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ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

ȚĂRII, CÎT

Angajament muncitoresc

Din bazinul Cor iu lui::------------------------- ț----------

MAI MULT CĂRBUNE!
La îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

7000 de muncitori din întreaga țară sînt prezenți, alături
de minerii gorjeni, în marele efort pentru creșterea 

producției de cărbune
Iulie 1980. Gorjul. tinut al cărbu

nelui. pare a fi gazda unei mari com
petiții naționale. Din Suceava si Ma
ramureș, din Galati, Constanta. Clui, 
Harghita si București, practic din 
toate zonele tării, au sosit aici im
portante forte umane. Zeci de coloa
ne de autobasculante mari, garnituri 
de trenuri, convoaie de trailere. pur- 
tind utilaje terasiere grele, s-au în
dreptat spre Gorj. 
Destinația lor co
mună : puterni
cele platforme 
miniere de pe a- 
ceste meleaguri.

— Gorjul car
bonifer — ne spu
ne tovarășul Ni
colae Bodescu, se
cretar al comite
tului județean de 
partid. — este, în- 
tr-adevăr, în a- 
ceste zile, terenul 
unei entuziaste 
competiții a mun
cii pentru a da 
patriei cit mai 
mult cărbune e- 
nergetic. După 
cum se știe, la 
consfătuirea- de 
lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 
29—30 mai a.c., 
tovarășul Nicolae Ceausescu a subli
niat necesitatea adoptării unor mă
suri ferme pentru redresarea si creș
terea producției de lignit, pentru si
tuarea extracției de cărbune din Gor j 
la nivelul sarcinilor tot mai mari ce 
li revin în acest an si în viitorul cin
cinal. La indicația secretarului gene
ral al partidului s-a hoiărit ca toate 
județele țării, cu sprijinul ministere

lor implicate în activitatea minieră, 
să participe în perioada 15 iulie—15 
octombrie 1980, iar în anul 1981 timp 
de șase luni, cu oameni și utilaje, 
alături de minerii din Gorj. la efor
tul comun de pregătire și impulsio
nare a extracției de cărbune. Ajuto
rul primit este orientat cu prioritate 
spre realizarea unoi' lucrări de deco
pertare în cariere si a altor inves

buldozere, alte utilaje. Amploarea 
acestei participări a făcut necesară 
organizarea în cadrul Combinatului 
minier al Gorjului a unei unităti 
proprii pentru conducerea si coordo
narea lucrărilor speciale de excava- 
tii în cariere. Repartizați la platfor
mele miniere de la Rpvinari. Motru,
Roșia-Jiu și Jilț, oamenii muncii so
siți din județele

La cariera Tismana I, importante mijloace tehnice acționează pentru acce
lerarea lucrărilor de decopertare

tiții în vederea scurtării timpului de 
punere în funcțiune a unor impor
tante capacități productive.

Un succint bilanț al forțelor sosite : 
aproape 1 000 de oameni ai muncii, 
în majoritate calificați, cu precădere 
în meseriile de excavatorist. buldo
zerist și conducător auto : 785 de au
tobasculante cu o capacitate totală 
de 10 500 tone ; 138 excavatoare. 176

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 »

HARALAMBOS DRAKOPOULOS ,
secretar, al C. C. al Partidului Comunist din Grecia (interior)

tării — aflăm de la 
ing. Costică Soa
re, directorul u- 
nității — au fost 
concentrați în 18 
puncte de lucru, 
luînd parte cu e- 
lan la realizarea 
unor obiective 
complexe, cum 
sînt : executarea 
de excavatii. de- 
capări și terasări 
pentru montarea 
benzilor trans
portoare ; exca- 
vații în straturile 
de steril din ca
riere, unde nu se 
poate excava cu 
rotorul ; crearea 
de microcariere 
și noi fronturi de
exploatare pentru 
compensarea u- 
nor capacități res
tante ; realizarea 

unor lucrări de protecție a carie
relor — canale, diguri, drumuri etc. ; 
transportul și depozitarea sterilului.
Este prevăzut să se realizeze, cu 
noile forțe, un volum total de

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

TIMIȘ :

Aparat electronic 
modern

La întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat — I.Â.E.M. 
Timișoara — unitate distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I in între
cerea socialistă, a fost conceput 
și introdus în fabricație un nou 
produs de înaltă complexitate 
tehnică — regulatorul electronic 
de temperatură RT-96. După 
cum ne spune ing. Ion Bivola- 
ru, șeful atelierului de proiecta
re și tehnologii din cadrul în
treprinderii, noul aparat, con
struit în exclusivitate cu com
ponente electronice românești, 
are un grad de siguranță supe
rior produselor similare fa
bricate pînă acum după licență 
străină. Utilizat în toate sectoa
rele industriale dotate cu agre
gate pentru încălzit, regula
torul de temperatură produs 
la Timișoara va contribui, 
prin înlocuirea completă a im
portului, la obținerea unor eco
nomii anuale de 5 milioane lei 
valută. Cu RT-96, numărul pro
duselor nou asimilate în acest an 
Ia I.A.E.M. Timișoara a ajuns la 
10. față de numai 4 cit prevedea 
planul tehnic al întreprinderii. 
(Cezar Ioana).

TÎRGU MUREȘ :

Mașină de țesut 
de înalt randament
Specialiștii cunoscutei între

prinderi IMATEX din Tg. Mu
reș raportează realizarea unui 
nou tip de mașină de țesut, des
tinată fabricării țesăturilor pen
tru mobilă din lină cardată și a 
țesăturilor tehnice. Fată de ma
șinile existente in sectorul in
dustriei' textile, noua mașină — 
dotată cu mecanism jacard — 
prezintă numeroase avantaje, în
tre care : mărirea vitezei de lu
cru de la 105 la 160 turații pe 
minut, creșterea productivității 
muncii cu circa 49 la sută, du
blarea zonei de deservire și di
minuarea cu 10 decibeli a zgo
motului produs. O altă remarcă: 
asimilarea mașinii în producția 
de serie asigură economisirea 
forței de muncă și eliminarea 
importului. Această nouă reali
zare tehnică de prestigiu poartă 
semnătura inginerilor Tomas 
Dominic. Balint Pavel si Con
stantin Togănel, precum și a 
muncitorilor Vasile Deac si Iosif 
Holbaer. (Gh. Giurgiu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți, in sta
țiunea Neptun. pe tovarășul Hara- 
lambos Drakopoulos. secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Grecia, 
(interior), care face o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe. Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere 
felicitări cu prilejul împlinirii a 15 
ani de cînd se află in fruntea Parti
dului Comunist Român, perioadă de 
realizări remarcabile in dezvoltarea 
economică si socială a României. în 
creșterea prestigiului ei internatio
nal. salutul călduros al conducerii 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior) împreună cu urări de noi si 
importante succese poporului român

pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
conducerii si membrilor Partidului 
Comunist din Grecia (interior) un 
cald salut si urări de noi sucoese în 
activitatea pe care o desfășoară, ală
turi de celelalte forte progresiste si 
democratioe din Grecia, pentru pro
movarea intereselor oamenilor mun
cii, pentru triumful idealurilor de
mocrației, independentei și progresu
lui social.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă cu privire 
la activitatea și preocupările celor 
două partide și a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Cu acest prilej, s-a exprimat satis
facția față de evoluția ascendentă a 
bunelor relații de prietenie și solida
ritate între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Gre
cia (interior), precum șl hotărârea

comună de a le dezvolta in conti
nuare, în folosul ambelor partide, țări 
și popoare, în interesul păcii și co
laborării in Balcani, in Europa și în 
întreaga lume, apreciindu-se că am
plificarea acestor raporturi contri
buie la extinderea și diversificarea 
legăturilor tradiționale dintre Româ
nia și Grecia pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de activitate.

S-a exprimat, totodată, hotărirea 
celor două partide de a dezvolta în 
continuare relații de prietenie, cola
borare și solidaritate cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, pe 
baza deplinei egalități, a respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora independent tactica și strategia, » 
a neamestecului în treburile interne.

în legătură cu situația internațio
nală, s-a scos în evidență preocupa
rea Partidului Comunist Român și a 
P.C. din Grecia (interior) față de 
marile probleme cu care se confrun-
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Fundației „Apelul pentru conștiință" din S.U.A.
în cursul zilei de marți, președinte

le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, în stațiunea Neptun, pe 
Arthur Schneier, președintele Fun
dației „Apelul pentru conștiință" din 
S.U.A., care face o vizită în țara 
noastră.

A luat parte Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

A fost de față Moses Rosen, șef 
rabin al Cultului Mozaic.

Exprimînd vii mulțumiri pre
ședintelui,- Nicolae Ceaușescu pentru 
întrevederea acordată, pentru invita
ția de a vizita România și a avea 
contacte cu personalități ale vieții 
politice din țara noastră, oaspetele a 
dat o înaltă apreciere politicii ex
terne romanești, activității prodigioa
se a șefului statului român consa

crate consolidării păcii și securității 
internaționale, întăririi destinderii șl 
colaborării dintre toate statele.

în cadrul convorbirii au fost abor
date unele probleme ale actualității 
mondiale, apreciindu-se că actuala 
situație din lume reclamă din partea 
tuturor statelor, a organizațiilor gu
vernamentale și neguvernamentale 
intensificarea eforturilor pentru re
luarea și continuarea politicii de des
tindere, pace, colaborare și respect 
al independenței naționale, pentru 
soluționarea exclusiv pe cale politi
că.- prin tratative, »■ problemelor li
tigioase, pentru oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

în cursul Întrevederii, un loc Im
portant l-a ocupat discutarea căilor 
de reglementare globală a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la o pace trainică și justă, ba
zată pe retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, la rezolvarea 
problemei poporului palestinian( in
clusiv crearea unui stat palestinian 
propriu, independent, la garantarea 
integrității, independenței și suvera
nității tuturor statelor din regiune.

în timpul convorbirii s-a reliefat, 
totodată, contribuția pe care trebuie 
să o aibă opinia publică mbndială, 
organizațiile neguvernamcntale in
ternaționale în promovarea înțelege
rii și colaborării, in întărirea destin
derii și păcii in întreaga lume.

întrevederea a decurs intr-o atmos
feră cordială.

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, în stațiunea Neptun,

pe Abdelhamid Adjall, care șl-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Algerie
ne Democratice și Populare in țara 
noastră. (Continuare în pagina a V-a).
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ANII NOULUI DESTIN 
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

In vechea vatră 
de istorie - un puternic 

centru industriaI
— Anul acesta vom aniversa 36 

de ani de la mărețul eveniment — 
revoluția de eliberare națională fi 
sociali, antifascistă fi antiimperia- 
listă — moment de referință 
istorici pentru devenirea noastră, 
marcat prin piatra de hotar 23 
August 1944. Ce consecințe a avut 
acest act fi pentru județul Iași ?

— Privind retrospectiv putem 
•pune că partidul și-a Îndeplinit 
cu succes rolul de stat-major al 
construcției socialiste, de initiator 
și organizator al operei de indus
trializare socialistă, de cooperati
vizare a agriculturii, de dezvol
tare a științei și culturii. în mod 
evident, și consecințele pentru 
județul nostru au fost dintre cele 
mai pozitive.

Beneficiind din plin de roadele

Noua bază tehnico-materială a lașiulul - platforma Industrială - creată In anii socialismului, condiție decisivă pentru asigurarea creșterii nivelului de trai

Convorbire cu tovarășul Petru ENACHE 
prim-secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

politicii concepute în mod științi
fic de Congresul al IX-lea. poli
tică in elaborarea căreia rolul prin
cipal revine secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, județului Iași i-au fost 
alocate în ultimul deceniu și ju
mătate investiții însumînd aproape 
45 miliarde lei, față de numai circa 
șapte miliarde lei acordate în cei 
15 ani anteriori. Iașiul obține în 
prezent o producție industrială 
echivalentă cu realizările întregii 
Românii din anul 1938. între tră
săturile definitorii ale acestei pe
rioade se înscriu și puternicul 
dinamism al dezvoltării industriei, 

ritmul Înalt de creștere econo
mică. în prezent, județul Iași 
reprezintă în producția industriala 
a tării aproape trei Ia sută ; față de 
1965, în acest an producția indus
trială este de peste' șapte ori mai 
mare. La Iași s-au conturat trei 
mari platforme industriale, unde 
sint amplasate unele dintre cele 
mai reprezentative unități ale in
dustriei românești. Județul nostru 
contribuie la producția națională cu 
85 la sută din antibiotice, aproape 
totalul radioreceptoarelor, 47 la 
sută din firele și fibrele sintetice, 
41 la sută din țevile sudate din 
oțel, peste o treime din țesăturile 

din mătase șl tip mătase. Producția 
industrială pe locuitor se ridică în 
prezent la 32 500 lei, față de 6 490 
lei in 1965.

— Tabloul obiectivelor indus
triale care au fost ridicate aici in 
ultimii 15 ani este cu adevărat 
impresionant. Care sînt, insă, 
transformările calitative ce co
respund acestor importante acu
mulări cantitative '!

— Aceste transformări sînt și 
ele numeroase. Primul fapt care se 
impune atenției este acela că, in 
județul nostru, creșterea poten-

Convorbire consemnată de
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Galați a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, în 
municipiul Galați va avea loc astăzi o adunare populară 
care va fi transmisă direct de posturile de radio și 

televiziune în jurul orei 17,30

0 nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei și colaborării 

multilaterale româno-sovietice
Cronica amplă a relațiilor d« 

strinsă prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-sovietice s-a Îmbo
gățit cu Încă o importantă filă : 
aceasta este concluzia sintetică a noii 
intîlniri prietenești, care a avut loc 
in Crimeea, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. Prin desfășurarea sa, 
noul dialog la nivel înalt a pus 
încă o dată în evidență rolul de
terminant pentru continua dezvol
tare a conlucrării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, al con
vorbirilor dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, convorbiri care, 
prin bogăția problematicii abordate, 
prin înțelegerile convenite, au dus de 
fiecare dată la extinderea și aprofun
darea colaborării în cele mai diverse 
domenii de interes reciproc.

După cum este bine cunoscut, dez- 
voltind relațiile de colaborare cu 
toate țările socialiste, și în primul 
rînd cu cele vecine, România acordă 
o însemnătate deosebită întăririi ra
porturilor de prietenie și conlucrare 
cu Uniunea Sovietică, orientare sta
tornică înscrisă în Programul P.C.R., 
în alte documente ale partidului, ca 
și ale statului nostru, care își găseș
te multiple materializări în activita
tea practică. Un cadru din cele mai 
propice pentru cursul mereu ascen
dent al relațiilor româno-sovietice !1 
prezintă Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, pre
cum și Declarația comună, semnată 
la nivelul cel mai înalt cu prilejul 
vizitei efectuate de tovarășul Leonid 
Brejnev în 1976 în România. Baza fer
tilă a acestor relații, în prezent ca șl 
in perspectivă, o constituie principiile 
deplinei eaihtâti In drepturi, auvera- 

nltătll ei independentei naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, solidarității si 
Întrajutorării tovărășești, princioii 
noi a căror aplicare în practică este 
menită să demonstreze sunerioritatea 
raporturilor dintre țările socialiste, 
unite prin comunitatea de orânduire, 
de ideologie, de țeluri și aspirații.

Evidențiind această orientare con
secventă. principială a României 
socialiste. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Partidul si 
poporul nostru dau o înaltă apre
ciere relațiilor româno-sovietice. Do
rim ea aceste relații să se dezvolte 
continuu, pe toate planurile. în in
teresul construcției socialiste si co
muniste din țările noastre, al cauzei 
generale a socialismului, colaborării 
și păcii in intreaga lume".

Acestei preocupări majore i se 
circumscrie si actuala intilnire din 
Crimeea care, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, de înțelegere 
reciprocă, a pus din nou în evidență 
sentimentele de stimă, de respect re
ciproc dintre popoarele român și so
vietic, trăinicia legăturilor tradițio
nale dintre ele.

Dialogul a prilejuit un fructuos 
schimb de opinii privind Cadrul 
actual și perspectivele relațiilor 
româno-sovietice. Așa cum s-a con
statat si de această dată, conlucrarea 
noastră are un caracter larg si mul
tilateral. cunoaște o evoluție pozitivă 
in cele mai diferite domenii ale 
activității sociale.

Convorbirile au pus in evidentă 
noi posibilități pentru dezvoltarea ne 
mai departe a acestei rodnice co
laborări. Pornindu-se de la nivelul 
ridicat al relațiilor pe tărîm econo
mic, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Brejnev au proiectat o și 
mai amplă perspectivă conlucrării în 
acest domeniu — trainică temelie 

materială pentru ansamblul colabo
rării dintre România și Uniunea So
vietică. Este cunoscut că . volumul 
schimburilor de mărfuri a sporit me
reu de la un cincinal la altul, iar 
pentru anul acesta se prevede o nouă 
creștere, de circa 30 la sută, față de 
anul trecut. Totodată, cunosc o con
tinuă diversificare formele conlucră
rii, in special cele moderne, cu efi
ciență sporită, se intensifică coope
rarea și specializarea in producție, o 
deosebită Însemnătate avind pro
gramul de lungă durată încheiat 
la sfîrșitul anului trecut ; În ace
lași sens se înscriu o serie de 
acorduri in domenii concrete de coo
perare, care conturează, pe linia în
făptuirii înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. 
un bun cadru organizatoric și stabi
lesc obiectivele ce urmează a fi atin
se in ramuri-cheie pentru dezvolta
rea continuă a economiilor naționale 
ale celor două țări.

Punind in evidență dinamismul 
conlucrării noastre in sfera produc
ției materiale, potrivit potențialului 
economic in continuă creștere al ce
lor două țări, cerinței folosirii mai 
depline a realizărilor lor tehnologice, 
actualul dialog a subliniat necesita
tea de a se intensifica cooperarea do 
lungă durată in domenii de vîrf ale 
tehnicii moderne, cum sînt energe
tica, construcțiile de mașini, electro
nica, precum și in alte sectoare do 
interes comun, ceea ce este de natu
ră să contribuie la progresul continuu 
al economiilor celor două țări.

Extinzlnd și diversificînd conlucra
rea pe plan bilateral, România *1  
Uniunea Sovietică au subliniat și de 
data aceasta că vor acționa pentru

AI. CAMPEANU
(Continuare in pag. * Vl-a)
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| Termala
de... Tâșnad

Orașul Tășnad (Satu Mare) 
este pe cale să devină și un 
atractiv centru balnear. Studiile 
făcute vină acum atestă că 
această localitate stă pe o ve- 

Iritabilă... pernă de apă ter
mală. Pină una. alta, prin hăr
nicia oamenilor de aici s-au 
construit și dat in folosință două 
botine lingă un izvor de apă 
care are o temperatură de 72 
grade Celsius. Sint in curs de 

I amenajare cabine și alte anexe.
Dar încă de pe acum cele două 
bazine sint luate cu asalt de tăș- 
nădeni si de vecinii lor de peste 

I șapte văi și dealuri. Si aceasta, 
pentru că apele termale de Tăș
nad sint teribil de tămăduitoare 
— cel puțin așa susțin specialiș
tii — in nu mai puțin de șapte 
afecțiuni, intre care și reuma
tismul.

Micii arheologi
Grupa micilor arheologi din 

satul Coroteni — o activă co- 
I laboratoare a specialiștilor de 

la Muzeul județului Vrancea — 
a aflat că intr-un sat vecin, la 
Olăreni, avusese loc o surpare 

Ide teren. Tudorel Anghel. Ionel 
Șerban. Ionel Anghel si ceilalți 
colegi de-ai lor au început să 
caute printre bulgării de pămint 
semne numai de ei știute. Bucu
roși, i-au anunțat in grabă pe 
specialiștii muzeului vrincean. 
Și uite-așa, datorită micilor ar
heologi din Coroteni a fost des
coperită in punctul respectiv o 

I frumoasă așezare din secolele
II—IV ale erei noastre.

!
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„Cînd vin către partid oa
menii desăvîrșesc o legătură 
născută cu mult înainte". Ce 
are mai caracteristic etapa ac
tuală în domeniul activității de 
întărire continuă a rîndurilor parti
dului ? Am adresat această întreba
re tovarășului Vasile Carolică, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3 — București.

„Ca orice activitate, primirea în 
partid este un proces care trebuie 
condus. A ști să privești omul în 
formare, să-1 descoperi mai întii, 
să-l desăvîrșești ca pregătire moral- 
politică și profesională mai apoi, 
acestea ar fi, cred eu, esența atribu
țiilor și răspunderilor permanente ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid, activului, tuturor comuniști
lor. Astăzi, cind solicită primirea în 
partid, oamenii desăvîrșesc o legă
tură născută cu mult înainte, confir
mată de faptele lor. Comitetul de 
partid al sectorului 3 a cerut organi
zațiilor de bază, ne-am cerut nouă 
înșine să facem din primirea în partid 
o sarcină de mare răspundere parti
nică. Adunări, conferințe, învățămînt 
politic, muncă patriotică nu consti
tuie decît anticamera pregătirii, unele 
din formele posibile, frecventate de 
cei care solicită primirea în partid, 
pentru formarea personalității lor. 
Dar laboratoarele cu „foc continuu", 
unde are loc procesul permanent al 
pregătirii comuniste revoluționare le 
reprezintă locurile de muncă din în
treprinderi, instituții, ogoare, unde 
se forjează cu atenție de către comu
niști cu experiență caractere temei
nice, oameni capabili să îndeplineas
că în cele mai bune condiții îndato
ririle lor profesionale, sociale și po
litice. Privim primirea în partid nu 
ca pe o problemă curentă, oarecare, 
ci ca pe o activitate esențială, de 
întărire a partidului nostru".

„A recomanda pe cineva 
partidului înseamnă a-ți 
asuma o mare răspundere 
politică". Această sarcină și-a 
asumat-o cu bună știință — alături 
de alți membri de partid cu un în
delungat stagiu și o bogată experi
ență — și comunistul Gheorghe Bb- 
ruc, Erou al Muncii Socialiste, șef 
de echipă in secția montaj-locomo- 
tive de la binecunoscuta întreprin
dere ~~ ‘ _ ........ ~ ......... ..
comitetul de 
despre el că 
exigență 
primirea 
pasibilul 
în rîndul 
lor oameni ai muncii care dovedesc 
că știu să lupte pentru politica parti
dului, care se simt angajați și acțio
nează cu spirit revoluționar, cu com
bativitate și răspundere matură în 
toate împrejurările. „A recomanda 
pe cineva partidului înseamnă a-ți 
asuma o mare răspundere politică — 
ne preciza el, de curind. Este, 
dacă vreți, un examen al propriei 
conștiințe, avînd drept juriu exami
nator adunarea generală a comuniș
tilor. Eu. imul, care răspund pen
tru fiecare cuvînt și rînd scris în 
recomandările pe care le-am dat, 
simt mereu qpva deosebit in mo
mentul primirii, ce reprezintă un 
eveniment unic. Cum să vă spun, 
sint emoționat de parcă aș semna 
încă o dată Angajamentul solemn 
alături de cel nou primit în partid".

„23 August" din Capitală.’ La 
partid ni s-a vorbit 
dovedește o mare 

cînd se pune in discuție 
cuiva în partid și face tot 
pentru a asigura intrarea 
comuniștilor numai a ace-

,,M-am simțit mai puter- 
f-|jc" Lui Constantin Coruț i-a plă
cut de mic sculptura. Acum are 23 
de ani, a venit din comuna Vultu- 
rești-Suceava și practică modelăria 
în lemn: „artă industrială", 
mîndrește eL La modelărie.

cum se 
în fie

| Ocolul țării 
pe bicicletă

De cind a ieșit la pensie. 
Nicolae din municipiul 
Gheorghiu-Dej nu folosește 
mijloc de transport decît i___
cleta. La cei aproape 70 de ani 
ai săi,' nea Ilie bate neobosit pe 
două roti drumurile țării. Zilele 
acestea, el a revenit dintr-o 
drumeție de pe traseul Focșani 
— Buzău — București — Con
stanța — Oltenița — Giurgiu. 
Acum se pregătește să plece 
spre Maramureș și Banat. Vrea, 
cu orice preț, să facă ocolul țării 
pe bicicletă.

Drum bun. nea Ilie 1

V
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I In ultimul 

moment

, Iile 
Gh.
alt 

bici-
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Iln cabina autotrenului 31-NT- I 
2703, care transporta vite pe ruta i 
Gheorgheni — Lacu Roșu se

I aflau șoferul acestuia, delegatul 1 
din Piatra Neamț și un subofi- I 
fer de la miliția orașului To- ’ 
plita. S. Pintea. La o coborire .

Ispre stațiunea Lacu Roșu, șo- ! 
ferul vrea să frineze. dar consta- I 
tă. stupefiat, că frina nu func-

Iționează. S-a speriat in așa mă- I 
sură, incit a sărit jos din mașina | 
aflată in viteză. Viața celor doi 
rămași in cabină era in mare ■ 

I pericol. Dar exact in momentul I 
| in care autotrenul a ajuns pe * 

punctul de a părăsi șoseaua, .

I subofițerul l-a înșfăcat pe .dele- I 
gat și au sărit amîndoi. rostogo- | 
lindu-se. O clipă mai tirziu,

l autotrenul a căzut in pră- ■ 
J pustie.

I
I
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Din nou despre 
jocul cu focul

Părinți, nu lăsați chibriturile 
la îndemâna copiilor !

Este un îndemn, o povață, o 
rugăminte. Nu este prima dată 
cind inserăm aceste cuvinte in 
rubrica noastră. Si nu întâmplă
tor. Din păcate, din cauza negli
jenței în păstrarea chibriturilor, 
se mai petrec încă întâmplări 
nedorite. Iată. Vasile G. din co
muna Scinteia. județul Iași, nu 
și-a mai găsit casa cind s-a în
tors de la treburile cîmpului. Cei 
doi copii gemeni ai săi. minori, 
găsind chibriturile lăsate de 
izbeliște, s-au jucat cu ele, de 
la ele s-au aprins niște paie, iar 
de la paie casa...

I
I
I
I

I

care loc de muncă-cheie există 
membri de partid „model". Cei ' 
care i-au servit drept model tî- 
nărului Corut sint comuniștii din 
brigada condusă de Anghel Un- 
gureanu. Mai insistent.} însă au fost 
Gheorghe Șerban și Dumitru Matei, 
care au avut drept sarcină de partid 
să se ocupe de creșterea pregătirii 
sale politice încă din primele clipe 
ale sosirii în colectiv. Recent, primi
rea sa în partid a constituit un elo
giu adus hărniciei, elanului revoluțio-, 
nar propriu tinerei noastre genera-’ 
ții. L-am intrebat ce a simțit în mo
mentul intrării în partid : „M-am 
simțit parcă mai puternic în clipa 
legămintului cu partidul, cu tovarășii 
mei. Rețineam, pe măsură ce-mi tre
cea emoția, că eram ascultat, apre
ciat, dar totodată dator să-mi înmul
țesc eforturile pentru a confirma în 
viață, prin fapte, încrederea acor
dată".

Biografii completate prin 
fapte de muncă, Constatind m 
unele organizații o slabă continuitate 
la primirea în partid, o insuficientă 
pregătire politico-ideologică în mo
mentul discutării cererii, precum și 
o inconstantă preocupare pentru pri
mirea în partid a anumitor categorii 
sociale și profesionale. în special a 
femeilor, secretariatul Comitetului de . 
partid al sectorului 3 a luat o serie 
de măsuri, desfășurînd o activitate 
diferențiată pe grupuri de unități. 
Au fost infirmate acele, păreri după 
care activitatea consacrată cunoaște
rii oamenilor „se suspendă" vrînd- 
nevrînd în împrejurări deosebite. De 
pildă, in iureșul ridicării de noi in- - 
vestiții sau al edificării de noi locu
ințe, in timpul campaniilor agricole, 
în asemenea împrejurări, în plină 
acțiune, avînd fiecare sarcini preci
se, au fost verificate cel mai bine 
spiritul revoluționar, calitățile orga
nizatorice, dîrzenia și abnegația, spi-

STĂM BINE, STĂM BINE!"//

dar în unele cazuri rămîne doar
fără „bine"

ritul de sacrificiu, pe scurt virtuțile 
și competenta celor mai tinere vlăs
tare ale partidului.

Un exemplu îl constituie ș! tînărul 
inginer Teodor Popescu de la între
prinderea de țevi „Republica" — 
București care se află...

La început de stagiu în 
partid Am asistat la primirea sa 
în rîndurile membrilor partidului. Are 
29 de ani. „Este un om pe care îl 
interesează noul ; nu-i este rușine să 
întrebe. Așa învață el de la noi, 
așa învățăm noi de la el" (Ale
xandru Sandu). „Ca inginer de schimb 
rezolvă cu competență proble
mele care se ivesc. Nu le amînă, nu 
așteaptă dimineața, cind vine ingine
rul coordonator" (Ion Bărbuicu). La 
începutul acestui an a fast reparti
zat la noul obiectiv de investiție — 
•uzina de țevi din oțeluri aliate. Ca 
specialist a primit o sarcină expresă : 
introducerea în producție a unor tra
tamente termice aplicate pentru pri
ma dată în țară. Ca viitor membru 
de partid nu și-a uitat niciodată mi
siunea încredințată. Este responsabil 
cu pregătirea profesională a colecti
vului pe care îl conduce.

Puternica dezvoltare economico-so- 
dală a țării, exigențele crescute ale 
partidului impun o preocupare sta
tornică, perseverentă pentru forma
rea de noi cadre competente, mili- 
tanți comuniști animați de voința 
perfecționării, capabili să iradieze in 
jur virtuți noi, care să-i impună in 
fața celorlalți ca pe exemple înain
tate. gata oricînd să asigure mobili
zarea oamenilor in mijlocul cărora 
trăiesc și muncesc; la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce reies din 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului.

Virgil GHEORGHIȚĂ

FAMILIE...
Rîndurile de mai 

și, in egală măsură, 
putea interesa o categorie foarte largă de cetățeni : locatarii blocurilor. 
Ideea de la care a pornit are la bază două considerente desprinse din 
realitate. Anume :

- intr-un bloc, într-o colectivitate cu cîteva zeci de familii, există 
întotdeauna, fie prin calificare, fie prin înclinații personale, prin pasiune 
extraprofesională, oameni J ’ . 7 ’ 7 7
rindeaua, altul cu vopșeaua, unul — electrician priceput, altul

Jos iși propun să înfățișeze o experiență interesantă 
eficientă. Fără exagerare se poate spune că ea ar

pricepuți și pasionați in a meșteri. Unul cu 
, . -71 - lăcătuș

sau horticultor etc. Asemenea oameni iși doresc oricînd să fie utili și pot
fi foarte utili pentru întreg grupul de colocatari ai blocului ;

— al doilea considerent se degajă din adevărul mai general că, In 
societatea noastră, s-au dezvoltat cu vigoare conștiința membrilor ei de 
participanți direcți la soluționarea celor mai diferite probleme de intere» 
obștesc, concomitent cu sentimentul puternic și general de întrajutorare.

lată tipul de realități din care s-a născut ideea de care vom vorbi 
mai jos.
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De la unul, 
de la altul...
Autoturismul 3—CJ—3888 cir

cula pe strada Aurel Vlaicu din 
Cluj-Napoca. Un agent de circu
lație a observat că mașina este 
mult prea lăsată in spate, deși 
înăuntru nu era decît omul de 
la volan. Emil Moraru. care a 
fost intrebat :

— Ce aveți în portbagaj 7
— Păi. să vedeți...
— Păi. chiar asta aș vrea...
In portbagaj se aflau 8 ca

nistre de cite 20 litri, pline 
cu benzină. De unde 7 De la 
doi dintre manipulanții depozi
tului PECO din Someșeni. Dar 
ei de unde aveau plusul de ben
zină 7 Păi, de la unul, de la 
altul...

Pește ciudat
Profesorul Sergiu Ciobanu, 

de la Muzeul de științele naturii 
din Bacău, a descoperit, in apele 
lacului de acumulare de pe Bis
trița. un pește ciudat. Oamenii 
din partea locului i-au zis 
„boarfă" — și „boarfă" i-a rămas 
numele. Este un pește de mici 
dimensiuni și seamănă cu plă- 
tica. Ceea ce îl face curios și 
unic in lumea lui este modul în 
care se înmulțește. Iși depune 
icrele în... scoicile de riu. Pen
tru acest serviciu, „boarfa" este 
recunoscătoare, oferind larvelor 
de moluște hrană și adăpost. 
Așadar, un ajutor reciproc. în a- 
celași scop: perpetuarea speciei.

I
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Referlndu-se la rolul de orga
nizator al producției agricole în gos
podăriile populației pe care trebuie 
să-l aibă cooperația de consum, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta 
consfătuirea din 20—21 iunie a.c. 
sectarul respectiv trebuie să fie 
doar un distribuitor de marfă, ci 
devină o unitate de producție și 
valorificare, ajutindu-i efectiv 
oamenii muncii de la sate să produ
că și să-și valorifice producția.

Cum acționează în acest sens coo
perația de consum din județul Vil- 
cea 7 — unde unitățile au acumulat 
o anumita experiență pozitivă.

Mai întii, ca premisă generală, să 
subliniem două cifre ; în semestrul I 
al acestui an, U.J.C.C. a achiziționat 
și preluat mărfuri alimentare • din 
contracte de la populație în valoare 
de aproximativ 24 milioane lei, cu 
aproape 19 la sută mai mult decît in 
anul 1979. Iar în cadrul acestei cifre 
trebuie menționat că principala pon
dere revine perioadei ce a urmat 
consfătuirii — jn așa fel incit pină 
la sfirșitul anului sint de așteptat 
rezultate și mai substanțiale.

„închipuiți-vă — ne-a spus Nicolae 
Albu. președintele uniunii județene 
a cooperativelor de consum — un «tren 
simbolic- al cărui convoi de vagoane 
se înșiruie pe o lungime de cîțiva 

. kilometri și care ar trage după el 
vagoane încărcate cu fin și păsări, 
cu semințe și fructe, legume și car
tofi. porumbei și ouă. melci și iepuri 
de casă, carne și pene de gîscă. Și 
dacă veți avea în vedere că ar fi 
vorba de peste, 1 700 de vagoane se 
va înțelege mal dar ce reprezintă 
azi achizițiile șl contractele directe 
cu gospodăriile țărănești, pe care le 
face acum. vara, cooperația de con
sum din județul nostru".

Fără îndoială, contractările, achizi
țiile constituie un capitol la care 
cooperația de consum vîlceană „stă 
bine". O mențiune specială , pentru 
achizițiile de furaje necesare zooteh
niei. în special fin. Spre exemplu. în 
acest an. era planificată preluarea a 
7 000 tone de fin. dar s-au achizițio
nat 11 000 tone.

Reușitele se datoresc. în mare mă
sură. stăruinței cu care reprezentan
ții cooperativelor explică, fie de la 
om la om. fie în adunările populare, 
avantajele materiale pe care le au 
crescătorii de animale mari, păsări, . 
albine, ș.am.d. Acum, cooperația are 
in plan editarea unor pliante și

la 
că 
nu 
să 
de 
pe

broșuri explicative, dar și deplasarea 
mult mai frecventă a lucrătorilor ei 
în mediul rural. $i totuși, cea mai 
puternică forță de convingere o au 
faptele, exemplele concrete, seriozi
tatea relațiilor contractuale manifes
tată de ambele părți. Pentru că ori- 
cit de frumoase sau convingătoare 
ar fi vorbele, ele iși pierd efectul 
dacă sînt contrazise de fapte, de 
promisiuni neonorate.

Am căutat și alte corespondente 
practice ale „trenului simbolic".

...In apropierea comunei Jiblea. pe 
marginea drumului forestier; Rostea, i

Rubrica realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii*

Cum își îndeplinesc 
cooperativele 

de consum din Vilcea 
sarcinile privind 

achizițiile 
și contractările

am întîlnit un om de vreo 70 de ani, 
pensionar, gospodărindu-șî stupii de 
albine — peste 60. Stupina lui Irodion 
Giurcă. fără să aibă prea multe fa
milii. aduce, după cit ne-a spus și 
demonstrat el însuși, un ciștig net de 
24 000—25 000 lei anual, inclusiv prețul 
celor 1 000 kg de miere pe care o 
contractează anual cu cooperativa de 
consum din localitate.

— Spuneți-ne. cum șl cu ce vă 
ajută cooperativa de consum din co
mună ?

— Ne vine în ajutor — nouă, mem
brilor ei, cu care colaborează — ori 
de cite ori avem nevoie, cu ma
terial de construcție pentru stupi, fa
guri. biostimulatori. Sint foarte mul
țumit de felul în care 
pentru munca mea și. în 
sură, pentru contribuția 
aduc la fondul centralizat

Exact asa trebuie, așa 
prevăzut să se desfășoare
rea intre doi contractant! serioși. 
Dar iată că în comuna Șirneasa avem 
o discuție mai lungă si cu Ion Moi- 
soaia. unul dintre cei mai harnici oa
meni din localitate :

— Eu. zicea dînsul. e normal să

sint plătit 
egală ma
pe care o 
al statului.
cum este 
eolabora-

cîstig mal mult decît unii dintre con
sătenii mei. E normal, pentru că sint 
printre primii care particip, cu pro
dusele mele, la achiziții. Fac con
tracte mari ..de animale cu coopera
ția. Primesc purcei sau juninci. iar 
peste un an Ie revind cooperației, 
bine îngrășate, cu un preț bun. Anul 
acesta m-am 'obligat prin contract să 
livrez cooperativei 12 porci si 6 ju- 
nincL toate crescute de mina mea. 
Voi incasa 25 000—30 000 lei. Dar tre
buie să fac și o critică : la 200 m de mar
ginea comunei Simeasg e o pădure 
seculară de iteiari în care putrezesc 
anual zeci de tone de ghindă. Am în
cercat să duc acolo porcii — con
tractați cu statul — dar pădurarul 
m-a oprit, spunîndu-mi că animalele 
ar strica... pădurea. în schimb porci 
mistreți cu sutele n-o strică ! Măcar 
să mă lase să culeg ghinda, ne-a spus țăranul.

Ori măcar să contracteze pădurarul 
porci cit mai multi — am spune noi.

Si încă ceva, a mai adăugat el: am 
crescut si anul trecut porci, dar de 
drepturile de mălai si porumb pe 
care mi le datora cooperativa de con
sum — conform contractului — am 
beneficiat abia acum, de curind. De 
ce oare ?

Firește că asemenea restante sau 
intîrzieri nu sînt admisibile. Expli
cații s-ar putea aduce, de aruncat 
vina de la un serviciu la altul nu e 
greu : ceea ce se cere insă este ca lu
crătorii cooperației 
primul rind. cei că> 
tura pe c"—' 
cu toată 
faptul că 
rolul lor 
țăran să __ ...__ _____
grășate. Au sătenii greutăți ? 
ducerea cooperativei de consum tre
buie să le rezolve sau să-i ajute la 
acest lucru, să vină cu idei, cu soluții 
practice, operative si economicoase. 
A fi organizator al producției agrico
le nu înseamnă doar a iscăli contrac
te de achiziții, ei a da ajutor, con
cret. material si tehnic. Ia timpul ne
cesar, pentru a contribui efectiv la 
realizarea produselor înscrise in pre
vederile contractelor.

Este cerința principală si condiția 
de bază pentru a asigura cooperației 
de consum o eficientă mult mai înal
tă în organizarea producției agricole. 
In... redescoperirea cooperării.

De toate pentru toți 
prin... radio

Un prieten bine documentat 
In orice domeniu și un tovarăș 
agreabil al orelor de destindere 
— RADIORECEPTORUL POR
TABIL ! Buletine de știri, bu
letine meteo-rutiere, emisiuni 
economice. emisiuni pentru 
copii și tineret, emisiuni de di
vertisment, teatru la microfon, 
muzică populară, ușoară și sim
fonică, pe scurt... de toate pen
tru toți !

Magazinele comerțului de stat 
oferă mai multe tipuri de radio
receptoare portabile :

game de 
undă

lei/ 
buc.

Cora 5 1 345
Pescăruj 2 450
Alfa 2 500
Cosmps-5 3 740
Jupiter-2 4 845
Madrigal-2 4 1 270
Gloria-3 4 1 400

Radioreceptoarele portabile 
sint ușoare și comode la purtat, 
alimentarea este economică de 
la baterie sau rețea și se carac
terizează prin selectivitate, au
diție clară și plăcută.

Radioreceptoarele portabile se 
vînd și cu plata in 18 rate lu
nare, cu un avans numai
20 la sută.

Multe asociații de locatari din Bra
șov au trecut la preluarea și rezol
varea, de către ele însele, cu forțe 
proprii, a unor sarcini pentru care, 
pină nu demult, apelau exclusiv la 
Serviciile I.C.R.A.L. sau ale altor uni
tăți. Iată cîteva exemple foarte grăi
toare din cartierele Steagul roșu și 
Primăverii.

Plecînd de la constatarea că cen
trala termică înregistra un consum 
ridicat de combustibil, dar randamen
tul era scăzut și căldura puțină, aso
ciația locatarilor nr. 15 a hotărit 
să studieze cauzele care gene
rează această situație și să adop
te soluțiile corespunzătoare. Pro
blema a fost ve
rificată de citiva 
specialiști compe- 
tenti. aleși de aso
ciație. cu apro
barea I.C.R.A.L. ; 
ei au constatat că 
randamentul scă
zut al centralei si 
deci si consumul 
exagerat de com
bustibil erau con
secința funcționă
rii defectuoase a 
instalației de con- 
tracurenti. ale cărei conducte se 
obturaseră. Spiritul gospodăresc s-a 
văzut și mai bine odată cu 
pasul următor, remedierea incon
venientului. Curățirea conductelor 
s-a efectuat tot de către asociație, cu 
aportul unor locatari pricepuți ca 
Dumitru Bănceu, Constantin Negoi- 
țescu, Constantin Andraș, ing. Aurel 
Săndescu ș.a. Astfel a fost rezolvată 
cu eficiență o problemă importantă 
pentru locatari, s-au evitat așteptări 
prelungite și cheltuieli mai mari. 
Efect direct, resimțit de fiecare loca
tar — în special în sezonul rece — 
Îmbunătățirea randamentului centra
lei termice, economie de combustibil, 
economii la cotele de întreținere.

— Dacă am fi așteptat — ne spune 
Gh. Neagoe, președintele asociației 
— ca această lucrare să fie execu
tată de către I.C.R.A.L., care este 
supraaglomerat, centrala ar fi tre
buit să mai funcționeze in vechea 
stare încă multă vreme.

Această experiență a constituit un 
motiv în plus pentru ca asociația să 
se implice și mai mult în rezolvarea 
cu forțe proprii și a altor prooieme. 
Consultîndu-se cu o parte din loca
tari. comitetul asociației a ajuns la 
concluzia că problema refacerii izo
lației acoperișurilor unor blocuri 
poate fi rezolvată și ea cu forțele ■ 
proprii ale asociației, urmînd ca 
I.C.R.A.L. să asigure doar materia
lele necesare și asistenta tehnică. 
Ceea ce s-a și întreprins.

Asociația nr. 59 nu este singura (și 
poate nici prima) ai cărei locatari 
au rezolvat ei înșiși unele deficiente 
tehnice legate de distribuția energiei 
termice. Activul consiliului popular 
municipal, precum și deputății, re
ceptivi la asemenea inițiative gospo
dărești. s-au preocupat să le gene
ralizeze cit mai repede.

Așa se face că. practic simultan.

Inîțiative 
demne de urmat 

ale unor asociații 
de locatari 
din Brașov

asociațiile de locatari din alte blocuri 
au preluat rezolvarea unor probleme 
asemănătoare sau chiar mai compli
cate. Tovarășul Chirilă Tănase. pre
ședintele comitetului asociației nr. 69. 
ne-a vorbit despre hotărîrea adop
tată de adunarea generală a locata
rilor de a înlocui arzătoarele de Ia 
centrala termică, montîndu-se altele 
de mai mare randament Alte aso
ciații (nr. 85, 86) au mers chiar mal 
departe pe linia autogospodăririi. 
achiziționindu-și pompe cu ajutorul 
cărora execută spălarea caloriferelor 
din locuințele locatarilor, operație 
care, alături de curățirea vanelor sl 
a conductelor, asigură utilizarea mal 

judicioasă a ener
giei termice sl re
ducerea pierderi
lor de căldură.

Probînd valen
țele. practic neli
mitate. ațe spiri
tului de inițiativă 
în fata acelor pro
bleme mai com
plicate. care de
pășeau efectiv po
sibilitățile si com
petenta unei sin
gure asociații, s-au 
de cooperare si 

locatarii mai mui
că cetățenii

de consum si. in 
....... ,ire-si pun semnă- 
contract, să acționeze 

răspunderea, să înțeleagă 
și-au asumat o obligație, că 
nu e doar să-l aștepte pe 
vină cu animalele gata îri- 

Con-

Gh. GRAURE

cristalizat relații 
întrajutorare între 
tor blocuri. Am aflat _  ______
asociațiilor de locatari 98. 97. 98, 
99, 100 au adus un aport sub
stantial la lucrările de dezafectare 
a centratei termice care deservea 
cele 5 blocuri și la Înlocuirea ei cu 
un punct termic, racordat la rețeaua 
de termoficare. mult mai economicos. 
Tovarășul Florian Luca, președintele 
asociației 68, ne-a relatat că memorii 
acestei asociații, conlucrînd într-o 
deplină înțelegere cu cei ai asocia
ției 69, au efectuat pe cont propriu 
repararea vanelor și a pompelor de 
la hidrofoare.

Spiritul gospodăresc si inițiativa 
valoroasă a multor asociații se ma
nifestă și mai frecvent legat de ame
najarea și înfrumusețarea zonelor 
libere dintre blocuri, de păstrarea cu 
grijă a clădirilor. Unul dintre exem
plele cele mai concludente în acest 
sens ne este oferit tot de asociația 86. 
De mai multi ani. această asociație 
iși asigură materialul săditor —. bu
tași de trandafiri, gard viu. flori — 
din pepiniera și răsadnița proprie, 
amenajate intr-un loc mai retras din
tre blocuri, fructificindu-se astfel 
experiența unor locatari pasionați de 
grădinărie.

— în loc să cumpărăm firul de 
trandafir cu 15 lei. noi ne asigurăm 
singuri butașii respectivi, revenin- 
du-ne cheltuieli cam de doi lei pe 
bucată — ne-a spus ing. I. Gută, 
vicepreședintele asociației.

Există și oameni fără vocație teh
nică. fără aptitudini legate de mun
ca „în jurul casei". $1 aceștia insă 
își pot manifesta spiritul gospodăresc. 
De pildă, pentru colectarea unor ma
teriale uzate refolosibile, asociatiila 
nr. 69 șl 79 au procurat peste 100 da 
cutii, pe care le-au instalat ne fiecare 
scară a blocurilor, ca cetățenii să 
depună in ele ziare și reviste vechi, 
caiete, ambalaje șl resturi metalice 
etc. în acest mod s-au colectat din 
cele două blocuri 3 300 kg hîrtie veche 
și 2 000 kg metal.

Desigur, exemplele prezentate nu 
trebuie interpretate in sensul că la 
Brașov toate asociațiile de locatari 
activează la fel de bine. Nu. Exis
tă încă destule asociații slabe, defi
citare în ce privește inițiativa sl 
spiritul gospodăresc. Si aceasta de
oarece In comitetele de asociații n-au 
fost aleși cei mai destoinici gospo
dari, care să se bucure de prestigiu în 
fata locatarilor, capabili să-i influen
țeze în bine, să-i mobilizeze la di
ferite acțiuni edilitar-gospodăresti.

Consiliul popular municipal s-a 
arătat preocupat de popularizarea 
inițiativelor bune. Este de datoria 
activului său să analizeze mai atent 
functionarea tuturor asociațiilor de 
locatari, ajutîndu-le pe 
ridice la înălțimea celor 
sebit spirit gospodăresc, 
bune, după cum s-a 
lipsesc.

toate să se 
cu un deo- 

Exemplele 
văzut nu

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
țialului productiv-industrial a de
terminat diversificarea și îmbună
tățirea continuă a producției. în 
actualul cincinal se produc pentru 
prima dată în Iași utilaje grele, 
mașini-unelte speciale, utilaje pen
tru industria chimică, aparatură 
electronică, componente pasive 
pentru radioreceptoare, țesături 
subțiri de in, zahăr și alte pro
duse. O altă trăsătură este expri
mată de importantele schimbări 
structurale, determinate de con
struirea unui mare număr de 
întreprinderi cu o puternică forță 
economică : întreprinderea electro
nică „TEHNOTON", combinatul de 
fibre sintetice, întreprinderea de 
mașini-agregat și mașini-unelte 
speciale, întreprinderea de mate
riale de construcții. întreprinderea 
de tricotaje și perdele Pașcani, în
treprinderea de încălțăminte Tirgu 
Frumos. în același timp s-au dez
voltat, reutilat și modernizat 
aproape toate întreprinderile exis
tente. Ramuri cum sînt chimia, 
metalurgia, construcțiile de ma
șini, electronica reprezintă aproape 
60 la sută din totalul producției 
industriale a județului, față de 
numai 42 la sută în 1965. Ca 
urmare a diversificării producției, 
a ridicării sistematice a gradului 
de tehnicitate, a crescut an de an 
volumul produselor exportate, care 
reprezintă astăzi mai mult de o 
pătrime din totalul producției și 
care au pătruns in peste 70 de 
țări ale lumii.

O trăsătură caracteristică pentru

acești ani o reprezintă dezvoltarea 
economico-socială în profil teri
torial, stimularea procesului de 
omogenizare economică, creșterea 
gradului de urbanizare pe întregul 
teritoriu al județului. Alături de 
municipiul Iași și cele trei orașe 
existente, Pașcani, Hîrlău, Tirgu 
Frumos, Încă cinci localități — 
Podu Iloaiei, Tibănești, Vlădeni, 
Belcești, Răducăneni — vor primi 
în cursul anului 1980 statut de cen
tre urbane.

Agricultura județului Iași dis
pune, in prezent, de aproape 4 000 
de tractoare, de numeroase com
bine autopropulsate, precum și de 
alte mașini și instalații. Drept 
urmare, suprafața arabilă ce re
vine pe un tractor a scăzut de la 
122 hectare în 1965, la 68 hectare în 
acest an ; cantitatea de îngrășă
minte chimice la hectar a ajuns la 
aproape 250 kg substanță activă, 
iar suprafața irigată însumează 
circa 30 000 hectare, față de numai 
2100 hectare cu 15 ani în urmă. 
S-au produs, de asemenea, îmbu
nătățiri profunde în structura pro
ducției vegetale, în sensul creș
terii sensibile a culturilor inten
sive, Ia care se adaugă extinderea 
și modernizarea plantațiilor de vii 
și pomi, s-au înregistrat progrese 
însemnate in dezvoltarea zooteh
niei.

— Știința, invățămîntul și cultura 
au la Iași bogate și frumoase tra
diții. Ce înnoiri, ce perfecționări 
au avut loc în aceste domenii în 
anii ultimului deceniu și jumă
tate 7

— Așa cum se știe, Iașiul are în

aceste domenii bogate si frumoase 
tradiții. Ele au cunoscut însă, ca 
urmare a politicii pe care parti
dul nostru a promovat-o după Con
gresul al IX-lea. o puternică dez
voltare și înflorire. Iașiul dispune 
în prezent de cine} institute de in- 
vățămînt superior, cu 20 de fa
cultăți. unde se pregătesc aproape 
30 000 de studenti, fată de circa

La Iași funcționează azi asociații 
și filiale ale uniunii scriitorilor, ar
tiștilor plastici, compozitorilor, patru 
instituții artistice de interpretare, 
sase case de cultură. 16 unităti 
muzeistice, numeroase biblioteci și 
cămine culturale.

— Cu privire la calitatea vieții, la 
condițiile de trai ale oamenilor, 
care sînt, în județul Iași, datele și

JUDEȚUL IAȘI» ♦

19 000 în 1965. De asemenea, dis
punem de o gamă largă de licee, 
școli profesionale si generale, in 
care învață aproape 220 000 de 
elevi ; circa o treime din popu
lația județului este cuprinsă în 
școli și facultăți. La formarea ti
nerei generații si in desfășurarea 
muncii creatoare îsi aduc contribu
ția 12 000 cadre didactice si cerce
tători. în perioada la care ne refe
rim, prin activitatea acestui va
loros detașament de intelectuali au 
fost soluționate numeroase proble
me în domeniile de vîrf ale chi
miei polimerilor. fizicii plasmei, 
mecanicii, electrotehnicii, reciclării 
și recirculării produselor secun
dare. La acestea se adaugă publi
carea unui impresionant număr de 
lucrări științifice si literare, multe 
dintre ele premiate în tară si pes
te hotare, iar o bună parte traduse 
în limbi de circulație mondială.

faptele cele mai bogate în semnifi
cații 7

— Dezvoltarea economică. în ritm 
susținut, a județului a determinat 
creșterea continuă a nivelului de 
trai material si spiritual al oame
nilor muncii. îmbunătățirea condi
țiilor de muncă si de viată, mo
dernizarea structurilor socio-pro- 
fesionale. sporirea veniturilor nopu- 
latiei. în perioada 1965—1980 au 
fost create peste 100 000 noi locuri 
de muncă în ramurile neagricole, 
făcînd ca Iașiul să obțină, pe lingă 
cunoscutele valențe de centru spi
ritual al tării, valențe care s-au 
amplificat în acești ani. parametrii 
calitativi noi ai unui puternic cen
tru muncitoresc si industrial al pa
triei noastre. Odată cu dezvol
tarea industriei s-au îmbunătățit 
și condițiile de viată ale oameni
lor. în acest deceniu si jumătate 
au fost date în folosință aproape

53 000 de apartamente, importante 
spatii de învătămînt si alte edificii 
social-cultunale, care asigură Iașiu- 
lui o tot mai frumoasă cromatică 
urbanistică. Realizări deosebite 
s-au obținut în transporturi si te
lecomunicații : s-au realizat du
blarea liniei ferate Pașcani-Iasi, 
dezvoltarea complexului feroviar 
Iași-Socola. amenajarea depoului*  
Iași.

în județul Iași, o preocupare 
deosebită există si în domeniul 
ocrotirii sănătății. Dispunem de 
9 500 paturi de asistență medicală, 
1 400 medici si aproape 5 000 cadre 
medii sanitare, care desfășoară o 
intensă activitate pentru ocrotirea 
sănătății oamenilor muncii.

în acești 15 ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Iașiul de opt 
ori. Aceste vizite au constituit si 
constituie pentru toti ieșenii un 
prețios sprijin, o orientare solidă si 
fermă pe toate planurile si în toa
te domeniile. Fiecare vizită a con
ducătorului partidului si statului 
nostru a însemnat, totodată, o pro
fundă analiză a stilului si metode
lor de muncă ale organizației jude
țene de partid, stabilindu-se. de 
fiecare dată, pirghiile decisive si 
măsurile concrete menite să asi
gure mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor, pen
tru perfectionarea conducerii acti
vității economico-sociale.

De numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt legate toate pro
gramele noastre pentru viitor. Pro
ducția industrială va creste cu

aproape 70 la sută în 1985. fată de 
1980. intr-un ritm mediu anual de 
peste 11 la sută. Se vor produce
mutații calitative intre ramurile 
industriei ; anul 1985 va fi marcat
prin dublarea ponderii ramurilor 
de vîrf. purtătoare ale progresului 
tehnic — construcțiile de mașini, 
electrotehnica si electronica. în
agricultură va avea loc un proces 
de modernizare si dezvoltare a sec
toarelor vegetale si zootehnic, de 
dezvoltare intensivă si multilate
rală, de creștere a producției și a 
eficientei economice. în anul 1985 
vom realiza, pe un locuitor, o pro
ducție totală de 80 000 lei.

Practic, perioada 1981—1985. la 
finele căreia România se va înscrie 
în rîndul țărilor cu dezvoltare me
die din punct de vedere economic, 
va constitui pentru iude tul Iasl 
perioada unei noi afirmări ne pla
nul creației, al muncii avintate, anii 
unei profunde revoluții în muncă, 
acțiune si gindire.

Pentru cei 85 000 de comuniști, 
pentru toti oamenii muncii din ju
dețul Iași, obiectivele stabilite de 
Congresul al Xllrlea. sarcinile con
crete cuprinse în cuvîntările pe 
care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a rostit în cadrul recentelor con
sfătuiri de lucru, direcționînd orien
tări și măsuri de importanță ex
cepțională, edificarea unei societăți 
a progresului șl civilizației, con
stituie un amplu și mobilizator pro
gram de activitate. Un program pe 
care sintem hotărîțl să-1 Înfăptuim
în mod exemplar.
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In județele unde griul este încă în lanuri

SECERIȘUL-PUTERNIC ACCELERAT!
VASLUI BOTOȘANI

prioritate

Stadiul recoltării griului, la 4 august

Nu face vremea ce face hărnicia Viteza maximă este

Fină in seara zilei de 4 august mal rămăsese de string griul de pe 
560 000 hectare, ceea ce înseamnă că mai este de pus la adăpost re
colta de pe aproape un sfert din suprafețele cultivate. Este foarte mult 
dacă ținem seama de timpul inaintat in care ne aflăm și stadiul avansat 
de coacere a lanurilor. Iată de ce, strîngerea și punerea la adăpost a 
întregii producții de griu au acum caracter de maximă urgență. In această 
acțiune, folosirea din plin a fiecărei ore și zile bune de lucru, din zori 
șl pină in noapte, are in momentul de față o importanță decisivă pen
tru ca secerișul să se încheie pretutindeni în această săptămină, preve- 
nindu-se orice pierderi de recoltă prin scuturarea spicelor.

In lumina sarcinii formulate de conducerea partidului de a se În
cheia grabnic secerișul, organizațiile de partid, consiliile populare comu
nale și consiliile unice agroindustriale au datoria să asigure mobilizarea 
puternică a tuturor forțelor de la sate, pretutindeni unde mai este de 
strins griul. Esențial este ca printr-o temeinică organizare a muncii, com
binele să fie folosite la capacitatea maximă, iar acolo unde nu pot in
tra — griul să fie strins neintîrziat cu secerile și coasele. Numai prin 
munca fără preget și plină de răspundere a tuturor, întreaga recoltă de 
griu — piinea țării — va putea să fie strînsă și pusă la adăpost cit mai 
repede, pină la ultimul bob !

Referitor la desfășurarea secerișului 
în județul Vaslui sint semnificative 
două cifre comparative. Cu o săptă- 
mînă în urmă, suprafața de pe care 
fusese strins griul era, pe ansam
blul județului, de 30 la sută ; luni 
seara s-a ajuns la 72 la sută. Creș
terea ritmului la seceriș se datoreste 
nu atît ameliorării timpului, pentru 
că în multe zone ale județului aver
sele au o frecventă cotidiană, ci în 
primul rînd mai bunei organizări a 
muncii, măsurilor concrete întreprin
se de biroul comitetului județean de 
partid, de comandamentele județean 
Si locale. Ele au condus la partici
parea la seoeris. alături de mecani
zatori. a unui mare număr de 
cooperatori. în ce-i privește pe me
canizatori. multi depășesc cu 25 pînă 
la 50 la sută planul zilnic de recol
tare. Ei pot fi întîlniti la Murgeni, 
Fălciu, Huși. Negrești. Șuletea. în 
multe alte consilii agroindustriale. 
Din punct de vedere organizatoric, 
se cuvine reținută acțiunea de in-

ALBA
£ drept, se lucrează,

Timpul prielnic din ultimele zile 
a mobilizat în județul Alba însem
nate forțe la strîngerea grabnică a 
recoltei de griu. Pentru ca secerișul 
să nu dureze mai mult de 10 zile, 
comitetul județean de partid a sta
bilit în fiecare consiliu unic agroin
dustrial măsuri specifice, adecvate 
situației concrete. Ca urmare, pînă 
luni, griul a fost strins de pe 30 la 
sută din suprafața cultivată. în con
siliile unice agroindustriale Cunța, 
Blaj și Sebeș, rezultatele sint supe
rioare mediei realizate pe județ. 
Acolo unde nu pot intra combinele 
acționează secerătorii și cosașii.

în cele trei cooperative agricole de 
pe raza comunei Ighiu, unde zeci de 
hectare cu griu au fost afectate da

trajutorare în cadrul consiliilor agro
industriale. Astfel. 20 de combine din 
consiliile Murgeni si Fălciu au fost 
deplasate în consiliul Zăpodeni din 
partea de nord a județului. Ajutoare 
primesc si consiliile Pungesti. Codă- 
iești, Vaslui s.a.

Totuși. în ce privește stadiul recol
tării nu pot fi trecute cu vederea 
diferentele intre o unitate si alta. La 
C.A.P. Văleni, secerișul e ca si în
cheiat. în timp ce la Hoceni, Deleni, 
Grumezoaia abia a trecut de 50 
la sută. în zona Șuletea, la ni
velul consiliului unic, lucrările 
stau bine, dar la C.A.P. lepu- 
reni-Bîrlad mai sint de recoltat 
aproape 500 hectare. Birourile per
manente ale consiliilor unice agroin
dustriale au datoria să acționeze mal 
energic pentru folosirea la întreaga 
capacitate a utilajelor, astfel incit în 
fiecare unitate să se lucreze în ritm 
intens.

Crăciun EALUCI
corespondentul „Scinteii*

rri • • a aȚarii, cit
(Urmare din pag. I)

mai mult
lucrări de decopertare însu- 
mînd circa 11 milioane mc de steril, 
ceea ce va contribui, în contextul mo
bilizării permanente a celor 30 000 de 
mineri ai Gorjului, la asigurarea 
condițiilor pentru creșterea substan
țială a producției de lignit în acest 
an și, mai ales, in 1981.

„Acțiunea 7 000“ — genericul sim
bolic al acestei impresionante parti
cipări. se constituie în aceste zile 
fierbinți într-o elocventă si emoțio
nantă manifestare a întrajutorării 
și solidarității muncitorești in marea 
bătălie pentru a da tării cit mai 
mult cărbune. ..Apelului comitetului 
nostru județean de partid — ne spu
ne ing. Constantin Boroană, dele
gatul Iașiului — i-au răspuns nu 107 
oameni, cit era stabilit, ci 125, tineri 
și vîrstnici. Ei au înțeles că, venind 
aici, în Gori, pentru a pune umărul 
la activitatea de redresare a extrac
ției de cărbune. îndeplinesc un înalt 
comandament patriotic".

Investigăm citeva puncte de lucru 
dtn perimetrul puternicului bazin 
carbonifer. Ne aflăm, pentru început, 
pe platforma treptei I. de la cariera 
Roșia-Jiu. Conducători auto, ex- 
cavatoriști. buldozeristi,. macaragii si 
mecanici de întreținere din patru 
județe — Cluj, Caraș-Severin, Sibiu 
și Hunedoara — sint angajați aici 
într-o entuziastă întrecere, pentru a 
excava și transporta la haldă, pe o 
distanță de 5 km, un imens bloc de 
steril. Cum decurge munca alături 
de mineri ? — îi întrebăm pe cîțiva 
dintre ei. „Azi, pină la ora 14, am 
realizat 20 de transporturi si pină la 
încheierea schimbului o sa mai fac 
încă cinci — ceea ce echivalează cu 
400 tone de steril transportat. Am 
experiența Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, așa că munca de aici nu 
este ceva deosebit pentru mine. în 
tabără și la locul de muncă mă în
țeleg foarte bine cu gorjenii. cu bă
ieții din celelalte iudete". (Mihai 
Lucacela, 23 de ani. șofer la I.T.A. 
Reșița) ; „De 17 ani am lucrat la 
construcția diverselor baraje pe Ar
geș. pe Somes si Criș. in inimă de 
munte. Ca si minerii. în toti acești 
ani am muncit pentru a da lumină 
tării. Este o cinste pentru noi că ne 
aflăm aici, in Gorj, la Îndemnul 
secretarului general al partidului, și 
vă asigurăm că noi. clujenii, vom sti 
•ă fim la înălțimea încrederii acor
date." (Teodor Vomir, 44 de ani. ex- 
cavatorist la T.C.H. Someș-Criș). De 
altfel, clujenii, sosiți „in corpore" cu 
întregul echipament tehnic necesar, 
sint cei care au înscris si primul 
fapt de muncă in cronica „acțiunii 
7 000“ : o coloană de 26 autobascu
lante mari a realizat primul transport 
de agregate de la balastiera din 
Roșia la statia de haldare de la 
cariera Jilț-Sud.

Aceeași atmosferă de muncă fără 
preget am întîlnit si pe traseul viitoa
rei benzi magistrale de la cariera 
Tismana II. Realizatorii acestui 
obiectiv : excavatoristi. buldozeristi 
și conducătorii auto din județele Bi
hor. Arad, Buzău. Ialomița. Boto
șani și Bacău. Asa cum am aflat de 
la ing. Traian Boiangiu, șeful șantie
rului de construcții Rovinari. in acest 
punct de lucru activitatea este orga
nizată pe două schimburi. în fiecare 
schimb lucrind 97 de șoferi si 60 de 
oameni care deservesc utilajele. Ei 
vor realiza pe parcursul a trei luni 
un volum de excavatii de peste 
800 000 mc, creînd din luna octombrie 
condiții pentru începerea exploatării 
Si transportului cărbunelui spre ter
mocentrală de la această importantă 
capacitate productivă.

în punctul denumit „zona I. Pi- 
noasa" — decapări taluze si plat
forme benzi magistrale — facem 
cunoștință cu citiva muncitori : Dă- 
nut Mihele. Gavril Chirilă. loan 
Popa. Tiberiu Caiman. Ion Indre — 
conducători auto din județul Bihor : 
Ion Popescu. Petre Serban. Vasile 
Bujoreanu, Ion Joița — excavatoriști 
din Dimbovita. împreună cu ei lu
crează încă 9 buldozeristi din județul 
Bacău. „După cum se vede — ne 
spune Tiberiu Caiman — tn doar 
citeva zile am mutat dealul Pinoa- 
eei... la haldă. Sintem hotărîtl să fim 
cît mai folositori, prin munca noas
tră, minerilor din Gorj. Știm că 
partidul si statul fac eforturi deose
bite pentru dezvoltarea bazei ener
getice a tării, pentru progresul neîn-

cetat al economiei naționale. Consi
der că bătălia pentru tot mai mult 
cărbune reprezintă în condițiile ac
tuale o cauză comună a tuturor celor 
ce muncim".

Pe platforma carierei Peșteana- 
Nord s-au întîlnit în gind si faptă 
oameni ai muncii din județele Con
stanța, Brașov. Brăila, Vrancea. Co- 
vasna și Dolj ; în bazinul Jilt, mun
citori din Sălaj. Satu Mare. Galati si 
Iași ; la minele Urdari si Albeni. con
ducători auto din județele Alba. Te
leorman. Neamț. Argeș si municipiul 
București ; în perimetrul carierei 
Lupoaia, destoinici muncitori din 
mai toate județele tării. Cu totii sint 
hotărîți- să folosească din plin timpul 
de lucru în Gorj. să contribuie cit 
mai eficient la sprijinirea minerilor 
în efortul lor pentru sporirea pro
ducției de cărbune. în acest climat 
angajant a rodit si spiritul emulativ 
al întrecerii dintre județe pentru ob
ținerea de rezultate deosebite. La 
Jilț, de pildă, detașamentul muncito
resc gălățean a chemat la întrecere 
toate colectivele similare din zonă, 
propunindu-și să depășească sarcini-

cărbune!
le de plan lunare cu 15—20 Ia sută, 
să obțină economii de lubrifianți și 
combustibil, să respecte exemplar or
dinea și discipJna de șantier.

— Experiența scurtă a acestor pri
me zile de lucru — ne spune la 
sfîrșitul anchetei noastre tovarășul 
Vasile Ogherlaci, directorul general 
al Combinatului minier al Gorjului 
—r ne-a demonstrat că din toate zo
nele tării au venit în sprijinul nostru 
muncitori entuziaști, cu o temeinică 
pregătire profesională și politică. 
Muncitorii sosiți din județele patriei 
s-ău adaptat în scurt timp, condițiilor 
activității din carierele de cărbune și 
sint preocupați ca eforturile lor să 
fie cît mai eficiente. Acest spirit de 
întrajutorare muncitorească a gene
rat, în întregul bazin, un climat de 
puternică emulație, de acțiune ener
gică a tuturor pentru sporirea pro
ducției le cărbune, fapt reflectat, de- 

''altfel, în creșterea la peste 85 mii 
tone a cantităților de lignit extrase 
zilnic. în perioada imediat urmă
toare vom ajunge la o producție zil
nică de 90 000 tone, pentru ca în tri
mestrul IV să atingem 110 000 tone".

dar nu cit trebuie
puhoaiele unor plrîuri, locuitorii sa
telor, in frunte cu primarul, au adu
nat, spic cu spic, recolta de pe 50 
hectare. „Numai cei care nu pot ține 
o seceră în mînă au rămas acasă — 
ne spune Nicolae Fenișer, primarul 
comunei. Zi de zi, 700 cooperatori 
adună la Ighiu, Bucerdea Vinoasă și 
Șard griul peste care au trecut 
apele".

în același mod responsabil se mun
cește și la Berghin, Dostat, Lopadea 
Nouă, Vințu de Jos și In ale comu
ne. Acționînd energic, cooperatorii 
din Cunța și Cisteiu de Mureș au 
terminat secerișul, iar în alte unități 
— Deal, Teiuș, Vințu de Jos, Crăciu- 
nelu de Jos, Gîrbova — recoltarea 
griului este mult avansată față de 
alte cooperative agricole. Dealtfel, 
diferențele mari, uneori de zeci de 
procente, dintre realizările unor coo
perative agricole evidențiază dife
rențele tn ce privește modul de or
ganizare a muncii. în consiliile uni
ce agroindustriale Alba Iulia, Aiud 
și Jidvei, unde secerișul e intîrziat, 
se impun măsuri hotărîte pentru 
creșterea ritmului de lucru.

diminuată de combinele 
care staționează

în județul Botoșani, griul a fost 
recoltat, pină marți seara, de pe 
aproape 37 000 hectare (circa 50 la 
sută din suprafața cultivată). Rezul
tatele ar fi mult mai bune dacă peste 
tot s-ar lucra intens. Or, în unele 
locuri nu se realizează ritmul zilnic 
planificat. Luni, 4 august, în unitățile 
consiliului agroindustrial Ripiceni s-au 
recoltat doar 80 hectare din 322 hec
tare planificate ; în cele din consiliul 
Trușești — cu 107 hectare mai puțin, 
iar în consiliul Dorohoi — ritmul zil
nic nu a fost-realizat decît în propor
ție de 67 la sută. Motivul ? Unul și a- 
celași pentru, toate consiliile agroin
dustriale menționate, ca și pentru al
tele (Dîngeni, Săveni, Ungureni etc.): 
randament scăzut în funcționarea 
combinelor.

Cauzele 7 în primul rînd, au exis
tat goluri in aprovizionarea cu car
buranți. Comitetul județean de 
partid a Intervenit atît la fie
care furnizor de carburanți, cit și 
la diferite regionale de cale ferată 
pentru a grăbi expedierea și trans
portul combustibililor. Luni seara, in 
stațiile C.F.R. Botoșani, Dorohoi, 
Trușești ș.a. s-a lucrat intens la des
cărcarea carburanților și transporta
rea acestora în stațiunile de mecani
zare a agriculturii din județ.

Desele defecțiuni apărute la unele 
co,mbine constituie un alt motiv care 
a frînat ritmul de lucru. Luni, 4 au
gust, în consiliul agroindustrial Ripi
ceni nu au lucrat 11 combine, la Un
gureni — 5, la Sulița — 7, la Boto
șani — 6, situații similare semnalîn- 
du-se și in alte unități agricole. în 
aceste condiții, secretariatul comite
tului județean de partid a luat mă
sura ca, pe lingă fiecare formație de 
lucru, să funcționeze cîte o echipă 
specială pentru revizuirea, in timpul 
nopții, a tuturor combinelor. Măsura 
a dat bune rezultate în consiliile 
unice agroindustriale Trușești, Albești, 
Frumușică, Botoșani ș.a. Ea trebuie 
aplicată însă cu mai multă răspun
dere și în consiliile agroindustriale 
Dîngeni, Pomîrla, Vorona și Bu- 
cecea, unde, în cursul zilei de marți, 
existau încă numeroase combine care 
staționau datorită unor defecțiuni.
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La recoltarea griului pe ogoarele I.A.S. Cărei, județul Satu Mare
Foto : M. Sarea

Nave, eșuate la țărmul... uitării
Vi s-ar părea, desigur, de dome

niul fanteziei dacă v-am spune că 
pe unul din brațele Dunării. în par
tea de est a Insulei Mari a Brăi
lei, se află risipiți 600 000 de do
lari. Și totuși, dacă vă veți încu
meta să treceti pe la adresa sus- 
amintită. nu fără uimire veți con
stata că nu exagerăm deloc. Aici se 
află un veritabil cimitir de nave, 
format din 18 vase mai mari sau 
mai mici, remorchere, șlepuri, bacuri 
și cargouri maritime eșuate pe ma
lul din dreapta. în aval, pe malul 
brăilean de această dată. încă două 
nave abandonate. O sumară apre
ciere arată că aproximativ 8 000 
tone de fier vechi stau pradă rugi
nii, 8 000 de tone pe care le aș
teaptă cuptoarele siderurgice — o 
adevărată avuție dacă ținem seama 
că numai o tonă de fier vechi costă 
75 de dolari !' Cine patronează 
această „mină" de fier vechi ? în 
principal, unitățile . „NAVROM" din 
Galati și Brăila. Administrația flu
vială a Dunării de jos din Galați, 
întreprinderea de exploatare flotă 
maritimă Constanta. Grupul de șan
tiere lucrări hidrotehnice Galati.

însoțiți de un specialist în con
strucția și repararea navelor de la 
Șantierul naval Brăila, ing. GeOrge 
Rusu. examinăm starea tehnică a 
acestor nave, identifieînd. atît cit 
este posibil la o cercetare sumbră, 
materialele si piesele care ar putea 
fi recuperate si valorificate. Notăm 
succint. La cargoul „Mamaia", mo
torul principal era in bună stare ; 
alături, patru cămăși de cilindru 
bine conservate, trei hidrofoare și re
zervoare nestructurale ce pot fi re- 
folosite, tubulatură, valvule, apara
tură de măsură și control recondi- 
tionabilă : în magazia de la prova 
descoperim o adevărată comoară — 
rotoare de motor, electromotoare, o 
elice de bronz de circa 3 tone, stin- 
gătoare cu spumă mecanică, baterii 
de acumulatori. Fără a mai vorbi ds 
cantitățile de metale neferoase 
(bronz, cupru, alamă) care, la dez
membrarea navei, ar putea fi sor
tate si livrate topitoriilor, precum si 
de cele de fier vechi, fontă si lemn. 
Surprize de acest fel aveam să aflăm 
și pe celelalte nave. Bunăoară, o 
mașină cu aburi de pe cargoul „Efo
rie" ar putea servi drept termocen
trală pentru un bloc de locuințe, iar 
într-o magazie de pe cargoul „Su- 
lina“ am descoperit 14 butelii de 
bioxid de carbon.

O veritabilă avuție care stă pradă 
intemperiilor ! Cel care are sarcina 
de a supraveghea această „flotilă" 
de nave, marinarul Neculai Trifă- 
nescu. face si el ce poate pentru a 
păstra lucrurile ce i se par a avea 
mai mare preț.

Părăsim navele cu un sentiment 
de nedumerire. Cum este posibil să 
se abandoneze, pur si simplu, pe un 
mal al Dunării aceste nave 7

...Iată-ne la Întreprinderea 
„NAVROM" Galati, care deține o 
parte din navele dezafectate aflate 
în zona amintită. Directorul unității, 
ing. Iulian Simionescu. se dovedește 
un bun cunoscător al istoriei nave
lor cu pricina. Ne spune că. în ge
neral. este vorba de nave care și-au 
încheiat ciclul de „viată" si îndepli
nesc condițiile pentru a fi casate.

Si la Giurgiu există puncte de dez
membrare pentru toate navele mari
time și fluviale din dotarea flotei 
noastre. Iar nave ce urmează a fi 
casate sint si în ajlte porturi dună
rene. Este evident că o asemenea 
stare de lucruri, generatoare de pa
gube pentru economia națională, nu 
poate fi acceptată !

Așadar, ce soluții se impun 7 — 11

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL*!

Opinii, propuneri
privind recuperarea vaselor casate

Ancorate la mal, cargouri maritime care și-au încheiat ciclul de viață cad 
pradă ruginei

Aflăm că „dată fiind multitudinea 
activităților întreprinderii, dezmem
brarea navelor casate este o sarcină 
nu prea agreată, mai ales că nu 
sint create nici condiții tehnice 
pentru această activitate". Bineînțe
les. nu se stă cu mîinile încrucișate: 
undeva, pe malul Dunării, cîte o 
navă ce urmează a fi dezmembrată 
este eșuată pe plaja de nisip si o 
echipă constituită „ad-hoc" din su
dori ai sectorului de reparații începe 
tăierea navei. Activitate sporadică, 
artizanală, desfășurată cu mari di
ficultăți. Așa incit, anul trecut abia 
dacă sia dezmembrat o navă, anul 
acesta încă una ; altele își așteaptă 
rîndul, dacă nu vor rugini definitiv 
între timp.

Dealtfel, aflăm că numai la Galați

întrebăm pe Inginerul Silvestru Moi
se. șef de serviciu în Departamen
tul navigației civile din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

— Ideal ar fi ca tehnologia de 
dezmembrare a navelor să urmeze 
calea inversă a construcției lor — 
ne spune interlocutorul. De aici, o 
primă idee ar fi ca operația de ca
sare să se execute intr-un șantier 
naval. Dar, din păcate, chiria pe 
care o pretind șantierele navale pen
tru andocarea navei este mult prea 
mare, la care se adaugă cheltuielile 
de dezmembrare a materialelor si 
pieselor. Or. în condițiile autogestiu- 
nii, unitățile deținătoare nu au de 
unde suporta pierderile financiare, 
în plus, șantierele navale nu acceptă 
dezmembrarea navelor casate pen

tru că nu au capacitate disponibilă 
in docuri.

— Deci, soluția de a apela la alții 
cade, deocamdată. Nu ar fi mai ra
tional să se organizeze. în subordi- 
nea Departamentului navigației ci
vile. un șantier specializat in dez
membrări ?

— Pot să vă spun că avem în con
strucție la Sulina un șantier propriu 
de reparații, care dacă va intra în 
funcțiune la termenul prevăzut — 
toamna anului viitor — va putea 
prelua si dezmembrarea navelor 
maritime si fluviale.

Deci, din nou o amînare a rezol
vării problemei. Și cît de acută de
vine ea rezultă si din următoarele 
date : deși termenul de serviciu nor
mat al unei nave este, firesc, mai 
îndelungat, pe măsura sporirii dotă
rii cu nave procesul de casare a na
velor cu un grad avansat de uzură 
se va amplifica : bunăoară, potrivit 
unor estimări. în cincinalul 1981— 
1985 vor trebui dezmembrate anual, 
în medie, 10—11 nave. In aceste con
diții. dezmembrarea navelor nu poa
te fi lăsată la voia întîmplării. la 
„mina" unor simpli tăietori de me
tal. pentru că. asa cum s-a văzut, 
navele conțin materiale, piese si 
subansamble care trebuie recupe
rate cu cea mai mare grijă si răs
pundere gospodărească.

Toate aceste aspecte le-am discu
tat îndelung în cursul investigațiilor 
cu numeroși specialiști. Părerile 
acestora Converg In cele din urmă 
spre singura soluție rațională, de 
fond, a problemei : organizarea unei 
unități specializate, investită cu 
atributele autogestiunii, care, dotată 
cu o dană cu cală de ridicare a na
velor și cu alte mijloace tehnice 
moderne adecvate, să realizeze — 
potrivit unor tehnologii bine stabilite 
— dezmembrarea tuturor navelor casate.

Aceasta este, desigur, o 1 posibila 
soluție, dar nu imediată. Pînă la 
materializarea ei. Departamentul na- 
'vigatiei civile, alti factori de răs
pundere trebuie să găsească posibi
litatea ca prin măsuri gospodărești 
simple să se treacă la dezmembra
rea acestor nave aflate acum în col
ții lacomi ai „Rozătorului". Se im
pune, desigur, elaborarea unui cal
cul tehnico-economic riguros spre 
a se stabili limpede, din punctul de 
vedere al economiei, care este solu
ția mai profitabilă pentru ca toate 
navele supuse casării să fie operativ 
dezmembrate Și transformate in pie
se, subansamble și fier vechi. Ori
cum. pînă la ora actuală. în această 
privință nu s-a dat dovadă de spi
ritul gospodăresc absolut necesar în 
cazul recuperării și valorificării re
surselor materiale Înglobate în na
vele ce se casează.

Coraeliu CARLAN 
Cornel IFRIM

*

între obiectivele aflate în construc
ție pe platforma petrochimică din 
Brazi, instalația de fenol-acetonă 
are în momentul de față un caracter 
prioritar. O impune nu numai sca
dența apropiată a termenului de in
trare în funcțiune — luna august —■ 
ci, mai ales, faptul că noua capaci
tate condiționează începerea produc
ției la importante obiective ale chi
miei de pe alte platforme — Vaslui, 
Roman, Cimpulung-Argeș.

Deci instalația de fenol-acetonă 
va trebui să producă în cursul aces
tei luni. Ne-am fi așteptat să întîl- 
nim pe șantier atmosfera specifică 
acestor importante evenimente. Or, 
activitatea nu se ridică la cota 
așteptărilor. Mai mult, atît con
structorul, cît și beneficiarul s-au 
arătat sceptici în privința reușitei 
eforturilor depuse. Punct de vedere 
aflat în flagrantă contradicție cu ter
menele stabilite, cu programele de 
acțiune hotărîte în comun, cu anga
jamentele asumate în nenumărate 
rinduri de toți cei responsabili de 
realizarea acestei Investiții. Este 
surprinzător, dar șl acum, în ceasul 
al 12-lea, pe șantier se discută des
pre greutăți în asigurarea unor ma
teriale și utilaje, 
forței de muncă 
la nivelul necesi
tăților, despre ca
rențe în colabora
rea dintre con
structori, benefi
ciar, proiectanți și 
furnizori, despre 
neconcordanțe din

Dovadă, tonul autocritic adoptat de 
mulți dintre specialiștii cu care am 
discutat pe șantier. Dar numai cu 
autocritică este greu să se schimbe 
fața lucrurilor, cită vreme măsurile 
energice, perseverente, de intensifi
care a ritmului de lucru, de îmbună
tățire a livrărilor ș.a. își fac prea 
puțin simțite efectele. De ce ? în pri
mul rind, pentru că măsurile și an
gajamentele s-au dovedit în repetata 
rinduri a fi formale, mobilizarea de 
forțe promisă n-a ținut decît citeva 
zile, după oare s-a revenit la vechiul 
stil de muncă. Ineficient și lipsit de 
răspundere.

Să vedem mal în amănunt despre 
ce este vorba. Apreciind după pro
cente, investiția se află aproape de 
punctul terminus : construcțiile sint 
executate în propprție de 97 la sută, 
montajul utilajelor este și el practic 
încheiat ; ar mai fi de lucru — și 
încă destul de mult — la instalațiile 
tehnologice, la cele electrice, la izo
lațiile termice. Lucrări care ar pu
tea fi terminate rapid, numai că...

— Tocmai acum, în aceste momen
te de virf, forțele montorilor au scă
zut — ne spune ing. Mihai Nicu- 
lescu, șeful instalației de fenol-ace
tonă. De la 20 de echipe, cîte lucrau 
în urmă cu 2—3 luni, acum s-a ajuns 
doar la opt. Chiar Ieri au plecat 
spre alt șantier 40 de montori. Or, 
pentru a recupera întîrzierile este 
absolut necesară dublarea efectivelor 
actuale.

Opinia montorulul diferă de cea a 
beneficiarului.

— Dificultatea cea mai mare este 
cu totul alta : lipsa unor materiale 
strict necesare montajului, care tre
buiau asigurate de beneficiar — a 
precizat ing. Paul Iorga de la Trus
tul de montaj pentru utilaj chimic 
din București. Ne lipsesc încă 200 
de inele din oțel inox, 100 de metri 
de țeavă inox, părți componente ale 
cuptorului de ulei cald și altele. în 
plus, inexactitățile din proiecte ne 
obligă la remedierea repetată a unor 
lucrări.

— Refacerea unor documentații nu 
este un lucru grav, aș putea spune 
chiar obișnuit, a replicat ing. Ale
xandru Stănculescu, șef de proiect în 
cadrul Institutului de inginerie teh
nologică și proiectări în industria 
chimică București. Constructorii au

în concentrarea

LA BRAZI
soluționarea unor 

proiecte.

uitat însă să amintească de lucrările 
executate slab din punct de vedere 
calitativ și care necesită și ele un 
volum mare de remedieri.

De partea cui e dreptatea 7 Inves
tigațiile întreprinse pe șantier ne-au 
demonstrat că atît beneficiarul, con
structorul, cît și proiectantul nu au 
greșit cu nimic în aprecieri. Numai 
că fiecare are dreptate doar atunci 
cînd se referă la neajunsurile celui
lalt. Să exemplificăm. La instalația 
de catalizatori de uscare, aferenta 
fabricii de fenol-acetonă, nu lucra 
nimeni. în schimb, numeroși munci
tori erau ocupați cu refacerea tra
seelor unor conducte. Cheltuieli In 
plus, timp pierdut, forța de muncă 
irosită ! S-ar fi petrecut asemenea 
neajunsuri dacă s-ar fi asigurat, așa 
cum este normal și necesar, asisten
ța tehnică corespunzătoare ? ,

Nici proiectantul nu poate fi absol
vit de răspunderea ce o poartă pen
tru irosirea forțelor constructorilor. 
Ce explicații .pot fi date numeroase
lor refaceri de documentații decît 
lipsa unei perspective clare în pro
iectare, superficialitatea cu care sint 
adoptate nu una, două, ci numeroa
se soluții 7 Culmea, proiectantul nu 
se simte deloc vizat, ci, dimpotrivă, 

pare chiar mul
țumit de presta
ția sa.

Beneficiarul este 
și el 
multe ____
Faptul că nu a 

asigurat toate materialele incluse în 
proiect, că nu a fost ferm față de pro
iectant, acceptînd documentații fără 
o fundamentare temeinică, nu face să 
demonstreze decît lipsa de colabora
re reală și eficientă cu ceilalți fac
tori, rolul secundar pe care și l-a 
asumat pe parcursul desfășurării lu
crărilor în pofida răspunderilor ma
jore ce-i revin.

Nu ne propunem să facem contabi
litatea întregului ghem de neajun
suri de pe șantierul din Brazi. Cu 
atit mai mult cu cît sint bine cunos
cute, la toate nivelurile, inclusiv de 
conducerile Ministerului Industriei 
Chimice și Ministerului Construcții
lor Industriale.

în schimb, putem spune, fără ocol, 
că „problema problemelor" la aceas
tă investiție a fost și rămîne insu
ficienta coordonare a eforturilor între 
factorii menționați, ca și interesul 
scăzut manifestat fată de înlătura
rea operativă a dificultăților întîm- 
pinate. își spune destul de greu cu- 
vîntul și toleranta față de lipsurile 
reciproce, păsuirea „generoasă" de 
care dau dovadă unii față de alții.

Un lucru este cert : instalația de 
fenol-acetonă trebuie să intre cît mai 
curînd în funcțiune. Termenul 
planul de stat nu poate 
obiectul tergiversărilor și 
poate fi înlocuit prin scuze 
ficări, indiferent de natura 
altfel, ce justificare poate 
faptului că, acum, în mijlocul verii, 
cind se poate lucra la potențialul 
maxim, ritmul de execuție se află în
tr-o accentuată scădere ?

Pe șantierul petrochimic din Brazi 
trebuie neintîrziat introdusă ordinea 
și disciplina în muncă. De la condu
cerea unității beneficiare, șefii da 
șantier și proiecte, pînă la ultimul 
muncitor. Iar disciplină înseamnă, în 
primul rînd, îndeplinirea riguroasă, 
punct cu punct, a sarcinilor încredin
țate, a măsurilor hotărîte. Iată de ce, 
conducerile celor două ministere 
menționate, comitetul județean de 
partid au datoria să acționeze hotă- 
rît, prin măsuri ample și cuprinză
toare, în vederea depășirii acestui 
moment dificil prin cpre trece șan
tierul instalației de fenol-acetonă din 
Brazi. Iar tot ce vor întreprinde tre
buie subordonat unui singur scop : 
punerea rapidă în funcțiune a aces
tei importante capacități de producție.

i
Dan CONSTANTIN 
Gheorqhe ANGHEE

dator Ia 
capitole.

din 
constitui 
nici nu 
și justi- 
lor. De- 
fi adusă

CONTRASTE
Dispută sterilă în jurul unui

Acum, cînd se pune 
atita preț pe reduce
rea consumurilor ma
teriale, uneori mași
nile electrice ce se 
fabrică la „Electropu- 
tere“-Craiova 
bună știință supradi
mensionate. 
Pur și simplu din cau
za tergiversării apro
bării standardului la 
tabla silicioasă lami- • 
nată la rece (cu 
grăunți neorientați), 
care se produce la 
Combinatul de oțeluri 
speciale din Tîrgoviș- 
te. De patru ani, fur
nizorul, beneficiarii, 
forurile de resort dis
cută și tot discută 
problema definirii 
performanțelor calita
tive. Producătorul de 
tablă,

sint cu
De ce ?

care nu prea

Iată 
nâ de

standard
la
se

vrea 
cap", 
admită limite calitati
ve mai largi. Benefi
ciarii, între care și în
treprinderea „Electro- 
putere", . sint intere
sați să aibă garanția 
unor performanțe su
perioare constante ale 
tablei 
astfel, 
meni 
furnizorul livrează ta
bla silicioasă potrivit 
unei norme interne 
prpvizorii, iar benefi
ciarii, . vor nu vor, 
n-au decît s-o cumpe
re așa cum este.

Cu alte 
toată tabla 
de aceeași 
pentru ca 
iectrice 
„Electroputere" să poa

„să se lege 
susține să i

silicioase. 
deoarece 

nu ia o decizie,
Și 

ni-

cuvinte, nu 
livrată este 
calitate. Și 

mașinile e- 
fabricate la

0 originală metodă...
o ispravă dem- 
Tindală. Mai 

întîi să dăm o expli
cație. La eliberarea 
terenurilor de paie se 
folosesc două tipuri 
de mașini agricole : 
presa de balotat și 
mașina de adunat și 
căpițat. Fiecare 
aceste utilaje 
independent 
lucrare. Iată 
specialiști, de 
Călărași,

din 
execută 
această 

însă că 
la I.A.S. 

județul Ia
lomița, au „aplicat" o 
originală metodă a...

risipei. Mal întîi, au 
strins paiele de griu 
cu mașinile de adunat 
și câpițat și apoi. în 
loc să le transporte 
așa cum sint în secto
rul zootehnic, au adus 
presele pentru a balo
ta paiele strînse în că
pițe la capătul parce
lei. Cum s-ar spune, 
au făcut una și 
aceeași treabă de două 
ori. De aici, consum 
dublu de carburanți și 
energie și, mai ales, 
risipă de sîrmă, atit

lucra la parametri 
folo-

tă 
optimi, cînd se 
sește tablă cu caracte
ristici inferioare se 
recurge fie la mărirea 
secțiunii miezului mag
netic — crescînd cu 
5—10 la sută consu
mul de tablă silicioasă 
— fie la mărirea nu
mărului de înfășurări 
electrice cu conductori 
de cupru — sporind 
tot cu 5—10 la sută 
consumul de cupru. 
Curată risipă ! în mod 
evident, un standard 
exigent i-ar obliga 
ne metalurgiștii din 
Tirgoviște să livreze 
numai tablă silicioasă 
la un nivel calitativ 
înalt. Ceea ce ar pune 
capăt consumurilor ma
teriale suplimentare a- 
mintite 1 (C. Cârlan).

a risipei
de necesară pentru 
strîngerea paielor de 
pe alte suprafețe.

Să recunoaștem — 
și Tîndală ar fi invi
dios pentru o aseme
nea ispravă ! Ispravă 
pe care o aducem la 
cunoștința organelor 
agricole județene pen
tru a calcula pe buzu
narul cui s-a aplicat 
originala metodă. Zău 
că-s buni de plată au
torii ei I (A. Papa- 
diuc).

(A.
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— ISTORIA — 
în slujba cunoașterii 

și apropierii între popoare
Țara noastră vs găzdui la mijlocul 

acestei luni una din reuniunile ști
ințifice internaționale importante ale 
anului — cel de-al XV-lea Congres 
internațional de științe istorice. Ale
gerea României ca gazdă a congre
sului reflectă prestigiul larg de care 
se bucură pe toate meridianele glo
bului România, politica sa principi
ală. activă consacrată făuririi unei 
lumi a păcii și justiției internaționa
le, în care fiecare popor să trăiască 
liber, stăpin pe destinele sale.

Ea stă, deopotrivă, mărturie pres
tigiului școlii românești de istorie, 
ca urmare a contribuției sale la stu
dierea trecutului național și univer
sal, a rosturilor înalte pe care isto
ricii români le așază la temelia de
mersurilor lor istoriografice. Fără nici 
o îndoială. înalta apreciere de care se 
bucură școala românească de istorie 
iși are solide temeiuri in avîntul pe 
care cercetarea de specialitate l-a 
cunoscut, cu deosebire în ultimul 
deceniu șl jumătate. în acest răstimp 
au fost elaborate și au văzut lumi
na tiparului ample lucrări de sinte
ză, un impresionant număr de lu
crări monografice, studii, articole, 
volume de documente ; deosebit de 
important este faptul că, în aceste 
lucrări, trecutului național i-au_ fost 
puse în relief marile sale adevăruri, 
evenimentele istorice fiind interpre
tate dintr-o perspectivă realmente 
științifică ; lucrările apărute in a- 
ceastă perioadă au corectat erori 
care situaseră într-o lumină falsă, 
confuză, momente, procese și perso
nalități de seamă din trecut.

Fermentul, catalizatorul acestei 
profunde înnoiri l-a reprezentat vi
ziunea nouă, superioară, cu adevă
rat revoluționară asupra menirii is
toriei a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum se cunoaște, în ampla sa 
creație teoretică, un loc de prim rang 
îl ocupă problematica istorică, secre
tarul general al partidului aplecîndu- 
se cu exemplară atenție, respect și 
Înțelegere asupra trecutului național, 
în întreaga sa operă — publicată 
pină acum in 18 volume — se îritîl- 
nesc constant analize Și referiri la 
istoria patriei din adincimea timpu
rilor și pină în prezent. Să poate 
spune că nu există moment mai im
portant și personalitate mai proemi
nentă din istoria poporului nostru 
care să nu se fi aflat în timpul a- 
tenției tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Dobindește, in acest sens, o semnifi
cație deosebită faptul că Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism — Carta 
ideologică, teoretică și politică fun
damentală a partidului, la elaborarea 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus o contribuție hotăritoare — 
se deschide cu o amplă expunere 
asupra istoriei poporului român.

Un dat fundamental al concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu asu
pra rosturilor și rolului științelor is
torice in lumea de astăzi il constituie 
înțelegerea istoriei ca o mare lecție 
menită să pună in relief factorii care 
au slujit mersului înainte al societă
ții, și, deopotrivă, pe cei care i~au 
frinat progresul, ca un tezaur viu 
de învățăminte și experiență socia
lă, cunoașterea aprofundată a trecu
tului explicind multe din realitățile 
prezentului, luminind viitorul. „Noi,

comuniștii — sublinia secretarul ge
neral ai partidului — cinstind pe cei 
care in trecut și-au dat viața pentru 
fericirea poporului, tragem, din lupta 
lor. învățăminte pentru prezentul pe 
care-1 făurim".

în aceiași timp, studierea mărețe
lor fapte ale trecutului reprezintă un 
mijloc important de educare patrio
tică a maselor, și îndeosebi a tine
retului, de forjare și întărire a con
științei de sine a națiunii. Mesajul 
eroic al generațiilor de înaintași în
lesnește generațiilor de astăzi înțe
legerea marilor răspunderi ce le re
vin în păstrarea și sporirea moște
nirii strămoșești, în înălțarea patriei 
socialiste pe culmile prosperității și 
civilizației.

Permițind cunoașterea legăturilor 
tradiționale care au existat de-a 
lungul secolelor intre popoare, în 
special intre popoarele vecine, a re
lațiilor lor de solidaritate și întra
jutorare în lupta pentru cauza liber
tății și neatîrnării, înfățișind urmă
rile negative ale politicii de domi
nație și asuprire promovate de ma
rile imperii din trecut, ale politicii 
de învrăjbire între popoare duse de 
clasele exploatatoare, istoria contri
buie nu numai la adîndrea apropie
rii dintre popoare, ci aduce convin
gătoare argumente privind cerința 
așezării pe baze noi a relațiilor din
tre statele lumii, lichidării surselor 
de neîncredere și animozitate dintre 
popoare. I-a recenta intilnire cu re
prezentanții oamenilor de știință din 
domeniul istoriei, aceste rosturi ala 
istoriei au fost din nou. cu pregnan
ță subliniate de secretarul general 
al partidului, care, referindu-se la 
sarcinile ce revin istoricilor români 
în pregătirea celui de-ai xy-lea 
Congres internațional de științe is
torice de la București, indica să se 
acționeze în așa fel incit congresul 
să contribuie la întărirea colaborării 
și conlucrării între popoare și nați
uni, între state, pornind de la prin
cipiile noi de relații internațional" 
care se afirmă cu putere astăzi in 
lume, ale deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și su
veranității fiecărei națiuni, neames
tecului în treburile interne ale altor 
popoare.

Tocmai avind în vedere aceste ros
turi fundamentale ale istoriei, înalta 
sa finalitate social-politică, secreta
rul general al partidului nostru a 
cerut în repetate rinduri ca cerce
tătorii din acest domeniu să promo
veze neabătut adevărul istoric, să 
prezinte istoria așa cum a fost, cu 
luminile și cu umbrele ei. „Valoarea 
unei istorii cu adevărat științifice
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constă în înfățișarea obiectivă a 
faptelor, in interpretarea lor justa, 
constituind astfel o oglindă a con
științei de sine a poporului, a Cla
selor, înmănuncbind experiența de 
viață și de luptă a maselor și a con
ducătorilor". Istoria trebuie să fie 
scoasă de sub incidența conjunctu
rilor politice, să nu servească justi
ficării unor stări de lucruri inechita
bile din prezent sau din trecut — 
tendințele de denaturare a datelor 
istorice, interpretarea lor subiectivă, 
eronată în funcție de comandamente 
politice de moment sau potrivit unor 
interese unilaterale fiind practici 
străine principiilor materialismului 
dialectic și istoric, spiritului de drep
tate și adevăr al clasei muncitoare,

poziției sale critice juste în valorifi
carea moștenirii trecutului. Princi
piile subliniate de secretarul general 
al partidului iși dezvăluie cu atît 
mai mult inalta valoare științifică 
și frumusețe morală cu cit in lume, 
în nu puține locuri, continuă să fie 
formulate aprecieri eronate, falsifi
catoare ale unor procese și realități 
istorice. preamărindu-.se politica co
lonialistă și imperialistă de domina
ție și dictat, de divizare și dezmem
brare a unor state și popoare.

înaltele comandamente formulate 
de secretarul general al partidului 
nostru față de cercetarea istorică iși 
află o strălucită aplicare in propria 
sa creație teoretică în domeniul is
toriei, pătrunsă de la un capăt la al
tul de grija pentru o interpretare 
consecvent științifică a evenimente
lor și proceselor istorice, de înfăți
șare obiectivă a rolului personalită
ților în istorie. Aplioarea consecventă 
a acestor principii in propria creație 
teoretică s-a dovedit deosebit de rod
nică, deschizînd direcții de cercetare 
dintre cele mai fertile în investiga
rea și studierea unor probleme fun
damentale ale istoriei naționale. Așa 
stau lucrurile bunăoară in ceea ce 
privește» formarea si continuitatea 
poporului român in spațiul carpato- 
danubiano-pontic. relevindu-se rădă
cinile noastre adinei — prin str ăbunii 
geto-dati — in acest spațiu, înflorirea 
nouă a acestor meleaguri in urma 
contopirii dacilor cu romanii, marile 
virtuți moștenite de români de la 
înaintașii lor — setea de dreptate și 
libertate, dragostea de țară, omenia, 
vocația de colaborare, de pace și 
întrajutorare ; permanenta luptelor 
pentru unitate statală si independen
tă națională, armonic îmbinate cu 
cele pentru dobîndirea libertății so
ciale ; rădăcinile istorice adinei ale 
frăției oamenilor muncii români si de 
alte naționalități din țara noastră ; 
■rolul hotăritor al maselor populare 
in .făurirea istoriei și. in acest cadru, 
rolul țărănimii — multe veacuri for
ța primordială a progresului. aDără- 
toare a ființei de neam, păstrătoare 
a limbii străbune ; vechimea tradiții
lor de organizare si luptă revoluțio
nară ale proletariatului român ; pu
nerea in lumină a factorilor care au 
făcut posibile dezvoltarea ascenden
tă a mișcării noastre muncitorești, 
a partidului clasei muncitoare, în
deplinirea cu succes ă rolului său de 
forță politică conducătoare în revo
luția și construcția socialistă : apli
carea creatoare a ideilor socialismu
lui științific potrivit realităților con- 
cret-istorice ale României, legătura 
strânsă cu masele cele mai largi, 
identificarea politicii partidului cu 
interesele vitale ale națiunii etc.

Viziunea superioară, umanistă a- 
supra istoriei a tovarășului Nioolae 
Ceaușescu este plenar însușită de 
lucrătorii din domeniul cercetării de 
specialitate din țara noastră, convinși 
că aceasta a asigurat de-a lungul 
anilor și asigură și în continuare ob
ținerea unor rezultate cu totul re
marcabile in plan istoriografie. în 
acest spirit ei se vor prezenta și la 
apropiatul congres mondial al isto
ricilor hotăriți să contribuie, prin 
întreaga lor activitate, la o mai bună 
cunoaștere și apropiere între popoa
re, la victoria cauzei păcii și pro
gresului.

Conf. univ. dr. Gh. I. IONIȚA

Brăduț Covoiiu „DACII LUPTIND"

Pictura de inspirație isto
rică a cunoscut în arta românească 
a ultimilor 15 ani o dezvoltare deo
sebită. Toate marile noastre expo
ziții au prezentat lucrări de înalt 
nivel artistic, inspirate din momen
te de maximă importantă ale trecu
tului de glorie, au impus meditației 
interpretarea, dimtr-o perspectivă 
contemporană a luptei pentru li
bertate, pentru independență națio
nală.

Sint lucrări care, în ansamblul lor, 
asemeni altor genuri și ramuri ar
tistice, au conturat imaginea unei 
vaste epopei naționale : lucrări cre
ate nu numai pentru momentul in 
care au fost expuse, ci pentru vii
tor. Un exemplu in acest sens este 
expoziția deschisă în sălile Dalles, 
expoziție consacrată aniversării a 
2050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent de 
sub conducerea lui Burebista. Pe 
lingă evocarea unor obârșii și a 
unui trecut glorios, expoziția sub
liniază o idee de mare ge
nerozitate și forță — aceea că 
sint comune evenimentelor revolu
ționare petrecute de-a lungul unei 
întregi istorii care numără peste 
două milenii.

Responsabilitatea pe care coman
da socială o presupune din partea

artiștilor impune în continuare îm
binarea unei duble exigențe — 
aceea de a comunica idei de maxim 
interes social, dar și aceea de a 
realiza lucrări de inaltă calitate ar
tistică.

Troian Brădean „DACI Șl ROMANI"

■ ■■■■■■
Ecouri la ancheta „Scînteii"

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 învățămlnt-educație. Laborator 

metodic TV. (Cura de vară pentru 
perfecționarea profesională a ca
drelor didactice)

16,30 ț'.cran de vacanță : Cireșaiii. Epi
sodul 9 — , .Labirintul"

17.15 Clntec de la noi
In jurul orei 17,30 — Transmisiune

directă din municipiul Galați, de 
Ia adunarea populară ce va avea 
loc cu prilejul vizitei de lucru. în 
județul Galați, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

19,00 Telejurnal • Tara întîmpină 
marea sărbătoare

19.25 Preliminarii TV la Forumul mon
dial al istoricilor. Dacii și civiliza
ția lor (I). Strămoșii. Comentariul 
acad. Emil Condurachl. O produc
ție a studioului de film TV

19.45 Not, femeile !
10,20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori. mari regizori". „Urmăreș- 
te-mâ" — producție a studiourilor 
engleze. Premieră TV. Cu : Mia 
Farrow. Topol, Michael Jayston, 
Margaret Rawlings. Anette Crosble, 
Dudley Foster. Michael Aldrige, 
Michael Barrington. Neil McCarthy. 
Regia : Carol Reed

M,50 Mlndre-s horele la noi — program 
muzical-folcloric

22,06 Telejurnal

PROGRAMUL 2

is,08 Telejurnal • Tana tnttmpin» 
marea sărbătoare

19.25 Buletin rutier — Informații pentru 
conducătorii auto

19.40 Recital de lieduri
20.15 Studio T ’SO. România in conștiin

ța tinerilor lumii
28.40 Emisiune culturală
*1,05 Muzică de cameră. Cvartetul nr. 

IS de Dmitri Șostakovlcl in inter
pretarea cvartetului de coarde 
„Taneev*

21.45 Teleenciclopedia
22,05 Telejurnal

MANUALELE Șl CURSURILE UNIVERSITARE
oglinzi fidele

Profesorul - un
Modernizarea disciplinelor presu

pune existența unui echilibru, in 
planurile de invățămint, intre disci
plinele de pregătire fundamentală, 
cele de pregătire tehnică generală și 
cele tehnologice. Nu este posibilă 
modernizarea disciplinelor tehnolo
gice dacă nu sînt predate anterior 
discipline tehnice generale si disci
pline fundamentale la nivelul cores
punzător. De fapt, disciplinele tehno
logice modernizate nu se predau la 
tablă (cum este cazul majorității 
acestor discipline in învâțămîntul su
perior tehnic de la noi), ci in labora
toare și în ateliere. Aici disciplinele 
tehnice generale și cele fundamen
tale. in cea mai mare parte, nu pot 
fi bine predate fără o activitate in
tensă de laborator. în înyătămîntul 
superior tehnic în primii trei ani de 
studii activitatea de laborator este 
dezvoltată mai puțin decît cea de 
atelier. Este o tendință greșită, după 
părerea noastră. Atelierul li dă stu
dentului îndeminare și într-o oare
care măsură imaginație pentru a crea. 
Laboratorul, în schimb, ridică mai 
multe probleme pentru cel care stu
diază și îi dezvoltă acestuia mai mult 
activitatea creativă. Pentru un viitor 
inginer acest lucru este strict necesar.

Nu trebuie pierdut din vedere un 
alt lucru important, anume că stu
dentul servit de multe discipline poa
te fi probabil deservit de toate. Sa 
constată adesea că studentul învață 
cursul în mod fragmentar. învață, 
altfel spus, cum să nu-si facă lecții
le, să scrie si să vorbească doar în 
așa fel incit să 1 se dea crezare, ră- 
mînînd la suprafața lucrurilor. Tre-

ale celor mai noi cuceriri tehnico-științifice

bun cercetător
buie să recunoaștem că acesta este 
cazul, in bună parte, al învățămintu- 
lui nostru superior, in cadrul căruia 
studentul are de „învățat", pe par
cursul a cinci ani. peste 35—40 disci
pline. Numărul disciplinelor a cres
cut foarte mult in ultimii 10—15 ani 
datorită criteriului de normare a ca
drelor didactice. S-a ajuns să se in
troducă discipline care constituie ca
pitole ale altora, fără a fi necesar, și 
discipline al căror conținut nu este in 
conformitate cu titlul bine imaginat.

Tot de modernizarea disciplinelor 
ține și publicarea la timp a mate
rialelor predate, știut fiind că viața 
medie a unui curs publicat nu depă
șește cinci ani. Un curs publicat il 
poate face pe student să extragă 
singur ceea ce îi este folositor. Mo
dernizarea disciplinelor universitare 
necesită mijloace materiale : achizi
ționarea la timp a revistelor științi
fice importante și chiar a unor ma
nuale apărute in diferite universități 
din străinătate ; dotarea laboratoare
lor cu aparatura necesară și cu per
sonalul de laborator format ; publica
rea la timp a cursurilor redactate. In 
această privință ar fi necesar ca 
sprijinul acordat de industrie învă- 
țămintului, prin dubla subordonare, 
să nu fie întîmplător, ti să existe 
planuri anuale de dotare a institute
lor respective.

Prof. dr. ln<j. 
Ion M. POPESCU 
șeful catedrei de fizico 
de la Institutul politehnic 
din București

Modernizarea-continuă adaptare 
la exigențele progresului

După opinia mea, modernizarea 
se manifestă sub două aspecte, 
de formă și de conținut. în ceea 
ce privește modernizarea formei 
s-au făcut numeroase eforturi si pu
tem afirma că s-au obtinut unele re
zultate. începînd de la planșe, 
machete, diapozitive si pină la televi
ziunea in circuit închis, acestea sint 
metodele uzuale în predarea discipli
nelor din invătămintul superior teh
nic. Este, de asemenea, frecventă ti
nerea unor lucrări de laborator la dis
ciplinele de specialitate in marile 
uzine, astfel încit studenții să vadă 
pe viu problemele cu care vor fl con
fruntați.

Totuși, sint de părere că aspectul 
formal nu este hotăritor în moderni
zarea procesului de invățămint si că 
esențial este conținutul lui. Trebuie 
să pornim de la ceea ce se cere de la 
noi de către beneficiarul nostru, pro
ducția. Ea ne cere absolvenți bine 
pregătiți, care să poată rezolva incă 
de la intrarea lor In activitate pro
bleme actuale, stringente. Absolvenții 
noștri, pe care-i pregătim nu numai 
pentru perioada imediată, ci pentru o 
perioadă mai îndelungată, trebuie să 
aibă insă si o pregătire de bază care 
să le permită să se adapteze pe par
curs cerințelor următoarelor 4—5 cin
cinale. cind vor fi în plenitudinea 
forțelor creatoare. Iată deci prima 
eventuală, „contradicție" între învătă- 
mînt si beneficiar, care din fericire

nu este antagonică și poate fi găsit 
un echilibru între cele două necesi
tăți. Distingem două grupuri de dis
cipline care se condiționează reci
proc și asupra cărora putem acționa 
in sensul acestui echilibru : discipli
nele anilor mici I, II. III si cele ale 
anilor terminali IV. V. Stabilitatea 
conținutului primei grupe este mai 
mare decit a grupei a doua. Planu
rile de invătămînt trebuie să asi
gure o anumită stabilitate, dar si o 
relativă elasticitate, mai ales la 
grupa a doua de discipline.

Modernizare înseamnă implicit si 
descongestionarea studenților. încăr
carea săpt&minală actuală este prea 
■mare. Studentul este nevoit uneori 
să se rezume la prelegeri și 
la notele de curs ; in acest fel 
nu oferim condiții pentru forma
rea personalității creatoare a vii
torului specialist. O contribuție ho
tăritoare la modernizarea procesului 
de învătămînt o are si forma de ve
rificare a cunoștințelor studenților. 
Cred că actualul mod de verificare 
nu este satisfăcător. Verificarea pe 
parcurs prin teste și lucrări poate și 
trebuie să aibă o pondere mai mare 
in promovarea examenelor.

Prof. Ing. Teodor ALB 
prorector al Institutului politehnic 
din Cluj-Napoca

Edgar PAPU:

„Poezia lui Eminescu“
Ultimul deceniu 

pare a fi marcat, in 
ceea ce. privește isto
ria literară, de o creș
tere neprevăzută și 
importantă a studiilor 
referitoare la opera 
poetului nostru repre
zentativ sau. ca să fo
losim o expresie a lui 
Edgar Papu. de ..ex
plozia eminescologică" 
— „uriașă demonstra
ție întru gloria neîn
cetat sporită a lui 

' Eminescu". Asta îl și 
determină pe autorul 
exegezei din 1971, 
„Poezia lui Eminescu". 
să iși aducă lucrarea 
,Ja zi" făcind unele 
ușoare corective sau 
chiar modificări ori 
adaosuri la text și. 
mai ales, înglobind în 
actuala ediție un 
grup de studii elabo
rate în ultimii ani și 
înmănuncheate sub 
titlul „Glossc emines
ciene" cu titluri sem
nificative pentru te
matica lor : „Național 
și universal", „Simfo
nica eminesciană", 
„Ambivalența visu
lui", „Glndire și gînd". 
„Universul cuvântu
lui". Cititorii cărții 
..Poezia lui Eminescu" 
nu trebuie să caute 
aici informații noi pri
vind date istorice, 
surse, izvoare etc., ci 
un mod inedit de a 
aborda universul emi
nescian, o spectaculoa
să inventivitate în fo
losirea unor mijloace 
noi de investigație a 
unei opere clasice si 
incontestabilă origi
nalitate in îmbinarea 
unor puncte de vedere 
ce țin fie de istoria 
culturii, fie de folclo
ristică, de literatura 
comparată sau de cri
tica literară. Situarea 
geniului național ro
mânesc in context 
universal, așa cum se 
poate urmări in car
tea de față, va umple 
de o legitimă mîndrie 
pe oricare cititor. Cum 
se spune intr-un 
„Scurt prolog", obiec
tivul direct al preocu
pării exegetului este 
dat de „dimensiunile 
perspectivice ale artei 
eminesciene si de re
lațiile dintre aceste 
dimensiuni, fiecare cu 
fluxul său distinct de 
încărcătură, fundat 
totuși pe o mare uni
tate subiacentă".

Că universul emi
nescian prezintă o ad
mirabilă. uimitoare

unitate de la nivelul 
lingvistic piuă la cel 
filozofic, nu este ai 
idee nouă. Nouă poate 
fi însă, de fiecare 
dată, perspectiva din 
care este sesizață a- 
ceastă unitate — fapt 
ce constituie, după 
părerea noastră, un I 
criteriu fundamental 
de verificare a orică
rui studiu ce se pre
tinde serios, de emi- 
nescologie. Principiul 
care dă coerentă crea
ției eminesciene estei 
văzut de Edgar Fapui 
în faptul că ..Emines
cu concepe lumea a- 
fectiv, intr-un uriaș 
elan simpatetic". Prin
cipiul cunoașterii a-

fectlve, principiu iden
tificat intr-un alt con
text de Goethe — cum 
arată chiar autorul 
exegezei — este, după 
Edgar Papu „agentul 
unității de nezdrunci
nat al operei sale pu
țind fi identificat, 
același și în trăirea, și 
în viziunea cosmică, și: 
în componenta lexica
lă a artei eminescie
ne". Dragostea de na
tură este înțeleasă in 
capitolul I al cărții 
(„Principiul feminin 
la Eminescu") ca „o 
iubire în sensul cel 
mai propriu, nelegată 
de pitoresc și concen
trată uneori în> accen-’ 
te de-o pasiune arză
toare", exemplu de 
erotomorfism cosmifc, 
ceea ce impinge de>- 
monstrația spre con
cluzii surprinzătoare, 
delimitînd două tipuri 
de asociații : uranice 
(solemne) și telurice 
(învăluitoare). Capi
tolul I este reprezen
tativ pentru felul m 
care exegeza modernă 
poate îmbina punctul 
de vedere filozofic si 
cel istoric cu analiza 
tematică și. mai de
parte, cu „exploata
rea" resurselor lingvis
tice ale discursului, 
ale stratului morfolo
gic și fonetic : „Luna, 
noaptea, steaua, pădut- 
rea, floarea, toamna, 
lebăda, apa etc. nu 
sînt numai principii 
cosmice feminine, ti ți

substantive femin/ne, 
care alcătuiesc laolal
tă cu atributele /i cu I 
determinările tor pon- 
derea sonurilyr lui/ 
Eminescu. Ele ’ contry 
buie, în cea rtfai mz/te 
parte, la aritw nia »I la j 
timbrul sije.tific al 
poeziei sale„ îrț româ
nește tocm >.i vocabu- 1 
lele flexible feminine 
întregesc 1 iotăritor so
noritatea romanică a 
limbii. ^Terminațiile 
formelor , primitive, 
unele mo tfetne. cum 
ar fi sufitele și desi
nențele? ise sprijină 
in cazul , femininelor, 
pe unitățile ‘vocalice 
a. e. ă, Z. Ele alcătu
iesc o r» «sursă impor
tantă di’.i ‘tezaurul, so
nor al limbii, resursă 
fcăosity. de ultrafinul 
simt auditiv al lui 
T/țminfescu pentru tran
ziția, lină, armonioasă 
in ti*  cuvinte, în aija 
fcî ca versul să alcă
tuiască o unică un- 
dritre muzicală".

Întreagă această lu
crare este un admira
bil exemplu de felul 
în care intuițiile per
sonale ale unui critic 
Slitsrar pot fi demon- 
rstaate cu o aparatură 
(Științifică .si cu citate 
.■ample, convingătoare 
•mai ales pentru cîti- 
norri cu o sensibilitate 
'.înrudită.

Edgar Papu mal 
iwopune. in afară de 
„principiul feminin" și 
alte puncte de vedere 
•capabile să structu- 
:reze. unitar, "universul 
•eminescian: „trăirea
idepartelui", . „concen
trarea intensivă", 
...concentrarea exten
sivă", „intuiția orga
nicului închis", ..gro
tescul eminescian" 
•pentru a ajunge la un 
cuvint concluziv pri
vind universalitatea 
lui Eminescu. Astfel. 
„Poezia lui Eminescu" 
■apare ca exemplu de 
creație critică, lucrare 
•plină de prospețime 
si entuziasm, uimind 
prin ipotezele de lu
cru chiar și atunci, 
rar. tind cuvântul Iși 
pierde din forța de 
convingere. Este o lec
ție despre ceea ce în
seamnă cultură, ima
ginație, ingeniozitate, 
inteligentă in perso
nalitatea criticului fi 
a istoricului literar.
Adriana ILIESCU

O poveste spusa cu talent
de artiști amatori

...Ilenuta Saulea. Ro- 
dica Croitoru. Tita Ni- 
țescu, Alexei Hedea, 
Virgil Suciu. Ion Stă- 
nescu. Puiu Catrina. 
iată numele a șapte 
dintre cei peste 100 de 
artiști amatori care au 
participat la cea de-a 
V-a ediție a Festivalu
lui teatrelor populare 
și muncitorești organi
zat la Slănic Prahova, 
Prin efortul Centrului 
județean de îndrumare 
a creației populare si 
mișcării artistice de 
masă si al Asociației 
oamenilor de artă — 
A.T.M.. reprezentînd 
teatrele populare ale 
caselor de cultură din 
Caracal. Mediaș. Slănic 
Moldova. Călărași. Bu
zău. Focșani, echipe de 
la Combinatul siderur
gic Hunedoara si în
treprinderea mecanică 
Plopeni ; șapte dintre 
cei 15 membri ai Tea
trului popular din Slă
nic Prahova, care a 
Inaugurat manifestarea 
amintită printr-o ope
retă !

— Florin Comișel, 
sinteți autorul opere
tei „Drumu-i lung, 
poveslea-i scurtă" pe 
care artiștii amatori 
prahoveni o propun 
in premieră. Ce ne 
puteți spune despre 
colaborarea ou aceas
tă formație neprofe- 
sionistă, despre pre
gătirea. muzicală a 
spectacolului ?

— Clnd am început 
să compun riiuzica o- 
peretei ..Drumu-i lung, 
povestea-i scurtă" pe 
libretul Iui Cezar Tipa, 
la solicitarea Centru
lui județean de îndru
mare a creației popu
lare — Prahova. în
cercam mid sentimen
te de îndoială, deoa
rece știu precis că 
montarea unul ase
menea spectacol impli

că un volum de mtm- 
că tehnic și artistic, 
un efort colectiv de 
mari proporții, cu atît 
mai mult cu cit este 
vorba de o formație 
de amatori. Dar colec
tivul prahovean a reu
șit. cu sîrg si talent, să 
dea viată unor perso
naje. întâmplări si me
lodii izvorite din bo
gatul tezaur folcloric 
românesc. Un colectiv 
omogen, care s-a do
vedit capabil să tăl
măcească cu succes

paginile muzicale ale 
lucrării.

...Așadar, o operetă, 
mai bine spus, un vo
devil, în spiritul acelor 
spumoase vodeviluri 
ale lui Vasile Alecsan- 
dri. pentru care Florin 
Comisei a așternut pe 
portativ coruri, ariete. 
duete pline de cu
loare, de căldură, „cin- 
tice" melodioase, foar
te accesibile pe care 
sala le poate fredona 
imediat, le poate mar
ca ritmul de la pri
ma audiție. Povestirea 
semnată de Cezar Tipa 
aduce pe scenă, in
tr-un aliaj pitoresc, cu 
vervă, personaje bine 
cunoscute ale lumii de 
basm : Zîna cea bună. 
Fata moșului. Fata 
babei. Motănilă. Rică 
Vulpoiul. Capra. Cup
torul... Este un vodevil 
pentru copii, cu învă
țăminte frumoase des
pre faptă si răsplată, 
despre hărnicie si cu
raj. despre cinste si

modestie, un spectacol 
la care copiii partici
pă. sint imediat antre
nați. captați de întim- 
nlări. devin iudecătorii 
situațiilor. apărătorii 
celor care au dreptate.

Sala Casei de cultu
ră din Slănic Prahova 
la ora premierei vode
vilului semnat de Flo
rin Comișel era arhi
plină. Sute de copii au 
dăruit minute în șir de 
aplauze tuturor acto
rilor, tuturor realiza
torilor care au împli
nit acest spectacol mu
sical. Ne gindim la 
cei care au condus re
petițiile si au reușit 
imprimarea întregii 
partituri in compania 
unui ansamblu orches
tral — dirijor Leonida 
Brezeanu. secondat de 
prof. E. Neagu. la sce
nografa Marcela Pe
nate care a creat un 
cadru de pictură nai
vă, a dat un aer de 
nraspețime prin nota 
de simplitate a deco
rurilor. prin fante
zia măștilor si cos
tumelor, la regizorul 
Toni Buiacici. pasio
nat artist in colabo
rarea cu artiștii a- 
matori, în stimularea 
fiecăruia dintre mem
brii colectivului de a-si 
infringe timiditatea, 
stingăcille. de a fl cit 
mai degajat, mal fi
resc în exprimare. în 
conturarea personalu
lui respectiv. Vorba 
povestirii : „Drumu-i 
lung..." La capătul unor 
luni de repetiții — un 
spectacol de succes. O 
simbolică inaugurare a 
unui festival consacrat 
teatrelor populare, su
telor de artiști ama
tori. entuziaști iubitori 
ai muzicii, ai teatrului.

Smaranda 
OTEANU

BRAILA • La Brăila se des
fășoară festivalul cinecluburi- 
lor, manifestare organizată de 
Casa municipală de cultură și 
aflată, in acest an, Ia cea de-a 
patra ediție. Au participat 9 ci- 
necluburi din Brăila și Galați, 
care au prezentat în concurs 20 
de filme de scurt metraj — re
portaje, filme artistice, docu
mentare și de desen animat. 
(Corneliu Ifrim).

HUNEDOARA • La bibliote
ca clubului muncitoresc din 
Petrila s-a deschis o expoziție 
de carte tehnică de specialitate 
care este vizitată de numeroși 
mineri și cadre tehnico-ingine- 
rești de la minele Petrila și Lo-

nea • La Casa de cultură din 
Deva s-a bucurat de atenția vi
zitatorilor expoziția de grup 
cu lucrări de pictură, sculptură 
și grafică realizate de artiștii 
plastici amatori Simion Făget, 
Gheorghe Rai și Ovidiu Petca. 
(Sabin Cerbu).

SUCEAVA O Cea de-a 5-a 
ediție a concursului de pictură 
și grafică „Voronețiana", mani
festare organizată de comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă și Uniunea artiștilor 
plastici, și-a desemnat laureații. 
Din cei 46 de artiști plastici par
ticipantă în marea lor majori
tate tineri din mai multe jude
țe ale țării și din municipiul

București, care expun un număr 
de 90 lucrări, juriul avindu-1 ca 
președinte pe pictorul Ioan 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
U.A.P., a decernat marele pre
miu „Voroneț" artistului suce
vean Mircea Hrișcă, premiul 
U.A.P. a revenit lui Liviu Suhar 
din Iași, în timp ce premiile I, 
II și III au fost atribuite, în or
dine, altor talentați maeștri ai 
penelului — Ion Grigore din 
București, Liviu Ghiorghina din 
Rădăuți și Costin Neamțu din 
București. (Gheorghe Parascan).

TULCEA • Sub genericul 
„Sociologia marxistă a religiei", 
la Casa tineretului din Tulcea 
s-a desfășurat o masă rotundă.

Cei peste 100 de participant, 
tineri din întreprinderile indus
triale tulcene, au luat parte la o 
veritabilă lecție de educație a- 
teist-științlfică O „Educarea ju
ridică a tineretului" — pe aceas
tă temă o brigadă științifică a 
organizat o suită de dezbateri 
cu tineri din localitățile tulcene 
Jurilovca. Sfîntu Gheorghe, Sa- 
richioi, Maliuc. Murighiol, Cri- 
șan și Mahmudia. (Neculai Ami- 
hulesei).

SATU MARE • La Galeria 
de artă s-a deschis expoziția de

gravură-pastel a artistei timi
șorene Hildegard Kremper- 
Fackner. Expoziția conține 30 
de lucrări în cadrul ciclurilor 
pe care Ie-a intitulat „Pădurea 
împietrită" și „Patria mea". 
• Artiștii amatori ai Casei de 
cultură municipale Satu Mare 
au prezentat pe scena așeză- 
mîntului o nouă premieră din 
actuala stagiune estivală cu pie
sa „Sîmbiita amăgirilor" de I. D. 
Sirbu. (Octav Grumeza).

BISTRIȚA-NASAUD • în lo
calitățile Lunca și Măgura Ilvei

au avut loc simpozioane sub ge
nericul „Oameni si locuri ilve- 
ne in opera lui Liviu Rebreanu". 
• La așezămintele culturale din 
Lechinta și Rebra s-au desfășurat 
dezbateri avind ca teme „Posi
bilitățile de creștere a produc
ției agricole" și „România pe 
coordonatele lumii contempora
ne". • „Vatră Strămoșească de 
eroi" și „Frumoasă mi-e tara 
străveche" sint cele două titluri 
sub care au evoluat in reușite 
spectacole cultural-artistice for
mațiile de amatori din comu
nele Chiochiș, respectiv Milaș. 
(Gheorghe Crișan).

MURES • în cadrul mani

festărilor dedicate aniversării a 
15 ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, Asociația artiștilor 
plastici amatori din Tg. Mureș 
a organizat o expoziție itine
rantă. ale cărei lucrări — 49 ta
blouri realizate în tehnici dife
rite — relevă aspecte din în
făptuirile poporului nostru in 
perioada de cind în fruntea 
partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI • La Iași s-a deschis o 
expoziție care ilustrează dezvol
tarea industriei mici si de arti
zanat în iudet Si perspectiva vii
torului cincinal 1981—1985. Sint

expuse ceramică tradițională de 
la Holboca. Tansa și Deleni, 
produse din lemn sculptat de la 
Todirești si Cotnari, împletituri
le din nuiele de la Dolhești, 
Vinători, Butea, Rediu, cusături
le și broderiile de îa cooperati
vele agricole Bivolari. Bohotin. 
Brăiești. tricotajele si țesăturile 
de la cooperativele agricole Pri- 
săcani, Grozești, Ciurea. Rugi- 
noasa. Gîrbești. Dumesti S.a. Vi
zitatorii au făcut numeroase su
gestii și propuneri privind ex
tinderea acestor activități, reali
zarea de noi sortimente si 
modele. (Manolo Corcaci).



SCINTEIA—miercuri 6 august 1980 PAGINA 5

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAMAKĂI

TELEGRAMĂ

secretar al C. C,
(Urmare din pag. I)
tă omenirea, apreciindu-se că în lume 
au avut loc și continuă să se produ
că mari schimbări revoluționare și 
sociale, profunde mutații în raportul 
de forțe, ca urmare a voinței 
și hotărîril popoarelor de a pune 
capăt vechii politici de forță și 
dictat, de a-și organiza viața potrivit 
propriilor interese și năzuințe, fără 
nici un amestec din afară. A fost re
levată importanța Întăririi unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale forțelor progresiste, antiimperia- 
liste, ale tuturor popoarelor, intensi
ficării eforturilor in direcția reluării 
și continuării politicii de pace, des
tindere și respect al independenței 
și suveranității naționale, pentru re
zolvarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane. S-a subliniat ne
cesitatea de a se intensifica eforturile 
pentru soluționarea exclusiv prin tra
tative a stărilor de încordare și con
flict care mai dăinuie 
zone ale globului.

în legătură cu situația 
tinentul european, unde

în diferite

de
se

pe con- 
acumu-

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul ABDELHAMID AD- 
JAU a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de fericire, 
sănătate și succes din partea pre
ședintelui Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Bendjedid 
Chadli, împreună cu urări de bună
stare și prosperitate pentru poporul 
român.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint evocate bu
nele raporturi de prietenie și conlu
crare fructuoasă dintre România și 
Algeria, care se dezvoltă continuu, 
avind o bază solidă în adeziunea co
mună a celor două popoare la idea
lurile de libertate și dreptate, ae pro
gres și pace.

în continuare, în cuvintare se arata 
că „în Algeria sint urmărite cu deo
sebit interes realizările poporului 
român pe drumul dezvoltării sale in
dependente potrivit obiectivelor sta
bilite de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R." și se dă o înaltă apreciere 
uriașei opere pe care poporul român 
a realizat-o și o realizează sub con
ducerea partidului și secretarului său 
general.

După ce sint evocate unele aspecte 
actuale ale situației mondiale. în cu
vintare se spune : „Agravarea situa
ției internaționale, atit pe plan poli
tic. cit și economic, impune o acțiune 
susținută și concertată. Aceasta este 
mai necesară ca oricind, pentru că 
ne va permite ca, împreună cu alte 
țări care împărtășesc preocupările 
noastre, să acționăm la O.N.U.. ca și 
în cadrul altor foruri internaționale, 
pentru a grăbi procesul de eliberare 
a popoarelor, pentru a găsi soluții 
juste și durabile problemelor cu care 
sintem confruntați, a realiza demo
cratizarea relațiilor internaționale, a 
favoriza instaurarea unei destinderi 
adevărate și universale, a asigura o 
dezarmare efectivă și a promova in
staurarea unei noi ordini internațio
nale. Tara dumneavoastră, care 
ocupă un loc special in cadrul Miș
cării țărilor nealiniate, este martora 
eforturilor din ce în ce mai accen
tuate pe care le depun țările noas
tre pentru a atinge aceste obiective".

Ce noutăți prezintă sectorul chimiei ?
game. Cererea mare de care se 
bucură articolele noastre cosmetice 
si de parfumerie în tară si peste 
hotare — făcînd o paranteză, as 
aminti că industria noastră chimică 
exportă produse în peste o sută de 
țări — cele aproape 20 de articole 
medaliate cu aur la tîrguri si expo
ziții Internationale atestă nivelul 
lor calitativ ridicat, modul plăcut 
de prezentare. Ultimele trofee, pa
tru medalii de aur cîstigaîe la Tîr- 
gul internațional INCHEBA’80 de 
la Bratislava, reflectă înalta- apre
ciere acordată de expertii străini 
prezenti la această reputată mani
festare internațională următoarelor 
produse românești : parfumul Miss 
Miraj, crema Dermin. rujul Bela- 
trix. deodorantul Magnolia pentru 
femei.

Standurile cu articole chlmico- 
casnice din pavilionul Z 5-expun, 
alături de cunoscutele si apreciate
le seturi de mărfuri ale unităților 
de. profil, numeroase produse noi 
și reproiectate avind calități supe
rioare, cum sint: detergent pentru 
spălarea articolelor din lemn, a li
noleumului, a maselor plastice, pro
dusele Tin-top pentru limpezirea 
fibrelor celulozice, noile sortimen
te din gama Dero. cremele de în
călțăminte București și Rip, produ
se care valorifică într-o măsură 
mai mare materii prime autohtone. 
Aceeași preocupare pentru diversi
ficarea sortimentală si îmbunătăți
rea calității se observă la categoria

produse

Teren predilect pentru desfășura
rea dialogului producător-comert si. 
în același timp, pentru testarea 
preferințelor cumpărătorilor, Tîrgul 

1 de mostre de bunuri de consum 
prezintă și anul acesta o mare di
versitate de produse. Pentru a in
forma cititorii noștri asupra ce
lor mai importante noutăți, pre
cum și asupra ofertei de marfă 
propusă comerțului spre con
tractare. ziarul nostru va prezenta 
cîteva din pavilioanele tirgului. 
Astăzi vom face cunoștință cu prin
cipalele oferte ale industriei chimi
ce.

— Bunurile de consum, ne spune 
tovarășul Emil Halunga. director 
general adjunct In Ministerul In
dustriei Chimice, au o pondere în
semnată în ' producția globală a 
chimiei, industrie care a cunoscut 
o dezvoltare dinamică. Îndeosebi in 
ultimii 15 ani. în această perioadă 
au fost puse in funcțiune neste 
1 500 capacități de producție, ceea 
ce s-a răsfrint pozitiv și asupra a- 
provizionării populației cu 
chimico-casnice.

La ediția din acest an a 
Industria chimică etalează 
sută de grupe de produse 
prind mii de articole de consum : 
de parfumerie si cosmetice, de uz 
casnic si pentru întreținerea locuin
țelor. produse prelucrate din cau
ciuc si mase plastice, articole desti
nate întreținerii autoturismelor, re
chizite școlare, sticlărie, ceramică. 
Am Început nu Intimplător cu „in
dustria frumuseții" (pavilionul Z1). 
Aproape inexistent in trecut, acest 
sector realizează neste o mie de 
sortimente de o mare varietate, cu- 
prinzînd toată gama de produse cu
noscute, de la cele de toaletă, pen- 
tiu îngrijirea pielii și pentru înfru
musețare, la cele de parfumerie 
și pentru plajă. întreprinderi
le noastre de specialitate au ape
lat din plin la materii prime 
indigene. îndeosebi la bogata si va
loroasa floră autohtonă, realizînd 
peste jumătate din producția lor pe 
bază de extracte naturale. Vizitato
rii au prileiul să remarce în stan
durile noastre numeroase etichete 
cu specificația „nou". As evidenția 
In acest sens narfumurile Miss Mi
raj, Do-re-mi. Lied 33 si Lied 35, 
crema Cleștar, tonică, nutritivă, hi- 
dratantă. continînd extract de azu
lene. Dermin gel — pentru în
grijirea miinilor, fardurile din 
seria Ada, Margareta, produsele 
de plajă Mamaia, 
medicinală Cleștar, 
toaletă, șampoane, 
reunind produsele 

tirgului, 
neste o 

care cu-

pasta de dinți 
săpunuri de 

truse si casete 
din diferite

lează continuu tot mal numeroase 
mijloace de distrugere în masă, s-a 
subliniat necesitatea bunei pregătiri a 
reuniunii pentru securitate, din acest 
an, de la Madrid, încît aceasta să dea 
un nou impuls înfăptuirii neabătute a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să ducă la măsuri concrete, efi
ciente, de dezangajare militară și 
dezarmare, de reducere a cheltuielilor 
militare.

Partidul Comunist Român și P.C. 
din Grecia (interior) consideră că o 
însemnătate deosebită o au, pentru 
cauza securității europene, statornici
rea unor raporturi de largă colabo
rare între toate statele din Balcani, 
transformarea Balcanilor într-o re
giune a păcii, bunei vecinătăți, încre
derii, cooperării bilaterale și multi
laterale, intr-o zonă lipsită de arme 
nucleare, corespunzător intereselor 
popoarelor din această regiune. In 
acest cadru, s-a subliniat necesitatea 
soluționării problemei cipriote pe ca
lea tratativelor, fără nici un amestec 
din afară, în conformitate cu rezolu
țiile O.N.U., care să ducă la retrage
rea tuturor trupelor străine din Cipru,

în cuvintare se subliniază hotărîrea 
ambasadorului de a depune toate 
eforturile pentru adincirea și diver
sificarea colaborării româno-alge- 
riene,. pentru consolidarea legături
lor atit de strinse care unesc po
poarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a' mul
țumit pentru urările adresate, pentru 
aprecierile făcute la adresa poporului 
român și a sa personal, și a rugat să 
se transmită președintelui Algeriei 
cele mai bune urări de sănătate și 

• fericire personală, de pace și pros
peritate poporului algerian prieten, 
de succes deplin în eforturile sale 
pentru construirea unei vieți noi, li- ■ 
bere și independente.

După ce se subliniază că poporul 
român se află angajat într-o amplă 
activitate consacrată înfăptuirii hotă- 
rîrilor celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., asigurării bazei materiale ne
cesare realizării cu succes a obiecti
velor înscrise în planul cincinal 
1981—1985, in cuvintare se spune :

„România socialistă militează sus-, 
ținut pentru așezarea raporturilor 
dintre state pe baza trainică a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne si avantajului reci
proc, ale renunțării la forță sau ame
nințarea cu forța. Constatăm cu sa
tisfacție că, pe baza acestor principii, 
se dezvoltă tot mai larg relațiile 
româno-algeriene. Prietenia și soli
daritatea intre țările, partidele și po
poarele noastre, care militează pen
tru aceleași principii și idealuri, s-au 
făurit in anii grei ai luptei eroice a 
poporului algerian, sub conducerea 
F.L.N., pentru eliberarea patriei 
sale".

în cuvintare. sint apreciate succe
sele înregistrate de poporul algerian 
prieten in eforturile pentru propă
șirea economică și socială a țării 
sale și se subliniază cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-algeriene, impulsionat 
îndeosebi de hotărîrile și înțelegerile 
convenite la cel mai înalt nivel. 
„Schimbul de mesaje — se arată in

TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM

Citevo din produsele industriei chimice expuse in cadrul târgului de mostre

Grecia (interior)
să asigure conviețuirea pașnică a 
celor două comunități, integritatea și 
independența Ciprului.

S-a evidențiat importanta pe care 
o are opinia publică în diminuarea 
încordării internaționale. în reluarea 
și consolidarea procesului de destin
dere. de largă colaborare și înțelegere 
între națiuni.

A fost subliniată însemnătatea uni
rii pe plan național a eforturilor .tu
turor forțelor progresiste în lupta 
pentru pace, progres economic si so
cial. pentru Însănătoșirea climatului 
politic international, pentru statorni
cirea pe arena mondială a unor ra
porturi noi care să garanteze liber
tatea si independenta popoarelor.

Ambele părți au subliniat impor
tanța lichidării subdezvoltării si in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, relevîndu-se răspunderea 
deosebită ce revine țărilor europene, 
tuturoi- statelor lumii. în vederea des
fășurării cu succes a apropiatei se
siuni speciale a O.N.U. consacrate 
acestei probleme.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

cuvintare — realizat în ultimul an și 
jumătate între mine si președintele 
Chadli a contribuit la identificarea 
de noi căi pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor pe multiple pla
nuri dintre țările noastre. Consider 
că există în continuare largi posi
bilități, încă neexplorate, și că. prin 
eforturi comune, se vor putea iden
tifica și valorifica noi proiecte și 
programe de cooperare intre țările 
noastre, îndeosebi in domeniul 
schimburilor- comerciale și cooperării 
în producție, precum și în alte do
menii de interes comun".

După ce se arată că situația inter
națională a cunoscut în prima parte 
a anului o înrăutățire puternică da
torită acumulării unor serii de pro
bleme complicate. în cuvintare se 
spune : „în aceste condiții. România 
consideră că trebuie făcut totul pen
tru oprirea accentuării încordării, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere și pace, pentru 
reglementarea tuturor problemelor 
litigioase pe cale politica, prin tra
tative, prin promovarea fermă a unei 
politici de colaborare si înțelegere, 
care să asigure dezvoltarea liberă, 

. independentă a fiecărei națiuni. în- 
tr-adevăr — așa cum ați menționat 
și dumneavoastră — in marile pro
bleme ale vieții internaționale există 
o largă identitate și asemănare de 
puncte de vedere ale țărilor noas
tre, ceea ce oferă premise deosebit 
de favorabile pentru adincirea in 
continuare a conlucrării dintre 
România și Algeria, atit pe plan bi
lateral, cit și la O.N.U., in grupul „ce
lor 77“ și în alte foruri mondiale".

Șeful statului român a adresat am
basadorului algerian urări de succes 
în îndeplinirea misiunii care i-a fost 
încredințată, asigurindu-1 de Între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul Abdelhamid Adjali.

La solemnitate și la convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretai- prezidențial și al Con
siliului de Stat.

insecticidelor, a odorizantelor pen
tru îmbrăcăminte si încăperi, a de
zinfectantelor. sprayurilor defecto- 
scop — degresante. penetrante, de- 
velopante s.a.. a articolelor de scos 
pete de ne materiale. Alte standuri 
înfățișează lacuri, vopsele, coloranți, 
emailuri, produse prelucrate din 
cauciuc, anvelope, camere auto, ar
ticole pentru întreținerea autotu
rismelor. Sectorul produselor prelu
crate din mase plastice prezintă 
sute de exponate într-un bogat 
spectru de culori, confecționate din 
p.v.c., polietilenă, polistiren, înce- 
nînd cu vase de bucătărie, obiecte 
sanitare, ambalaie. rechizite școlare 
și terminînd cu articole de plajă si 
jucării.

— întrucît înnoirea produselor nu 
poate constitui un scop în sine.- ce 
obiective urmăresc realizatorii aces
tora ?

— Principalele criterii care ne 
ghidează in lărgirea si diversifica
rea nomenclatorului de produse 
chimico-casnice si cosmetice decurg 
din necesitatea da a satisface ce
rințele tot mai înalte ale cumpă
rătorilor. ale căror exigente cresc 
necontenit, si din dorința de a con
feri calități superioare, caracteris
tici tehnico-funcționale și eficien
tă sporite chimiei bunurilor de 
consum. îndeplinind prevederile 
ce-i revin din Programul de dez- 

.voltare si îmbunătățire a producției 
si desfacerii bunurilor de consum, 
specialiștii noștri acționează conco

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o tele-

Poporul din Jamaica 
sărbătorește azi împli
nirea a 18 ani de la 
proclamarea indepen
denței.

Țară insulară, situa
tă in Marea Caraibilor, 
Jamaica (suprafața: 
10 962 kmp ; peste 
două milioane de lo
cuitori) este a treia 
ca mărime dintre 
insulele Antilelor Mari 
și a fost descoperită în 
1494, in cursul celei 
de-a doua călătorii a 
lui Columb în „Lu
mea Nouă".

Asemenea altor sta
te in curs de dezvol
tare. Jamaica a cunos
cut, în anii de după 
proclamarea indepen
denței, un proces de 
înnoire a structurilor 
economice și sociale, 
între obiectivele pri
oritare ale actualului 
plan de dezvoltare a

țării (pentru anii 1979- 
1982) se numără cre
area unui sector in
dustrial. extinderea re
țelei transporturilor si 
telecomunicațiilor, ală
turi de modernizarea 
învățămîntului și îm
bunătățirea asistentei 
sociale. în cadrul dez
voltării industriale, un 
loc însemnat îl dețin 
ramurile extractive, 
mai ales cea a bauxi
tei (in subsolul jarnai- 
can se află o zecime 
din rezervele mondia
le de bauxită). Aceas
tă valoroasă materie 
primă și-a sporit pon
derea în peisajul eco
nomic, dominat prin 
tradiție de culturile de 
trestie da zahăr și ba
nane. în același timp, 
se acordă o atenție 
deosebită sporirii ca
pacității energetice a 
tării (tot mai solicita-

A apărut volumul

Congresul al II—lea al Frontului

Democrației și Unității Socialiste
EDITURA POLITICA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și S august. In tară : Vremea va îi 
in general frumoasă, cu cerul variabil. 
Innorărl mai accentuate se vor produce 
in nordul țării, unde vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
In celelalte zone vor cădea ploi, izola-

ȘTIRI SPORTIVE
© La Sittard (Olanda) au continuat 

meciurile campionatului european de 
juniori la polo pe apă. Echipa Româ
niei a repurtat a doua victorie, in- 
vingind cu scorul de 10—3 (3—1, 2—1, 
2—1, 3—0) selecționata Suediei. Alte 
rezultate : Italia — Finlahda 
Ungaria — Marea Britanie 
R.F. Germania — Franța 
Austria — Danemarca 3—3 ; 
•— Grecia 14—1 ; Polonia 
17—3 ; U.R.S.S. — Olanda 5—1.

13—1 ;
6-i; 

16—4 ; 
Spania 
Belgia

• Marti după-amiază. pe stadionul 
„1 Mai" din Timișoara, s-a desfășu
rat parțida internațională amicală de 
fotbal dintre’ formația locală Politeh
nica. deținătoarea „Cupei României", 
și echipa Atletico Mineirro din Belo 
Horizonte, vicecampioană 
întîlnirea s-a încheiat cu 
de egalitate. 3—3 (2—2).

a Braziliei, 
un rezultat

avea Ioc la 
balcanice de

© Astăzi și miine vor
Salonic campionatele 
atletism pentru juniori. Din echipa 
țării noastre fac parte, printre alții, 
Sorin Matei, Eugen Popescu (inăl- 

mitent pentru traducerea 
a indicațiilor conducerii 
si statului cu privire la 
unor produse noi si 
îmbunătățite. înglobind o mai mare 
investiție de inteligentă româneas
că. de materii prime indigene, cu 
consumuri specifice cit mai redu
se. Acționind in direcția reduce
rii importului, specialiștii noștri 
au înlocuit o seamă de compo
nente ale unor produse (texa- 
formul BS cu stearat de etil- 
englicol, unele sortimente de ceară 
cu ceară de polietilenă sau emulaa- 
tori de proveniență străină cu sub
stanțe realizate în tară). Majorita
tea sortimentelor din grupa de 
mase plastice au fost reproiectate în 
vederea reducerii pe unitatea de 
produs a materiei prime folosite, a 
consumului de energie.

— Ce întreprindeți pentru ca be
neficiarii acestor bunuri, cumpără
torii. să le poată aprecia înainte de 
a intra în rețeaua comercială ?

— în pavilionul N din incinta 
complexului expozitional din Piața 
Scînteii vor funcționa magazine 
pentru desfacerea produselor cos
metice si de parfumerie, a deter- 
gentilor. articolelor tehnice din cau
ciuc si din materiale plastice s.a. în 
zilele tirgului vor fi organizate gale 
de filme documentare, testări ale 
produselor cu vizitatorii, consfătuiri 
cu specialiștii, alte manifestări. 

In viată 
partidului 
realizarea 

reDrolectate

Gabriela BONDOC

> - a

I

gramă de felicitare primului minis
tru al Jamaicăi, Michael Manley, cu 
prilejul Zilei naționale a țării sale.

tă ca urmare a con
struirii de noi între
prinderi ale industriei 
prelucrătoare) ; se in
tensifică acțiunile de 
depistare a unor re
zerve de țiței, ca și 
construirea de hidro
centrale sau utilizarea 
energiei solare.

Corespunzător poli
ticii sale de prietenie 
cu toate statele anga
jate pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, România întreține 
cu Jamaica relații de 
colaborare bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. Dezvoltarea in 
continuare, pe mul
tiple planuri, a aces
tor raporturi corespun
de intereselor' ambe
lor țări și popoare, 
constituind, totodată, o 
contribuție 
generală a 
țelegerii 
nale.

la cauza 
păcii și în- 
internațio-

te. Vtnt moderat, cu intensificări in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. 
Iar valorile maxime vor oscila intre 23 
și 33 de grade, local mai ridicate. Izo
lat, condiții de grindină. In București : 
Vremea va fi. in general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie In a doua parte a Intervalului. 
Vint în general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 17 șl 19 gra
de, iar valorile maxime vor oscila în
tre 29 șl 32 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

țime), Cristina Cojocaru (800 m), 
Nicoleta Lia (100 și 200 m), Anișoara 
Cușmir (lungime) etc.
• Echipa de handbal Gloria din 

Arad și-a încheiat turneul întreprins 
în R.P. Chineză jucînd la Beijing în 
compania echipei „1 August". Meciul, 
care a fost urmărit de peste 7 000 
de spectatori, a luat sfirșit cu scorul 
de 19—16 (8—7) în favoarea handba- 
liștilor români.

Din cele 7 întîlniri susținute în 
cadrul acestui turneu, handbaliștii 
români au cîștigat 5, au pierdut unul, 
o partidă încheindu-se la egalitate.

• La Nisa și Cap d’Agde au 
Început meciurile tradiționalului tur
neu internațional de tenis „Careul 
așilor". Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi : Vilas (Argentina) — Pa- 
natta (Italia) 6—4, 6—4 ; Caujolle 
(Franța) — McEnroe (S.U.A.) 6—4, 
6—2 ; Tanner (S.U.A.) — Pecci (Pa
raguay) 7—6, 6—4 ; Connors (S.U-A.) 
— Noah (Franța) 6—4, 6—4.

• în conferința de presă ce a ur
mat închiderii Olimpiadei, V. Popov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului de 
organizare a J.O., a arătat că la re
centele Jocuri Olimpice au participat 
8 304 sportivi și oficiali, reprezen- 
tind 81 de țări. întrecerile Olimpiadei 
au fost urmărite de circa 5 milioane 
de spectatori. La acestea se adaugă 
circa 3,8 milioane de persoane care 
au asistat la manifestările culturale 
consacrate Olimpiadei. Jocurile au 
putut fi urmărite în lumea întreagă 
prin intermediul a 21 canale de tele
viziune, care au realizat 10 026 
emisiuni. Telexurile rezervate presei 
au transmis 28 356 pagini și au fost 
înregistrate la centrul de presă 212 000 
convorbiri telefonice cu străinătatea.

• în zilele de 20 și 21 august se vor 
desfășura la Pitești campionatele na
ționale de atletism rezervate seniori
lor. La Întreceri și-au anunțat parti
ciparea atleți în frunte cu sulițașa 
Eva Zdrgo-Raduly, discobola Floren
tina Țacu, fondistul Ilie Floroiu, să
ritorul la înălțime Adrian Proteasa și 
alții.

• PUTEREA INSTA
LATĂ A TUTUROR CEN
TRALELOR ATOMOE- 
LECTRICE DE PE GLOB 
s-a ridicat la sfîrsitul anului 
1979 la 120 000 megawați, ceea 
ce nu reprezintă insă decît opt 
la sută din energia electrică pro
dusă în lume, se arată in rapor
tul anual al Agenției Internatio
nale pentru Energie Atomică 
(A.I.E.A.), dat publicității la 
Viena. în 1985, se relevă in ra
port, capacitatea centralelor ato- 
moelectrice se va ridica la 
290 000—350 000 megawați, iar 
ponderea energiei produse de 
ele va fi, în balanța energetică 
globală, de 16 la sută. Pentru 
producerea unei asemenea can
tități de energie electrică la ter
mocentrale ar fi nevoie, anual, 
de peste 400 000 000 tone titei.-

® „PULSAȚIILE" SOA
RELUI. Soarele cunoaște o 
pulsație care se repetă cu regu
laritate la fiecare 160 de minu
te. Această observație, făcută 
pentru prima dată în anul 1976 
în U.R.S.S. și repetată de cerce
tătorii Universității Stanford 
din S.U.A., a fost definitiv con
firmată prin studii întreprinse 
la Polul Sud. îrr această zonă a 
globului, unde Soarele nu apu
ne, astronomi americani și fran
cezi au putut să cerceteze la te
lescop, fără întrerupere, astrul 
ceresc, reușind pe baza analizei 
gamei de culori a razelor sola
re să confirme realitatea pulsa
țiilor amintite. Provocată apa
rent de o undă de presiune in
ternă similară unei unde sono
re, „bătaia de inimă" periodică 
a Soarelui este de o amploare 
infimă in raport cu dimensiu-

35 DE ANI DE LA RESTABILIREA RELAȚIILOR
-------------- *------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nile astrului. Totuși, periodici
tatea acestui fenomen va obliga, 
potrivit opiniei snecialiștilo ■, la 
o revizuire a concepțiilor fizi
cienilor cu privire la procesele 
desfășurate in interiorul Soare
lui.

• MIGRENELE Șl 
HRANA. O echipă de medici 
britanici de la „National Hospi
tal for Nervous Diseases" și 
„Middlesex Hospital" din Lon
dra a cercetat cauzele care pro
voacă migrene acute la anumițl 
oameni. în studiul întocmit și 
publicat in revista de specialita
te „Lancet", specialiștii susțin 
că migrenele sint adesea declan
șate de alergii la produse ali
mentare. 23 de pacient! dintr-un 
eșalon de 33 persoane cu dureri 
de cap au scăpat dc această su
părătoare maladie în răstimp de 
două săptămini, după evitarea 

' anumitor alimente. Bolnavilor 
ii s-a prescris o dietă specială, 
al cărei conținut a fost continuu 
modificat pînă la dispariția mi
grenei.

• POLUAREA APE
LOR RINULUI amenință se
rios sănătatea a 18 milioane de 
persoane — se apreciază in
tr-un studiu realizat de Asocia
ția pentru protecția mediului 
înconjurător „Salvați Rinul !“. 
Această asociație consideră răs
punzătoare pentru situația crea
tă un număr de 14 întreprinderi 
chimice din R.F.G., Elveția și 
Franța, ale căror reziduuri de
versate in albia fluviului i-au

DIPLOMATICE DINTRE ROMÂNIA Șl U.R.S.S.

Sub semnul legăturilor rodnice, 
în interesul socialismului și păcii

Se împlinesc astăzi trei decenii și 
jumătate de la restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică — eveniment de 
deosebită semnificație in cronica le
găturilor de prietenie și solidaritaie 
dintre popoarele celor două țări. 
Acest act politic a devenit posibil in 
condițiile făuririi României noi, li
bere, democratice și independente, ca 
urmare a victoriei revoluției de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român.

Așa cum se știe, acționind In spiri
tul prieteniei tradiționale dintre po
porul român și popoarele sovietice, 
al solidarității militante, comuniștii 
români, înfruntînd condițiile grele ale 
ilegalității, au desfășurat, încă de la 
crearea partidului, o susținută activi
tate pentru stabilirea de relații de 
bună vecinătate și colaborare intre 
România și U.R.S.S., pentru Întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare, 
pentru popularizarea succeselor re
purtate de prima țară socialistă. Toc
mai ea urmare a luptei partidului, a 
presiunilor exercitate de forțele pro
gresiste, a sentimentelor maselor 
largi, s-a reușit să se impună guver
nanților burghezi stabilirea, pentru 
prima oară in 1934, a relațiilor diplo
matice cu Uniunea Sovietică. Nu
trind puternice sentimente antifascis
te. poporul român a înfierat cu ho- 
tărire și fermitate aruncarea țării —■ 
ca urmare a ocupației hitleriste și a 
orientării antipopulare a guvernului 
de dictatură militaro-fascistă — in 
războiul Împotriva U.R.S.S. Este me
ritul P.C.R. de a fi organizat și con
dus lupta împotriva ocupanților na
ziști și a dictaturii antonesciene, pen
tru oolaborarea celor mai largi forțe 
democratice și progresiste in scopul 
scoaterii României din război și parti
cipării, alături de Uniunea Sovietică, 
de toate forțele coaliției antihitleris
te, la lupta pentru înfrîngerea Ger
maniei naziste. Frăția de arme a osta
șilor români și sovietici, singele văr
sat în comun pentru cauza libertății 
popoarelor au cimentat pentru tot
deauna legăturile de prietenie și so
lidaritate dintre popoarele și țările 
noastre.

în noile condiții de după 23 August 
1944, cind în România puterea a fost 
cucerită de oamenii muncii, sub con
ducerea P.C.R., aceste legături s-au 
întărit și dezvoltat continuu. înte
meiate pe comunitatea de orînduire, 
de ideologie și de țeluri, raporturile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre — desfășurate in spiritul pre
vederilor primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală, 
reînnoit în 1’970, ca și ale Declara
ției privind dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei frățești din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, între România și Uniunea So
vietică, semnată in 1976 — a cunoscut 
o permanentă adîncire și diversifica
re pe cele mai diverse planuri.

Partidul și statul nostru dau o înal
tă apreciere acestor raporturi de 
strînsă colaborare. Este o orientare 
constantă ce și-a găsit consacrarea 
în documentele Congreselor și ale 
Conferințelor Naționale ale partidu
lui, in Programul P.C.R., în alte do
cumente de partid și de stat. în acest 
sens, in Raportul prezentat la cel 
de-al XII-lea Congres al parti
dului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Situăm la 
loc de frunte întărirea relațiilor cu 
țările socialiste vecine — și sintem 
ferm hotăriți să facem totul și in vii
tor pentru extinderea raporturilor de 
bună vecinătate, colaborare și solida
ritate cu acestea. Aș menționa, in 
acest cadru, importanța deosebită pe 
care o acordăm relațiilor cu marea 
noastră vecină, Uniunea Sovietică, cu 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice". La rîndul său, caracterizînd re
lațiile româno-sovietlce. tovarășul 
L. I. BREJNEV arăta: „Bucu- 
rindu-ne sincer de colaborarea po-

★
Cu prilejul celei de-a 35-a ani

versări a restabilirii relațiilor diplo
matice dintre România și Uniunea 
Sovietică, între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

DE PRETUTINDENI 

poarelor noastre, sintem i'erm hotărîțî 
să muncim mai departe pentru ca 
prietenia sovieto-roniână să se întă
rească și să înflorească".

Elementul decisiv in evoluția me
reu ascendentă a legăturilor dintre 
țările și popoarele noastre il consti
tuie, așa cum se știe, raporturile de 
solidaritate și colaborare tovărășeas
că dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist ai Uniunii So
vietice. în acest sens o primordială 
importanță avind intilniriie și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. 
întîlnirea prietenească din aceste 
zile, din Crimeea, dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, înscrie 
prin rezultatele ei o nouă și semnifi
cativă pagina in cronica strînsei co
laborări multilaterale româno-sovie- 
tice, căreia îi deschide ample și rod
nice perspective, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Pentru ambele țări și popoare 
constituie, desigur, un motiv de le
gitimă satisfacție faptul că. prin 
transpunerea in viață a înțelegerilor 
la cel mai Înalt nivel, legăturile de 
colaborare bilaterală au urmat și ur
mează un curs mereu ascendent. Cu 
deosebire rodnică se dovedește cola
borarea noastră pe tărim economic, 
ceea ce asigură o puternică bază 
dezvoltării dinamice a ansamblului 
relațiilor româno-sovietice. Uniunea 
Sovietică fiind principalul partener 
comercial al României.

O caracteristică a colaborării noas
tre economice o constitute creșterea 
ponderii unor forme avansate, mo
derne. cu eficacitate sporită, care 
și-au găsit materializarea în construi
rea, prin eforturi comune, a unor o- 
biective și capacități de producție ne 
teritoriile ambelor țări. Pe linia va
lorificării mai depline, in interesul 
ambelor țări, a experienței acumu
late în construcția economică, o În
semnătate deosebită o are încheierea 
„Programului de lungă durată", care 
conturează cadrul organizatoric și 
stabilește direcțiile dezvoltării coope
rării și specializării în producție ne 
perioada viitorului deceniu. Pe baza 
Înțelegerilor realizate, în ansamblul 
legăturilor economice va crește și 
mai mult ponderea cooperării și spe
cializării în producție în sectoare din 
cele mai importante, cum sînt ener
getica, construcțiile de mașini, elec
tronica. industria chimică și petro
chimică, tehnica de calcul și altele.

Se extinde, în același timp, colabo
rarea româno-sovietică in domeniile 
științei, culturii, artei, învățămîntu- 
lui — toate acestea contribuind la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la în
tărirea prieteniei dintre țările și po
poarele noastre.

Cele două țări colaborează totoda
tă pe arena internațională, se pro
nunță pentru asigurarea păcii șl 
securității internaționale, pentru În
făptuirea dezideratului istoric al 
dezarmării, pentru stăvilirea cursului 
spre creșterea încordării și reluarea 
politicii de destindere. în calitate de 
țări semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, ele acționează pentru 
pregătirea corespunzătoare a reuniu
nii general-europene de la Madrid 
din toamna acestui an, pentru reali
zarea securității și a unei largi co
laborări între țările continentului 
nostru.
, Cu prilejul Împlinirii a 35 de ani 
de la restabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și U.R.S.S., 
comuniștii din România, Întregul po
por român, reafirmîndu-și deplina 
satisfacție pentru evoluția rodnică a 
relațiilor româno-sovietice, transmit 
popoarelor sovietice calde felicitări 
șl urarea de a obține noi realizări în 
construirea comunismului, iși expri
mă convingerea că legăturile de strîn
să prietenie intre cele două țări vor 
cunoaște pe mai departe o dezvolta
re continuă, spre folosul reciproc, al 
cauzei solidarității și unității țărilor 
socialiste, al păcii și progresului in 
lume.

★
România, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromiko, a avut loc un schimb de 
telegrame de felicitare.

sporit considerabil conținutul 
de substanțe nocive. Studiul 
respectiv a constat din prele
varea unor eșantioane de apă 
din Rin și afluenții săi, care au 
fost analizate intr-un laborator 
chimic ambulant al Universită
ții din B omen (R„* *".G.).

• CALCULATOARELE 
AU... CUViNTUL. ° rea
lizare de ultimă oră a electro
nicii : primele calculatoare „cu
vântătoare". Puse la punct în 
S.U.A., ele pronunță distinct 
cifrele și funcțiile introduse, 
pentru ca apoi să repete deru
larea calculelor și rezultatele. 
Dacă utilizatorul dorește să ve
rifice calculele, printr-o simplă 
apăsare pe o clapă, oneratia 
e repetată integrai de către ma
șină. Viteza cu care vorbește, 
ca si volumul „glasului" sînt 
reglabile, ascultarea nutind fi fă
cută „discret" și la cască.

• AMINTIRILE LUI 
LOUIS DAQUIN. Louis 
Daquin este cunoscut nu numai 
ca un realizator de film, dar și 
ca un militant pe plan social. 
Secretar general al Comitetului 
de eliberare din cadrul cinema
tografiei in 1944, el a fost mulți 
ani după aceea secretar general 
al sindicatului tehnicienilor fil
mului. De curind a apărut car
tea sa intitulată „Tăcerile nu 
trebuie tăinuite", în care auto
rul, sub forma unor „amintiri 
imaginare ale unui cineast ima
ginar", iși deapănă de fapt pro
priile amintiri în legătură cu 
bătăliile pe care le-a desfășu
rat pentru înfrîngerea diferite
lor bariere de ordin economic, 
politic, cultural care i-au stat 
in ’ cale și l-au împiedicat să 
realizeze ce ar fi dorit.



Aprecieri elogioase cu privire la realizările 
economico-sociale ale României, față de politica 

sa externă de destindere si colaborare»
Politica Internă șl externă a României socialiste, rod al gîndtril ți ac

țiunii președintelui Nicolae Ceaușescu, continuă să se afle !n atenția pre
sei internaționale, care publică o serie de comentarii și articole consacrate 
țării noastre.

Ziarul „JANADINA", organ al 
Partidului Socialist din Sri Lanka, 
publică un nou articol despre tara 
noastră, intitulat „România —1 mira
cole ale socialismului". Autorul. 
Jayampathy Wickramaratne. mem
bru al C.C. al P.S. din Sri Lanka, 
relevă cu precădere creșterea nive
lului de trai in România, rezultat al 
politicii Partidului Comunist Român 
si „al conducerii înțelepte exercitate 
de secretarul general al partidului. 
Nicolae Ceausescu". România, men
ționează ziarul, a pornit cu fermitate 
pe drumul construcției socialiste si 
se pregătește în mod conștient pen
tru următoarea fază — comunismul. 
Sînt prezentate apoi pe larg rezulta
tele remarcabile obținute în diferite 
domenii de poporul român. în cei 
36 de ani de construcție a noii socie
tăți. în libertate si independentă, 
rezultate ce s-au concretizat prin 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației. Sînt evidențiate astfel creș
terea venitului pe locuitor, ridicarea 
constantă a retribuțiilor, sporirea 
producției agroalimentare si a bunu
rilor de consum, dezvoltarea siste
mului serviciilor gratuite, precum si 
politica statului român vizînd sta
bilitatea prețurilor.

Ziarul sirian „AL SAOURA" rela
tează — într-un amplu articol. Înso
țit de fotografii — despre rafinăria 
de la Banias. proiectată si executată 
de specialiști si muncitori români. în 
cadrul activităților de cooperare eco
nomică româno-siriană. Se relevă, 
astfel, că rafinăria va avea o capa
citate de prelucrare de sase milioane 
tone, fiind destinată atît să răspundă 
necesităților pieței interne, cît și să 
asigure disponibilități pentru export, 
contribuind, totodată, la transfor
marea zonei în care se află ampla
sată. dintr-o regiune exclusiv agrară.

Intr-una puternic dezvoltată indus
trial. Este subliniat, totodată, faptul 
că personalul tehnic, de înaltă cali
ficare. a început să fie pregătit, încă 
din 1978, în unităti similare din 
România, rafinăria fiind apreciată 
drept „un simbol al cooperării eco
nomice româno-siriene".

Ziarul belgian „L’ECHO DE LA 
BOURSE" a publicat două articole 
consacrate tării noastre. Sînt eviden
țiate politica activă promovată de 
România pe plan international, sub 
conducerea directă a președintelui 
Nioolae Ceausescu, rolul șefului sta
tului român în promovarea destinde
rii si întreținerea dialogului în lume.

Făcînd o amplă prezentare a dez
voltării pe care au cunoscut-o. în 
ultima perioadă, diferite sectoare ale 
economiei românești, ziarul insistă 
cu precădere asupra progreselor în
registrate de industria construcțiilor 
de mașini din tara noastră. In con
text. este evidențiată atentia ne care 
o acordă România extinderii rela
țiilor sale economice internaționale, 
în cadrul cărora un loc important îl 
ocupă promovarea acțiunilor de 
cooperare industrială. Se mențio
nează. astfel, că partea română 
„pune acoentul pe necesitatea apli
cării de forme superioare de coope
rare în producție", cum ar fi 
„crearea de societăți mixte". Autorul 
subliniază că România si Belgia au 
posibilități multiple de cooperare, in
clusiv pe terte piețe. De asemenea, 
este relevată preocuparea tării noas
tre pentru creșterea echilibrată a 
schimburilor comerciale.

Ambele articole se referă, totodată, 
la dezvoltarea bazei turistice din 
România si la rolul acesteia în 
raporturile de cooperare internațio
nală ale tării noastre.

(Agerpres)

„0 preocupare primordială: supraviețuirea 

omenirii în era nucleară”
Apel al unul senator american în favoarea ratificării acordurilor 

privind limitarea armamentelor strategice ofensive
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Senatorul George McGovern (de
mocrat, Dakota de Sud), fost can
didat la președinția S.U.A. în 1972, 
a adresat Senatului amerioan. un 
apel să ratifice cît mai curînd posi
bil acordurile S.A.L.T.-2 privind li
mitarea armamentelor strategice 
ofensive, încheiate anul trecut între 
U.R.S.S. și S.U.A. McGovern a

apreciat că „principala preocupare 
în perioada actuală o reprezintă su
praviețuirea omenirii In era nuclea
ră. Nu vor exista învingători într-un 
război nuclear și vor fi puțini su
praviețuitori".

Senatorul american a cerut ca 
ratificarea S.A.L.T.-2 să se bucure 
de prioritate in cadrul lucrărilor 
Congresului S.U.A. -

Activitatea la bordul complexului orbital 
„Saliut-6“ — „Soiuz-37"

MOSCOVA 5 (Agerpres). Cosmo- 
nauții sovietici Leonid Popov și 
Valeri Riumin au consacrat ziua de 
marți lucrărilor de întreținere a 
unor aparate și instalații de la bor
dul complexului orbital „Saliut-6“— 
„Soiuz-37“. Ei au continuat, de ase
menea, fotografierea unor porțiuni 
ale suprafeței Terrei în vederea 
studierii mediului înconjurător. In 
ultimele zile, la bordul complexului

s-au mai executat cîteva experiențe 
cu instalațiile „Splav" și „Kristal" 
pentru obținerea de semiconductor! 
și alte materiale In condiții de im
ponderabilitate. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., luni a fost execu
tat un control medical mai amănunțit 
al sănătății celor doi cosmonauți, 
constatindu-se că ei se află în bună 
stare de sănătate.

In favoarea eliminării restricțiilor și barierelor 
artificiale din comerțul internațional

O concluzie de bază evidențiată de raportul anual al F.M.I.
WASHINGTON 5 (A- 

gerpres). — Presiunile 
protectionist» care au 
sporit in statele indus
trializate occidentale de 
la începutul anilor ’70 
au continuat să se ma
nifeste în 1979 — se a- 
rată în raportul anual 
al Fondului Monetar In
ternational (F.M.I.) pri
vind restricțiile din ca
drul schimburilor co
merciale și financiare 
Internationale, dat pu
blicității la Washington. 
Cu titlu de excepție, 
documentul menționea
ză că Japonia a fost 
„singura mare țară in
dustrializată care a con
tinuat să-și liberalizeze 
reglementările sale a- 
supra importurilor".

Raportul F.M.I. apre
ciază că ratele ridicate

ale Inflației, problemele 
structurale ale șomaju
lui, rata scăzută a creș
terii economice și deze
chilibrele balanțelor de 
plăți s-au aflat la origi
nea restricțiilor din 
schimburile comerciale 
ale statelor Industriali
zate. Fondul Monetar 
Internațional subliniază 
că în asemenea sectoa
re, cum sînt comerțul cu 
fier, oțel, textile și îm
brăcăminte, mecanisme
le de control al impor
turilor în unele state in
dustrializate s-au insti- 
tuționalizat și stînjenesc 
eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare de a-și 
spori exporturile.

Raportul F.M.I. sem
nalează, pe de altă par
te. în ceea ce privește 
investițiile de capital pe

piețele externe, o anu
mită liberalizare a res
tricțiilor asupra mișcă
rii internaționale a fon
durilor.

în ansamblul lor. a- 
precierile din raportul 
F.M.I. pledează pentru 
operarea unor schim
bări radicale in meca
nismul schimburilor co
merciale și financiare 
mondiale, care să ducă 
la eliminarea tuturor 
barierelor artificiale din 
calea comerțului inter
național și luarea în a- 
tentă considerare a ne
voilor specifice ale țări
lor in curs de dezvolta
re — schimbări care să 
se integreze obiectivului 
major al edificării unei 
noi ordini economice și 
monetare in lume.

Grevă a muncitorilor de culoare 
din Johannesburg

După sâptămîna grevista de la sfîrșitul lunii trecute, o nouâ acțiune de 
protest a muncitorilor de culoare din orașul sud-african Johannesburg a 
început in aceste zile. Peste 700 de muncitori constructori de culoare de la 
o fabrică de petrol sintetic din Johannesburg au intrat în grevă pentru 
a protesta față de tratamentul discriminatoriu la care sînt supuși. Autorită
țile au trimis în jurul fabricii unități ale poliției, care au dispersat mulțimea, 
utilizind gaze lacrimogene. In fotografie : aspect din timpul unei acțiuni 

greviste a muncitorilor negri desfășurată la Johannesburg

Intensă activitate 
diplomatică privind situația 

din Orientul Mijlociu
AMMAN 5 (Agerpres). — Turneul 

pe care regele Hussein l-a întreprins 
în Franța, R.F. Germania și Austria 
s-a soldat cu rezultate pozitive, a de
clarat ministrul de stat iordanian, 
Hassan Ibrahim, care l-a însoțit pe 
suveranul hașemit în acest turneu, 
relatează agenția France Presse. 
Ibrahim a arătat că întrevederile re
gelui Hussein cu președinții R.F.G., 
Franței și Austriei au avut o impor
tanță deosebită, îndeosebi după ulti
mele evoluții ale situației din Orien
tul Mijlociu.

t
BEIRUT 5 (Agerpres). — Președin

tele Libanului, Elias Sarkis, l-a pri
mit pe Gaston Thorn, vicepremler și 
ministru de externe al Luxemburgu
lui, președinte in exercițiu al Consi
liului ministerial al C.E.E., aflat 
Intr-o vizită la Beirut. Au fost tre
cute în revistă, cu această ocazie, 
evoluțiile din Orientul Mijlociu, si
tuația din Liban și probleme intere
sted mișcarea palestiniană de rezis
tență. Gaston Thorn, aflat la Beirut 
In cadrul misiunii sale de Informare 
in Orientul Mijlociu, a avut, de ase
menea, convorbiri cu ministrul liba
nez de externe, Fuad Boutros.

Totodată, cu prilejul vizitei sale la 
Beirut, Gaston Thom a avut convor
biri cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Au fost 
examinate probleme privind lunta 
poporului palestinian pentru înfăp
tuirea aspirațiilor naționale si a drep
turilor sale legitime, ultimele evoluții 
intervenite în situația din Orientul 
Mijlociu. După întrevederea cu Yas
ser Arafat, președintele în exer
cițiu al C.E.E.. Gaston Thom, a de
clarat că liderul O.E.P. „dorește ca 
Europa să adopte o inițiativă si să-și 
asume răspunderea pentru a depăși 
nivelul rezoluțiilor si al discursurilor, 
spre a se întreprinde ceva concret".

CAIRO 5 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Egiptului, Husnl Mubarak, 
va sosi în curînd la Paris pentru con
vorbiri cu președintele Giscard 
d’Estaing asupra situației din Orien
tul Mijlociu, au declarat oficialități 
guvernamentale egiptene.

TUNIS 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Tunisiei, Mohamed 
Mzali, a avut convorbiri cu Faruk 
Al Kaddumi, șeful Departamentului 
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), aflat în- 
tr-o vizită la Tunis. într-o declara
ție făcută presei, Kaddumi a arătat 
că, în cadrul convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej, au fost 
examinate situația din Orientul 
Mijlociu.

Avertismentul Hiroshimei
Cine a văzut Hiroshima n-o va 

uita toată viața. Ce tragică soartă 
i-a fost hărăzită acestui oraș pentru 
ca. de 35 de ani, urmele martiriului 
să fie sinonim cu numele său ? 
6 august 1945. Dată cînd omenirea 
intra in era atomică pășind sub bu
buitul apocaliptic al primei explozii 
nucleare spre un viitor care t— în 
ciuda glasului sobru, patetic, vigi
lent al rațiunii — nu s-a mai putut 
desprinde de spectrul armelor ato
mice. Un oraș din sudul marii insu
le Honshu, din arhipelagul nipon, 
un oraș-simbol al cărui destin sub
jugă și, in același timp, îngrozește, 
făcîndu-ne să ne cutremurăm de 
oroare. Un oraș care a fost șters 
intr-o clipă de pe fața pămintului, 
un oraș transformat brusc intr-un 
cimitir pentru o sută patruzeci de 
mii de cadavre... Moartea atomică a 
căpătat un nume : Hiroshima. Dar 
tot acest oraș, prin renașterea lui, 
a devenit numele iubirii. Al iubirii 
de om, al apărării dreptului tău su
prem : la viață.

Nimic, absolut nimic, in acea di
mineață senină de 6 august 1945, nu 
prevestea apocalipsul. Arma ato
mică nu fusese experimentată decit 
o singură dată, in adine secret, în 
pustiul Alamogordo din New Texas, 
după doi ani de asidue cercetări, 
după miliarde de dolari jertfiți pe 
altarul zeului Marte. Bomba deve
nită „operațională" nu era menită 
doar să pecetluiască un război ce 
dura de aproape șase ani, ci să țină 
viitorul lumii la respect pentru de
ceniile ce aveau să vină. De atunci, 
arsenalele nucleare ale superputeri- 
lor au proliferat tixindu-și silozurile 
cu arme de distrugere in masă de 
sute și mii și chiar de zeci de mii 
de ori mai nimicitoare decit bomba 
care a explodat la Hiroshima.

...Am văzut acest oraș într-o 
toamnă ce amintea de anotimpul 
pieirii sale. Renăscuse. Avea peste 
opt sute de mii de suflete. $i un 
spital „atomic" unde agonizau ulti
mele victime ale holocaustului de 
la 6 august 1945. Si o amintire grea 
ca un zăbranic de cenușă. însoțind 
inseparabil pașii oamenilor de pe 
toate meridianele pămîntului, care, 
an de an, la acel anotimp al roade
lor calcinate, al rememorării trage
diei, veneau să prefacă numele Hi
roshimei în avertisment. De atunci, 
în fiecare zi de 6 august, în timpul 
cît Terra dă o dată ocol Soarelui, 
omenirea evocă amintirea Hiroshi
mei, legînd de ea chemarea la vi
gilență, pentru ca somnul rațiunii 
si nu mai zămislească monștri. An 
după an, strigătul devine tot mai 
patetic, iar avertismentul Hiroshi
mei tot mai cutremurător. Acolo 
unde a explodat prima bombă ato

mică operațională, locuitorii Hiro- 
shimei au deschis Parcul Păcii. Dar 
au trebuit să aducă pămint din alt» 
părți, căci era prea multă cenușă. 
Spectrul clădirii deasupra căreia a 
explodat bomba străjuiește scheletic 
un capăt al parcului, celălalt capăt 
terminindu-se în clădirea masivă a 
Muzeului morții atomice unde s-au 
sirius relicvele orașului martir. In 
centrul parcului, un clopot nipon al 
cărui dangăt se aude peste fluviul 
Oka. Lingă clopot, monumentul co
piilor Hiroshimei. uciși atunci... Iar 
în jur, cît cuprinde zarea, orașul ce 
nu poate uita. Pe o colină, spitalul 
„A“ de la Atomic. Azi, miercuri 6 
august, la ora 8 și un sfert — în 
minutul „atomic" al Hiroshimei — 
toți locuitorii acestui oraș, ajuns as
tăzi la cifra de 870 000, vor opri 
lucrul și vor înceta toate activită
țile timp de un minut pentru a 
cinsti memoria victimelor de acum 
35 de ani.

Au trecut 35 de ani... Si astăzi 
sînt atîtea bombe pe pămint cite ar 
putea distruge zeci de Hiroshime în 
fiecare oră. Numai cu exploziile ex
perimentale din primii 20 de ani de 
după război s-ar fi putut distruge 
de 35 000 de ori cite o Hirdshimă. 
Si cursa deșănțată a înarmărilor 
nucleare a crescut nestăvilit, in așa 
fel, incit, astăzi revine fiecărui lo
cuitor al Terrei o încărcătură de 
explozibil clasic de 15 tone !

Cit de imperioasă este chemarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresată popoarelor lumii in timpul 
recentei vizite in Franța : Să acțio
năm acum, deoarece cind vor încep» 
să cadă bombele atomice va fi prea 
tirziu, nu va mai avea cine să ac
ționeze ! Cit de adine raționale și 
responsabile față de destinele con
tinentului european și ale întregii 
omeniri sînt ideile, propunerile 
avansate recent, în această direcție, 
In cuvintarea președintelui Româ
niei și în Declarația-apel a forurilor 
supreme ale conducerii statului 
nostru !

Da. rațiunea omului, într-o lum» 
care ar avea nevoie nu de 15 ton» 
de explozibil pe cap de locuitor, ci 
de 15 tone de pline, de carte, de 
speranță și lumină, nu se poate îm
păca cu „echilibrul terorii", dat da 
balansarea pe marginea neantului. 
O mișcare greșită și întreg pămintul 
s-ar transforma într-o Hiroshimă. 
Si peste cenușa lui nu am avea de 
unde să aducem alt pămint ca să 
deschidem Parcuri ale Păcii.

Aceste parcuri trebuie deschisa 
azi în inimile tuturor pămîntenilor, 
pentru ca florile speranței să prindă 
și să înflorească în ele, alungind 
amenințătoare» negură a nebuniei.

Ioan C.RIGORESCU

„Febra aurului" 
la bursele 
occidentale

LONDRA 5 (Agerpres). — Pre
țul aurului a continuat să creas
că la principalele burse occiden
tale. Astfel, la Zurich, primele 
tranzacții de marți s-au efectuat 
la 637,5 dolari uncia, cu opt do
lari mai mult decit in ziua pre
cedentă, iar la Londra, metalul 
galben s-a' vindut cu 634 dolari 
uncia, față de nivelul de 625,75 
dolari înregistrat luni la închide
rea operațiunilor.

Specialiștii afirmă că această 
tendință se va menține avind în 
vedere dificultățile economice cu 
care sînt confruntate marea ma
joritate a statelor occidentale.

0 nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei și colaborării

(Urmare din pag. I)
adlncirea și dezvoltarea colaborării 
în cadrul C.A.E.R. In acest sens, în
făptuirea programelor pe termen 
lung adoptate în cadrul C.A.E.R. au 
menirea de a contribui la asigurarea 
satisfacerii mai depline a necesarului 
de combustibil și materii prime, ma
șini, utilaje și tehnologii moderne a 
țărilor membre, la apropierea și ega
lizarea nivelurilor de dezvoltare, în 
Interesul propășirii fiecărei țări în 
parte, al cauzei generale a socialis
mului.

întrevederea a prilejuit, totodată, 
un schimb de vederi cu privire la 
evoluția vieții internaționale actuale, 
la un șir de probleme majore ce fră- 
mîntă omenirea în zilele noastre. Re- 
liefînd însemnătatea documentelor 
adoptate de Consfătuirea din primă
vară a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev au ex
primat voința celor două țări de a 
acționa pentru continuarea politicii 
de destindere șl Întărire a încrederii, 
cerință de cea mai mare însemnăta
te în actuala situație internațională, 
care impune eforturi constructive, 
acțiuni hotărîte din partea tuturor 
statelor și popoarelor, în vederea 
opririi agravării relațiilor internațio
nale, a asigurării păcii și colaborării.

Viața însăși a validat adevărul că 
un mijloc eficient de însănătoșire a 
climatului internațional, de întărire 
a încrederii îl constituie dezvoltarea 
contactelor și convorbirilor între sta
te, intensificarea legăturilor, a con
lucrării dintre ele, potrivit cerințelor 
coexistenței pașnice, respectarea ne
abătută a voinței fiecărui popor de 
a-și făuri de sine stătător destinele. 
Tocmai în acest sens, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Leonid Brejnev 
au subliniat hotărîrea celor două 
țări de a milita pentru dezvol
tarea dialogului politic Intre stata 
eu orlnduiri sociala diferite, in spri

jinul dreptului tuturor popoarelor la 
dezvoltare independentă — afirmarea 
largă a acestui drept constituind, așa 
cum se știe, condiția fundamentală 
de care depind înseși destinele păcii.

Dialogul la nivel înalt din Crimeea 
a pus in evidență caracterul deose
bit de periculos al cursei înarmări
lor, necesitatea stringentă a unor 
susținute eforturi pentru oprirea 
acestei curse și trecerea la măsuri de 
dezarmare ; nocivitatea pe care o re
prezintă intensificarea disensiunilor 
și litigiilor și cerința reglementării 
echitabile a conflictelor ; însemnăta
tea dezvoltării legăturilor pașnice 
Intre state, respingîndu-se tendințele 
de îngrădire artificială a acestora — 
ca tot atîtea cerințe esențiale, pe care 
le pune în prezent evoluția vieții in
ternaționale.

Desfășurată la numai cîteva zile 
după aniversarea a cinci ani de la 
semnarea Actului final al Confe
rinței general-europene de la Hel
sinki — eveniment istoric in via
ța politică a continentului — in- 
tîlnirea din Crimeea a prilejuit 
un fructuos schimb de opinii pri
vind reuniunea din toamnă de la 
Madrid. După părerea celor două 
țări, este imperios necesar să se 
asigure desfășurarea lucrărilor reu
niunii într-un spirit constructiv, să 
se concentreze eforturile în vederea 
elaborării de măsuri practice, care 
să ducă la întărirea securității, cola
borării și păcii pe continent. Numai 
In acest fel reuniunea își va înde
plini rolul, numai în acest fel va răs
punde ea aspirațiilor popoarelor eu
ropene. O mare însemnătate ar avea, 
desigur, așa cum s-a arătat în cursul 
dialogului, adoptarea de către parti- 
cipanții la reuniune a unei hotărîri 
politice privind convocarea unei 
Conferințe general-europene pentru 
dezangajare militară și dezarmare. 
O asemenea hotărîre ar corespunde 
intereselor arzătoare ale tuturor po
poarelor Europei, fără măsuri efi
ciente pe linia dezangajării militare

și dezarmării neputlndu-se concepe o 
securitate reală și trainică pe conti
nentul nostru. însemnătatea primor
dială pe care România o acordă pro
blemelor securității europene, pregă
tirii temeinice și desfășurării cu suc
ces a reuniunii de la Madrid, și-a 
găsit, după cum se știe, o pregnan
tă expresie in cuvîntarea rostită zi
lele trecute de tovarășul Nioolae 
Ceaușescu și in Declarația-apel a 
forurilor supreme ale puterii de stat, 
conturînd, prin măsurile propuse, 
un amplu program de acțiune, a că
rui înfăptuire ar fi de natură să pro
moveze interesele vitale ale tuturor 
popoarelor europene.

Complexitatea situației economice 
in lume a constituit un alt punct al 
agendei convorbirilor din Crimeea, 
fiind subliniată însemnătatea apro
piatei reuniuni a Adunării Generale 
a O.N.U. oonsacrate noii ordini eco
nomice. In condițiile cînd lumea de 
astăzi este confruntată cu asemenea 
probleme grave cum sînt criza eco
nomică, penuria de energie și de ma
terii prime, perturbațiile financiare, 
soldarea cu rezultate pozitive a aces
tei sesiuni, cristalizarea unor acțiuni 
practice pe linia eliminării decala
jelor economice și sociale, a subdez
voltării ar corespunde, desigur, inte
reselor întregii umanități.

Prin rezultatele sale, prin conclu
ziile puse în evidență, prin sublinie
rea unor direcții și căi practice de 
acțiune pentru dezvoltarea pe mai 
departe a raporturilor bilaterale, cît 
și pentru soluționarea unor proble
me stringente ale vieții internaționa
le, întîlnirea din Crimeea din acest 
an se înscrie ca un moment remar
cabil al dialogului româno-sovietic 
la nivel înalt, ca o nouă contribuție, 
de cea mal mare însemnătate, la În
tărirea colaborării prietenești Intre 
cele două partide, țări șl popoare, in 
interesul reciproc, al măreței cauze a 
socialismului și păcii, al destinderii șl 
conlucrării internaționale.

NU, 
terorismului!
• Ample manifestări de 

masă împotriva aten
tatului de la gara 
centrală din Bologna

• Partide și personali
tăți politice cer să se 
dea o ripostă fermă 
bandelor neofasciste

© Ziua funeraliilor victi
melor proclamată „Zi 
de luptă“ în întreaga 
Italie

ROMA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Francesco Cos- 
siga, a declarat că explozia de la 
gara cehtrală din Bologna, care s-a 
soldat du moartea a 78 de persoane 
și cu aproximativ 200 de răniți, este 
rezultatul unui atentat neofascist. 
„Prin logica aberantă a extermi
nării, care a condus la înfăptuirea 
atentatului, acest act reamintește 
tragediile provocate de barbaria 
nazistă și fascistă" — a subliniat 
premierul italian.

, La rîndul său, Enrico Berlinguer, 
secretar general al Partidului Co
munist Italian, a relevat, intr-un 
editorial publicat, marți, în ziarul 
„L’Unită", organul de presă al parti
dului, că, în urma acestui atentat, 
„trebuie să se recurgă la interven
ția maselor muncitoare, la mobili
zarea populară și democratică ; ri
posta trebuie să fie viguroasă și 
fără rezerve. Necesitatea cea mai

urgentă, a arătat secretarul gene
ral al P.C.I., este cq, „acțiunile sta
tului și ale tuturor organelor sale 
să se desfășoare cu o voință și cu 
o eficiență care să nu mai permită 
repetarea situațiilor ce au făcut ca 
autorii unor masacre precedente să 
nu fie pedepsiți". Enrico Berlin- 
guer a subliniat, totodată, necesita
tea unor inițiative noi, adecvate 
gravității problemelor actuale ur
gente, inițiative care să se bucure 
de încredere și de consens în țară.

Sindicatele Italiene au proclamat 
ziua de miercuri — cînd vor avea 
loc funeraliile victimelor atentatului 
de la Bologna, cu participarea șefu
lui statului și a șefului guvernului 
— drept „Zi de luptă națională". In 
Emilia Romagna, provincia a cărei 
capitală este Bologna, lucrul va fi 
întrerupt pentru patru ore.

Agenția A.N.S.A. menționează că 
in întreaga Italie cetățenii au orga
nizat manifestații împotriva atenta
tului de la Bologna, iar în cercurile

politice condamnarea masacrului a 
fost unanimă. „Unanimitate a exis
tat, de asemenea, scrie A.N.S.A., In 
sublinierea pericolului pe care îl 
reprezintă încă subversiunea, de 
dreapta, uneori subestimată în 
ultimul timp". Forțele democratice, 
continuă agenția, cer guvernului să 
facă totul pentru a-i descoperi pe 
cei ce sînt răspunzători pentru cli
matul de violență din țară și pentru 
a reda italienilor posibilitatea de a 
trăi in liniște și calm.

LA HAVANA ■ sosit, la invitația 
guvernului cubanez, președintele 
celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, Salim Ahmed Salim.BAGEIMȚIiLE DE PRESA

pe scurt
IMPORTANTĂ MĂSURĂ POLITICA IN ZAIR. După cum informează 

Agenția z-aireză de presă, A.Z.A.P., Biroul Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției (M.P.R.) a hotărît, în urma unei recente reuniuni, desfășurată 
sub conducerea președintelui Mobutu Șese Seko, crearea unui Comitet 
Central al partidului. Purtătorul de cuvînt al Biroului Politic, Mpinga 
Kasenda, a precizat că această hotărîre a fost adoptată în vederea „reafir
mării rolului conducător al partidului asupra organismelor de stat, a pro
movării activităților M.P.R., a unei mai bune realizări a unității condu
cerii sale și a continuării democratizării treptate a instituțiilor zaireze".

CONGRES MONDIAL AL ECO
NOMIȘTILOR. La Ciudad de Mexi
co s-a deschis al VI-lea Congres 
mondial al Asociației internaționale 
a economiștilor, Ia care participă 
delegați din 70 de țări. Tema prin
cipală a dezbaterilor o constituie 
folosirea rațională a resurselor u- 
mane și lupta împotriva șomajului.

l—

PRIMIRE LA KIGALI, 
tele Republicii Ruanda, 
mana Juvenal, l-a primit, 
pe Hă Dam, vicepremier 
tru al afacerilor 
Coreene, trimis 
dintelui Kim Ir 
agenția A.C.T.C.
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SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U. IN THAILANDA. în cursul 
vizitei întreprinse in Thailanda, 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut convorbiri cu 
primul ministru Prem Tinsulanon- 
da și cu ministrul de externe thai- 
landez, Sithi Sawetsila, fn legătu
ră cu o serie de probleme inter
naționale actuale și, in special, cu 
situația din Asia de sud-est. Po
trivit agenției France Presse, Kurt 
Waldheim a calificat întrevederile 
avute la Bangkok drept „utile și 
constructive".

ORGANIZAREA DE ALEGERI IN
UGANDA. Partidele politice ugan- 
deze au âjunj la un acord privind

organizarea alegerilor din Uganda 
la 30 septembrie, anul acesta, a 
anunțat secretarul genera? al Parti
dului Democratic, Francis Bwengye, 
citat de agenția Reuter. El a preci
zat că s-a căzut, de asemenea, de 
acord să fie invitat un grup de ob
servatori din partea Common- 
wealth-ului, pentru a urmări desfă
șurarea alegerilor. Francis Bwengye 
b declarat că încă nu s-a stabilit 
dacă viitorul scrutin va fi țiumai 
parlamentar, sau dacă vor fi orga
nizate și alegeri prezidențiale.

„EXPOZIȚIA INTERNAȚIONA
LA DE CARICATURA 1980", orga
nizată în Berlinul occidental, și-a 
închis porțile. Au participat cu lu
crări 550 de caricaturiști din 48 de 
țări. Premiul I, pentru o lucrare 
critică la adresa societății de con
sum. a revenit desenatorului italian 
Lucio Trojano. Majoritatea lucrări
lor prezentate au abordat o tematici 
cu caracter social sau privind pro
blemele energetice și mediul incon» 
jurător.

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN 
R. F. GERMANIA a crescut în iulie 
cu 9 la sută față de luna prece
dentă, ridieîndu-se la 853 200 de 
persoane, a anunțat Josef Stingi, 
președintele Oficiului federal al 
muncii.

i

RAVAGIILE URAGANULUI „ALLEN". Uraganul „Alien", calificat cel 
mai puternic care s-a abătut in acest secol asupra estului Mării Caraibilor, 
își continuă acțiunea devastatoare, după ce a trecut de insulele Barbados, 
Santa Lucia și Dominica, apropiindu-se de Haiti și Republica Dominicană. 
Furtuna a luat naștere simbătă, in apropierea țărmurilor de vest ale 
Africii, a traversat cu mare rapiditate Oceanul Atlantic și a străbătut zona 
celor trei insule din Antilele Mici, cu o viteză maximă a rafalelor de vînt 
de 257 km pe oră. In urma sinistrului, în Insula Santa Lucia și-au pierdut 
viața 8 persoane ; ploaia torențială a provocat inundarea unor întinse 
suprafețe agricole. Din insula Barbados mai multe mii de persoane au fost 
evacuate. Din cauza inundațiilor provocate de ploi, mai multe localități au 
fost izolate. Navele care au încercat să se îndrepte cu ajutoare spre por
turile afectata nu au putut ajunge la destinație datorită vîntului extrem 
de puternic.
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