, forțele care se 
opun politicii imperialiste de domi
nație.

Evocînd sentimentele de caldă sim
patie si solidaritate cu care poporul 
nostru a urmărit lupta dreaptă dusă 
de poporul Zimbabwe pentru elibe
rarea națională, ambasadorul român 
a evidențiat sprijinul larg — moral, 
politic, diplomatic si material — pe 
care tara noastră l-a acordat pentru 
triumful cauzei sale juste. Vorbitorul 
a subliniat că România susține cu 
toată căldura cererea de admitere a 
Republicii Zimbabwe în O.N.U. și a 
exprimat convingerea că prezenta 
acestei țări in rindul membrilor orga
nizației va spori autoritatea și capa
citatea de acțiune a forumului mon
dial in eforturile comune pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

După cum s-a anunțat. Consiliul de 
Securitate a decis în unanimitate să 
recomande Adunării Generale admi
terea Republicii Zimbabwe ca mem
bru al Organizației Națiunilor Unite.

naționala Socialistă a dat publicității, 
la Londra, o declarație in care se 
apreciază că Actul final al Conferin
ței pentru securitate si cooperare în 
Europa, semnat. în urmă cu cinci ani. 
1a Helsinki, „reprezintă un model 
unic de menținere a păcii pe plan 
regional". Deși pacea rămîne încă 
fragilă. Actul final de ta Helsinki 
reprezintă un instrument de lucru 
pentru reglementarea ip practică a 
conflictelor prin mijloace pașnice. 
Internaționala Socialistă sugerează in 
declarația sa ca ta viitoarea reuniune 
de ta Madrid, din toamna acestui an, 
să se realizteze aranjamente asupra 
convocării unei noi conferințe pentru 
securitate si cooperare in Europa, la 
nivelul șefilor de stat. De asemenea, 
se apreciază că „Dacă ar fl fost po
sibilă crearea unor instrumente ase
mănătoare Actului final de ta Hel
sinki in alte părți ale lumii, unele 
crize dificile care periclitează secu
ritatea tuturor ar fi putut fi evitate".

— se adaugă •— acționează nefa
vorabil asupra progresului națiuni
lor, mai ales al țărilor in curs de 
dezvoltare, elaborarea unei noi stra
tegii internaționale de dezvoltare 
căpătind o importanță fundamen
tală pentru realizarea obiectivelor, 
deceniului, De asemenea, progre-.' 
sele pe calea dezarmării vor per
mite o redistribuire a resurselor in 
favoarea dezvoltării.

Programul face un apel în favoa
rea semnării și ratificării de către 
toate statele lumii a Convenției pri
vind eliminarea oricărei forme de 
discriminare a femeii, convenție 
adoptată de Adunarea Generală a 
O.N.U.

în comisia a Il-a a conferinței 
a fost adoptată, prin consens, rezo
luția intitulată „întărirea rolului 
Comisiei O.N.U. pentru condiția 
femeii", inițiată de România, la care 
B-au alăturat in calitate de co
autoare 23 de state. Prin acest do; 
cument, comisia este chemată să 
contribuie ta realizarea obiectivelor 
noii ordini economice internaționale 
și ale strategiei dezvoltării din 
cadrul celui de-al treilea Deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvol
tare. De asemenea, România se nu
mără printre coautorii rezoluției 
privind „Egalitatea femeii în dome
niul educației și formării profesio
nale".

Delegații ta conferință au adoptat, 
totodată, un însemnat număr de re
zoluții privind îmbunătățirea con
diției femeii, asigurarea egalității 
în drepturi, stimularea participării 
sale la întreaga activitate politică, 
economică și socială.

criminărilor rasiale. în tirflpul aces
tor demonstrații de protest, la care 
iau parte tineri de culoare în virstă 
de 14—20 de ani. s-au produs cioc
niri intre participanți. si forțele de 
politie, care au arestat circa 30 de 
persoane.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN JAPO
NIA. La Tokio s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.C. din Ja
ponia. Plenara a fost consacrată 
analizării rezultatelor recentelor ale
geri generale pentru cele două ca
mere ale Dietei, a sarcinilor parti
dului pentru perioada următoare și 
altor probleme, relatează ziarul 
„Akahata ",

PUBLICAȚII SUD-COREENE IN
TERZISE. Autoritățile de la Seul 
au anunțat, joi, interzicerea defini
tivă a 172 de publicații săptămina- 
le și lunare și concedierea unui

A PROGRAMULUI DE LUCRĂRIDUPĂ ÎNCHEIEREA CU SUCCES
ȘTIINȚIFICE la bordul complexului orbital „Saliut-6“—„Soiuz-36“—„So- 
iuz-37“, cosmonauta Viktor Gorbatko (U.R.S.S.) si Pham Tuan (R.S. Viet
nam) au revenit joi pe Pămint — a anuntat agenția T.A.S.S. Cosmonauta 
Leonid Popov st Valeri Riumin ist continuă activitatea la bordul stafiei 
„Saliut-6“. Capsula de coborire a navei ,,Soiuz-36“. cu care s-a efectuat 
revenirea, a aterisat la locul stabilit pe teritoriul Uniunii Sovietice, la 180 
km sud-est de orașul Djezkazgan. Viktor Gorbatko și Pham Tuan se simt 
bine.

Noi acțiuni agresive 
ale rasiștilor sud-africaniI 

împotriva Angolei
LUANDA 31 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvtnt al forțelor arma
te ale Republicii Populare Angola a 
declarat că un detașament de desant 
aerian al Africii de Sud a atacat te
ritoriul angolez intr-o zonă situată 
intre localitățile Kuamato si Njiwa. 
Forțele armate angoleze au ripostat, 
obligind trupele regimului rasist să 
se retragă.

Purtătorul de cuvint a informat că 
Zilnic aviația R.S.A., acționind de pe 
teritoriul Namibiei, pe care îl ocupă 
ilegal, efectuează zboruri de recu
noaștere deasupra Angolei si încear
că să lanseze pe teritoriul acestei 
țări grupuri de agresori. în total, 
regimul de la Pretoria a comis in 
prima jumătate a anului 529 atacuri 
armate împotriva Angolei, a preci
zat el.

Evoluția situației 
din Bolivia

LA PAZ 31 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă transmit 
eft acțiunile de rezistență împotriva 
loviturii de stat militare de la 17 iu
lie din Bolivia continuă, in special 
în zona minieră a țării, unde trupe
le guvernamentale încearcă, prin în
fometare, să-i determine pe greviști 
să reia lucrul. Schimburile sporadice 
de focuri se mai aud și în capitala 
tării, îndeosebi in cursul nopții, insă 
viața social-economică din La Paz 
își reia progresiv ritmul normal — 
afirmă observatorii.

Potrivit comunicatelor autorităților 
militare, noul guvern bolivian poar-, 
tă in prezent negocieri cu unele sec
toare. inclusiv cu reprezentanți ai 
țărănimii și ai minerilor, în vederea 
realizării. unor acorduri pentru re
luarea lucrului și normalizarea si
tuației in țară.

Centrata Muncitorilor Bolivieni 
(C.O.B.) și Comitetul Național pen
tru Apărarea Democrației (CONADE) 
și-au reafirmat hotărîrea de a con
tinua acțiunile Împotriva noului gu
vern din Ln Paz.

In perspectiva anului 2000

Accentuarea decalajelor
intre țările bogate 

și cele sărace
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

într-un studiu întocmit de Departa
mentul de Stat și Consiliul pentru 
problemele calității mediului încon
jurător, cu concursul a 11 agenții 

- guvernamentale, intre care Departa
mentul Energiei și Agenția pentru 
Dezvoltare Internațională (A.I.D.). se 
subliniază că „in anul 2000, decalajul 
dintre țările bogate și cele sărace va 
fi mai mare decii in prezent".

Pentru sute de milioane de oameni 
extrem de săraci, perspectivele în 
ceea ce privește alimentele și alte 
produse de primă necesitate nu sint 
deloc bune — menționează raportul, 
caro precizează : Pentru multi, ele 
sînt chiar mai rele. In ciuda unei 
producții materiale creseînde, popu
lația lumii va fi mai săracă sub mult 
mai multe aspecte decît populația 
zilelor noastre.

Circa 5 miliarde de persoane — se 
relevă — vor trăi în țări în curs de 
dezvoltare. Afluxul populației rurale 
spre orașe va antrena o suprapopu
lare „aproape de neconceput" a uno
ra din centrele urbane ale țărilor in 
curs de dezvoltare. Potrivit raportu
lui. Ciudad de Mexico, de pildă, ar 
urma să aibă o populație de peste 3G 
milioane de locuitori — Calcutta — 
da aproape 20 milioane, Cairo. Ja
karta — între 15—20 milioane de lo
cuitori.

în ceea ce privește produsul na
tional brut pe locuitor, decalajul 
dintre țările industrializate și țările 
în curs de dezvoltare se va adinei, 
ajungind de la 4 000 dolari, în 1975, 
la 7 900 dolari în anul 2000, arată 
documentul.

„Dacă țările lumii nu întreprind, 
colectiv și individual, pași energici si 
plini de imaginație în direcția îmbu
nătățirii condițiilor economice și so
ciale, a unei mai bune administrări 
a resurselor, pentru protejarea me
diului înconjurător, omenirea va tre
bui să se aștepte la un debut dificil 
în secolul al XXI-lea", conchide ra
portul.

1mare număr de ziariști și funcțio-
■ nari din presă. După cum relatează 

agenția U.P.I., această hotărire a 
fost motivată prin faptul că revis
tele respective „au publicat articole 
care instigă ta acțiuni antisociale", 
încâlcind prevederile legii marțiale. 
Adoptarea unei asemenea hotăriri 
demonstrează insă înăsprirea repre
saliilor față de cei ce se opun, prin 
indiferent ce formă, actualei dicta
turi militare sud-coreene, arată 
agențiile de presă.

BALANȚA COMERCIALA A 
ITALIEI a înregistrat in luna iunie 
a.c. un deficit de 1 011 miliarde lire 
comparativ cu un excedent de 5.1 
miliarde lire în iunie 1979, relevă 
un raport al Institutului național de 
statistică (I.S.T.A.T.). Deficitul co
mercial cumulat pe perioada ianua- 
rie-iunie 1980 se ridică 1a 7 793 mi
liarde lire, 
stituindu-1 
petroliere.

principalul capitol con- 
importurile de produse

RAȚIONALIZAREA 
DE ENERGIE.

PENTRU 
CONSUMULUI 
Tayeh Abdul Karim, ministrul pe
trolului, președintele Comitetului 
irakian pentru energie, a lansat un 
apel unităților de stat și cetățeni
lor irakieni de a raționaliza con
sumul de energie. într-un interviu 
acordat agenției irakiene de știri 
(I.N.A.), ministrul a spus că este 
necesar ca pe. viitor să se evite 
consumul exagerat de carburanți și 
să se asigure conservarea resurse
lor de petrol existente. El a spus, 
de asemenea, că este necesar să se 
încurajeze folosirea surselor alter
native de energie.

J
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PENTRU PACE ÎN EUROPA, 
PENTRU PACEA LUMII!

ROMÂNIA SOCIALISTĂ -
militantă consecventă 
în slujba înfăptuirii 

securității pe continent
„Ca țară europeană, România acționează ferm pentru înfăptuirea, ca 

un tot unitar, a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Acordăm o mare importanță bunei pregătiri a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit aceasta să dea un impuls puternic 
luptei pentru securitate pe continent, să deschidă largi perspective 
dezvoltării neîngrădite a cooperării economice, științifice și culturale și, 
îndeosebi, să ducă la măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare".

NICOLAE CEAUȘESCU

Multiple contacte, dialog larg, intensă activitate politică
In perioada ce s-a scurs de la Conferința general-europeanâ de la Helsinki, România, președintele Nicolae Ceaușescu au desfășurat o acti

vitate politică perseverentă, neabătută pentru transpunerea in viață a Actului final, a marelui țel de a face ca Europa să devină un continent al păcii, 
destinderii și conlucrării națiunilor.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a avut în această 
perioadă 41 de intilniri la nivel inalt, cu prilejul vizitelor 
efectuate în țări semnatare ale Actului final.

• 25 de șefi de stat din aceste țări au efectuat, în același 
interval de timp, vizite in România.

• In cadrul convorbirilor purtate cu aceste prilejuri, al 
documentelor încheiate, al înțelegerilor convenite, un loc 
central a ocupat problema căilor și mijloacelor pentru mate
rializarea efectivă a prevederilor Actului final, conceput ca un 
tot unitar.

© Cu aceleași țări și îh aceleași scopuri a avut loc un 
mare număr de contacte, în țară și peste hotare, la diferite 
alte niveluri — de prim-miniștri, miniștri de externe, pe linia 
parlamentelor.

• Partidul Comunist Român a adus o contribuție sub
stanțială la pregătirea temeinică și buna desfășurare a Con
ferinței de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din 
Europa, din 1976, a avut multiple contacte și intilniri cu

reprezentanții unui mare număr de alte formațiuni politice 
din Europa, de cele mai diferita jendințe - partide socialiste, 
social-democrate, liberale, democrat-creștine - ai organiza
țiilor de masă și obștești.

© România a participat activ la reuniunea general-eu
ropeanâ de la Belgrad, precum și la intilniri ca reuniunea de 
experți de la Montreux, consacrată examinării și elaborării 
unei metode de reglementare pașnică a diferendelor ; reu
niunea de la La Valletta, dedicată cooperării în regiunea 
Mediteranei ș.a.

• Marea Adunare Națională a României a adresat parla
mentelor și guvernelor statelor participante la Conferința 
general-europeanâ Apelul solemn de a acționa pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor adoptate la Helsinki, pentru 
dezvoltarea largă a relațiilor de colaborare în toate domeniile 
de activitate, pentru trecerea la măsuri practice de dezanga
jare militară și dezarmare.

Moment solemn la Helsinki : președintele Nicolae Ceaușescu semnează, în numele României, 
Actul final al Conferinței general-europene

Promotoare activă a cooperării economice 
cu toate statele continentului

România socialistă s-a numărat printre promotorii cei mai activi ai cooperării economice cu toate statele 
participante la Conferința de la Helsinki, indiferent de orinduirea social-politică, acționind neobosit pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor de colaborare și conlucrare economică, tehnico- științifică.

• Volumul comerțului exterior al României 
cu țările socialiste europene a crescut cu 
aproape 50 la sută in ultimii 5 ani.
• Schimburile economice ale României cu 

țările capitaliste semnatare ale Actului final 
au sporit cu circa 20 la sută.

® In această perioadă, țara noastră a per
fectat cu firme și organizații economice din

aceste țări aproape 100 de acțiuni de coope
rare, îndeosebi în ramurile de vîrf.
• Au fost înființate în cooperare cu parte

neri din țările occidentale 40 de societăți 
mixte de producție și comercializare.
• Recent a fost semnat Acordul între Româ

nia și Comunitatea Economică Europeană 
privind comerțul cu produse industriale șl 
Acordul privind crearea Comisiei mixte.

/Iport substanțial la cristalizarea 
și promovarea conceptului 
de securitate europeană

România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au 
dobindit, de-a lungul anilor, un binemeritat prestigiu pe arena mondială 
pentru contribuția de însemnătate primordială in definirea și cristalizarea 
conceptului de securitate europeană, pentru activitatea politică perseve
rentă in vederea bunei pregătiri și desfășurări a Conferinței general- 
europene. însăși ideea organizării acestei conferințe a fost enunțată la 
București, in iulie 1966.

• România este inițiatoarea rezoluției adoptate in 1966 
de Adunarea Generală a O.N.U. intitulată „Măsuri pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecină
tate între statele europene aparținînd unor sisteme econo
mice și sociale diferite".

• Normele democratice adoptate ca modalitate de 
lucru la Conferința de la Helsinki și la reuniunile general- 
europene ulterioare sint rodul unei inițiative a țării noastre.

• Declarația privind principiile care guvernează relațiile 
reciproce dintre state, inclusă în Actul final de la Helsinki, a 
fost întregită, din inițiativa României, cu subcapitolul distinct 
cuprinzînd măsuri de ordin politic, economic, militar, menite 
să facă efectivă nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu 
forța.

• |ara noastră se numără printre inițiatorii înscrierii în 
documentul final al Conferinței general-europene a capito
lului referitor la măsurile de creștere a încrederii și întărirea 
stabilității pe continent.

• Ideea continuității procesului început la Helsinki a fost 
formulată de România, fiind materializată în dispozițiile Actu
lui final privind „Urmările conferinței".

• La Congresul al Xll-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus organizarea, pină în 1984, a unei noi 
conferințe general-europene la nivelul șefilor de stat și 
guvern.

Program concret de măsuri 
pentru dezangajare militară 

și dezarmare
In programul amplu, coerent și unitar de făurire o unei Europe noi, a 

liniștii și păcii prezentat de România, un important obiectiv îl constituie 
dezarmarea și dezangajarea militară în Europa - condiții esențiale, fără 
de care nu se poate vorbi de o reală și trainică securitate pe continent. 
Măsurile preconizate de România prevăd :

® înghețarea cheltuielilor militare, a Afectivelor armate 
și a armamentelor și reducerea lor, într-o primă etapă, pînă 
în 1985, cu cei puțin 10-15 la sută, în raport cu nivelurile 
actuale ;

9 asumarea de către toate statele europene a unor 
angajamente ferme privind reducerea și încetarea manevrelor 
militare, a oricăror demonstrații de forță la granițele altor 
țări ;

• reducerea, pină în 1985, cu 10-15 la sută a trupelor 
și armamentelor străine aflate pe teritoriile altor state euro
pene, concomitent cu diminuarea, în aceeași proporție, a 
trupelor naționâle ale tuturor țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa ;

• crearea unei zone demilitarizate în zona geografică 
dintre cele două blocuri militare, pe o lățime de 80-100 km, 
în care să nu fie amplasate nici un fel de armate și arma
mente și unde să nu aibă loc nici un fel de manevre și 
demonstrații militare ;

• desființarea bazelor militare străine, în primul rînd a 
bazelor nucleare, și retragerea tuturor trupelor în interiorul 
granițelor lor naționale, în așa fel încît Europa să devină un 
continent în care să nu mai existe forțe și instalații militare 
dislocate pe teritoriul altor state ;

• trecerea Io negocieri pentru desființarea concomi
tentă a blocurilor militare, a N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia, în condițiile unor măsuri care să garanteze secu
ritatea și suveranitatea tuturor popoarelor din Europa ;

• încheierea unui pact general-european conținînd an
gajamentul renunțării la folosirea forței și amenințarea cu 
forța.

Prin cunoașterea valorilor culturii — 
la apropiere și prietenie intre popoare

In perioada care s-a scurs de la Conferința general-europeanâ, România s-a afirmat ca o promotoare 
activă a schimburilor și cooperării pe plannl culturii, științei, informației, militind pentru ca aceste schim
buri sâ seivească mai bunei înțelegeri recipi. s, destinderii și păcii.

• România dezvoltă relații de cela bora re 
pe planul științei și culturii, pe bază de acor
duri și programe de schimburi cultural-știin- 
țifice, cu țările semnatare ale Actului de la 
Helsinki.

® în România au fost traduse și publicate 
sute de titluri de autori din țările semnatare ; 
totodată, numeroase lucrări românești au 
apărut în diferite țări europene.
• Formații artistice românești — teatre, fi

larmonici, formații de balet, coruri — au pre
zentat spectacole într-un mare număr de țări 
semnatare ale Actului final. Formații artistice

• Acțiuni concertate la nivelul statelor, con
tinuarea și accelerarea consultărilor politice și 
demersurilor diplomatice - România desfă- 
șurînd în acest sens o activitate deosebit de 
intensă.
• Elaborarea unor proiecte de documente 

clare, precise, angajante.
® Adoptarea, încă de pe acum, a unor mă

suri pe linia anulării sau cel puțin aminării 
amplasării de noi arme racheto-nucleare in

de prestigiu din aceste țări au fost oaspeți al 
publicului românesc.

© La București s-au organizat ample ma
nifestări cultural-artistice, între care : Festi
valul european al prieteniei, Festivalul de 
folclor din țări balcanice și altele.

© La Conferința generală UNESCO din 
1976 a fost adoptată, pe baza propunerilor 
României, rezoluția privind „Cooperarea eu
ropeană", care stabilește principiile și moda
litățile de acțiune pentru înfăptuirea progra
mului UNESCO in Europa.

Pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid — 
preocupare centrală

România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă o importanță excepțională pregătirii temeinice 
a reuniunii de ia Madrid, astfel ca aceasta să se soldeze cu măsuri concrete, eficiente pe linia reluării cursului 
spre destindere, dezangajării militare și dezarmării, transpunerii integrale in viață a Actului final. In acest 
scop, România apreciază că sint necesare :

Europa, trecerea la tratative care să ducă la 
eliminarea definitivă a acestor arme.

® O importanță deosebită prezintă propu
nerea României ca reuniunea de la Madrid 
să adopte hotărîrea de convocare a Conferin
ței europene de dezarmare și să-i încredin
țeze un mandat precis.

® Stimularea schimburilor economice și 
tehnico^științifice intereuropene, noi pași în 
direcția degrevării acestora de orice discri
minări, piedici și obstacole artificiale.
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portante, filtre acestea se detașează, 
insă, prin acuitatea lor, problemele de 
ordin militar. In mod constant, Româ
nia a subliniat si subliniază că singu
rul suport real și trainic al securită
ții europene îl constituie adoptarea 
unor măsurj concrete, eficiente de 
dezangajare militară si dezarmare.

în acest cadru ar prezenta o în
semnătate deosebită faptul ca la Ma
drid să se adopte o hotărire 
fermă șl să se stabilească un man
dat precis in direcția convocării unei 
conferințe de dezarmare in Europa, 
cu participarea tuturor statelor sem
natare ale Actului final.

în Raportul prezentat la Congresul 
al Xll-lea al partidului nostru a fost 
formulat în acest sens un amplu pro
gram de acțiune, care, pe lingă mă
surile de creștere a Încrederii, cum 

sint notificarea manevrelor și mișcă
rilor de trupe, are in vedere măsuri 
concrete de in ghețare și reducere a 
bugetelor militare, de retragere a 
trupelor de pe teritorii străine in in
teriorul granițelor naționale, reduce
re a efectivelor armate și. armamen
telor fiecărui stat, de diminuare a 
activității blocurilor militare, mer- 
gindu-se spre desființarea lor con
comitentă. Asemenea măsuri ar de
termina cu adevărat o sporire a în
crederii între state. Armele nu au 
generat și nu pot genera încredere, 
ci neîncredere, insecuritate. Un echi
libru militar care să garanteze secu
ritatea tuturor statelor se poate rea
liza numai în jos, prin coborirea con
tinuă a plafonului înarmărilor. De 
aceea, țara noastră s-a pronunțat 
pentru anularea sau cel puțin amî- 
narea amplasării a noi tipuri de ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa și pentru trecerea la tratative 
care să ducă Ia un acord privind 

eliminarea și de o parte și de alta a 
continentului a rachetelor, începind 
cu cele cu rază medie, dar în general 
a tuturor armamentelor nucleare. Așa

CINCI ANI DE LA CONFERINȚA 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

cum arăta pe bună dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiecare locuitor al 
continentului trebuie să fie conștient 
că, in cazul utilizării lor, noile ra
chete vor distruge și o parte și alta a 
continentului, că nimeni nu a inven
tat vreo armă care să aleagă între 
oameni sau care să servească păs

trării vieții ; dimpotrivă, toate ar
mele, mai cu sea'mă cele atomice, 
servesc distrugerii omului, distruge
rii vieții și civilizației. Iată de ce 

subliniază cu toată fermitatea secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, este bine ca aseme
nea probleme să fie discutate des
chis acum, să se înfățișeze popoare
lor realitatea așa cum se prezintă ea. 
pentru că după ce vor fi puse în 
funcțiune rachetele și armele nu

cleare, nu se va mai putea discuta, 
nu va mai avea cine să discute.

Preocuparea României pentru o 
temeinică pregătire a reuniunii de la

Madrid îșl găsește expresie în in
tensa și ampla activitate desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
numeroasele contacte diplomatice din 
ultimul timp avind drept tel crearea 
condițiilor pentru reușita viitoarelor 
negocieri. In aceste eforturi țara 
noastră pornește de la realitate* că 

pacea și securitatea sînt indivizibile, 
în măsura în care în Europa s-ar 
înregistra un progres în direcția 
restabilirii cursului spre destindere, 
spre înțelegere și colaborare, aceasta 
s-ar răsfringe în mod indubitabil 
asupra climatului politic mondial. De 
aceea. România consideră că reuniu
nea de la Madrid trebuie considerată 
un prilej de mobilizare a eforturilor 
tuturor statelor, tuturor popoarelor 
pentru a determina slăbirea încor
dării și normalizarea vieții Interna
ționale.

însăși viața, învățămintele desprin
se din acești cinci ani care au trecut 
de la semnarea Actului final de la 
Helsinki evidențiază necesitatea unei 
atitudini active pentru pregătirea și 
desfășurarea în spirit constructiv a 
viitoarei reuniuni Partidul și statul 
nostru cheamă la Intensificare* luptej 
unite a tuturor forțelor politice pro
gresiste de pe continent — a parti

delor comuniste și muncitorești, a 
partidelor socialiste, social-dcmocra- 
te, organizațiilor obștești, de femei 
și tineret, a tuturor forțelor intere
sate în viitorul pașnic al continentu
lui nostru, a maselor celor mai largi 
ale popoarelor — factorul hotărîtor 
al dezvoltării istorice. Este convin
gerea partidului nostru, care stă la 
temelia politicii externe a statului 
român, politică de larg ecou in con
știința lumii, că. prin acțiunea lor co
mună. aceste uriașe forte pot contri
bui la crearea unui climat de încre
dere și bunăvoință necesar desfășu
rării cu succes a reuniunii de la Ma- 
drid. la progresul cauzei înțelegerii 
și colaborării pe continent. în acest 
spirit înțelege România socialistă, 
care și-a adus o contribuție unanim 
recunoscută la promovarea țelurilor 
securității europene, să acționeze cu 
aceeași consecventă și de acum 
înainte.
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