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Delegația Partidului Republican Italian, condusă 

de Giovanni Spadolini, secretar general al partidului
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A.

în intimpinarea marii sărbători
Au îndeplinit

AUGUST
planul
cincinal

Minerii maramureșeniîn cinstea zilei de 23 August, minerii din județul Maramureș raportează îndeplinirea planului cincinal. Această remarcabilă realizare, datorită creșterii productivității muncii din abataj și a gradului de mecanizare a lucrărilor din subteran, precum și hărniciei cu care colectivele de muncă din. minerit și preparare s-au angajat în întrecerea socialistă, creează posibilitatea ca, pină la sfirșitul anului, să se obțină suplimentar o producție de minereuri neferoase in valoare de peste 600 milioane lei. Este semnificativ faptul că în acest an, la nivelul platformei Maramureș a Centralei minereurilor și metalurgiei neferoase din Baia Mare, indicatorul de productivitate a muncii a fost depășit cu 8,7 la sută, iar cel al producției nete cu 10,3 la sută. în întrecerea dintre unități, pe primele locuri s-au situat minerii de la exploatările din Ilba, Săsar, Cavnic și Baia Sprie. (Gh. Susa).
Oamenii muncii din industria 

orașului ReghinColectivele de oameni ai muncii din industria orașului Reghin raportează, in cinstea zilei de 23 August, îndeplinirea, incă din aceste zile, a planului producției industriale pe întregul cincinal. In această perioadă, concomitent cu realizarea unui volum de investiții de 1,2 miliarde lei, comuniștii, toți oamenii muncii din Reghin — români, maghiari, germani — au acționat cu energie pentru diversificarea gamei produselor, accelerarea introducerii progresului tehnic și sporirea eficienței economice prin reducerea consumurilor materiale de energie și combustibil. Avansul cîști- gat va permite obținerea, pină la finele anului 1980. a unei producții industriale suplimentare în valoare de 930 milioane lei, ce se va concretiza, între altele, în realizarea a 100 000 mp panouri pentru construcții, 360 000 perechi încălțăminte, 2 600 garnituri convenționale de mobilă pentru export, 16 000 bucăți instrumente muzicale, 300 încărcătoare frontale ț.a. (Gheorghe Giurgiu)
Textilistele din Cisnădie

Ieri, 12 august, după 
e nouă zi de muncă 
record la filatură și la 
țesătorie, ca de altfel 
la toate secțiile de 
unde pleacă in țară și 
peste hotare produse 
dintre cele mai solici
tate, colectivul între
prinderii „Textila" 
Cisnădie, una dintre 
cele mai importante 
unități ale industriei 
noastre ușoare, a ra
portat îndeplinirea, în 
cinstea marii sărbători 
de la. 23 August, a 
sarcinilor pe întregul 
cincinal la producția 
industrială. Tot ieri, 
tovarășa Eugenia Leon 
Hardt, secretar al co
mitetului ae partid, 
președintele consiliu
lui oamenilor muncii 
din întreprindere, 
spunea :

— Acest succes 
datorește hărniciei 
dăruirii dovedite 
oamenii muncii, 
mâni, germani, 1 
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derea noastră, care vor 
realiza, in timpul .care 
a mai rămas pină la 
finele anului, o produc
ție suplimentară in 
valoare de 800 flrilioa- 
ne lei, concretizată in 
1,5 milioane mp țe
sături tip lină, din 
care 280 000 mp covoa
re plusate, 1000 tone 
lină spălată și altel'e. 
Efortul depus pentru 
dobindirea acestui 
succes,se conjugă in 
mod fericit cu cel 
pentru crearea unei 
calități noi a muncii, 
așa cum ne cere 
secretarul general al 
partidului, ca o con
diție de bază pentru 
buna funcționare a 
noului mecanism eco- 
nomico-financar pen
tru întărirea autoges- 
tiunii și autoconduce- 
rii muncitorești.

întreprinderea „Tex
tila" Cisnădie este 
cea de-a 20-a unitate 
economică din județul 
Sibiu care și-a inde-

plinit pină acum sar
cinile 
cincinal.

— Acest 
ne-a spus
Elena "Bteahu, secre
tar al comitetului ju
dețean de partid — 
face ca angajamentul 
pe care județul Sibiu 
și l-a luat inițial de a 
obține o producție in-, 
dustrială peste plan in 
actualul cincirtal de 5,6 
miliarde lei să poată 
fi majorat, in cinstea 
zilei de 23 August, la 
6,8 miliarde lei. Dar 
iată că, acum, o nouă 
analiză a posibilități
lor făc.ută de comite
tul județean de partid 
arată că la programul 
suplimentar din acest 
cincinal județul Sibiu 
se va înscrie cu o con
tribuție de peste 7 mi
liarde lei, ceea ce ii va 
permite să ocupe un 
loc fruntaș in între
cerea cu celelalte ju
dețe ale țării. (Nicolas 
Brujan).

actualului

lucru — 
tovarășa

Din luminoasa carte a împlinirilor țârii
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trei cincinale, poporul nostru, înfăptuind consecvent politica partidului de 
industrializare a țării, a clădit o industrie modernă, dotată cu tehnică 
avansată, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme 
sului tehnic contemporan, să valorifice superior resursele 
munca socială. Crearea unei industrii puternice s-a dovedit 
terminant al lichidării înapoierii economice, al dezvoltării 
întregii economii, al creșterii nivelului de trai al poporului, 
sigure a României pe drumul progresului și civilizației socialiste.

• In perioada 1951-1979, ritmul mediu anual de creștere a produc
ției industriale a fost de 12,6 la sută, România situindu-se printre țările 
cu cel mai inalt dinamism al producției industriale ;

• întreaga producție industrială a anului 1938 se realizează in acest 
an in numai o săptămina ;

• Cele mai inalte ritmuri de creștere au cunoscut industria construc
țiilor de mașini și industria chimică, a căror pondere in totalul producției 
industriale a sporit de la 12,9 la sută in 1938 la 42,7 la sută in 1979 ;

• Industria asigură astăzi peste 75 la sută din cerințele de mașini 
și utilaje ale economiei naționale ;

• In prezent, circa 60 la sută din venitul național se realizează In 
X^ndustrie, față de 48,9 la sută in 1965 și 30,8 la sută in 1938.

ale progre- 
materiale și 
factorul de- 
susținute a 

al înaintării

ANII NOULUI DESTIN

AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

— Gravată cu litere de aur In 
cartea istoriei patriei, insurecția na
țională armată antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944 re
prezintă, după cum se știe, eveni
mentul ce a marcat eliberarea ța
rii de sub dominația fascistă și 
începutul transformărilor de esen
ță care au dus la făurirea Româ
niei socialiste de astăzi. Ce semni
ficație majoră pentru județul Te
leorman, a acestui act istoric, ați 
sublinia în aceste zile ?— Actul de la 23 August a deschis poporului român perspectiva luminoasă a făuririi unei vieți noi, libere, demne și prospere pentru toți cei ce muncesc, a împlinirii idealurilor de dreptate socială și națională pentru care au luptat nenumărate generații de înaintași. Faptul că dezvoltarea societății a putut, după revoluția din August, să capete cursul neîntrerupt ce a dus la instaurarea unei noi orîn- duiri sociale este indisolubil legat de rolul îndeplinit de Partidul Comunist Român ca forță politică conducătoare, de strategia și tactica pe care le-a urmat în lupta revoluționară. O treaptă calitativ

Ritmurile industrializării
pe întinderile mănoase
ale cîmpiei teleormânene

Convorbire cu tovarășul Teodor ROMAN, 
prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

nouă in activitatea partidului comuniștilor a constituit-o cel de-al IX-lea Congres, care a deschis era împlinirilor fără egal în cronica de milenii a României. Pe bună dreptate se poate afirma că In ultimul deceniu și jumătate, perioada ce poartă cu pregnanță pecetea gindirii creatoare, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit și prețuit al poporului nostru, și județul Teleorman a înaintat mai mult ca oricînd pe'drumul dezvoltării economico-sociale, al progresului și civilizației socialiste — ilustrare strălucită a aplicării unuia din fundamentele conceptului economic al secretarului general al partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării.Cu numai unsprezece ani în urmă, Teleormanul se număra printre zonele rămase în urmă din punct de vedere economic. Beneficiind, prin grija partidului și statului, de importante fonduri de investiții — aproape 32 miliarde lei in ultimele trei cincinale — el s-a transformat dint.r-un județ agrar intr-unui industrial-agrar. Cum era

și firesc, aceasta a produs profunde mutații în structurile economice și sociale ale județului, a generat un nou mod de a gîndi și acționa. Au crescut puternic forțele de producție, s-a dezvoltat și modernizat continuu baza tehnico- materială, s-a lărgit și perfecționat democrația socialistă, a sporit permanent contribuția județului la creșterea venitului național și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Trăsătura definitorie a acestei’ perioade o constituie, fără îndoială, ritmurile înalte, de 16—18 la sută, superioare celor pe țară, înscrise în dezvoltarea industriei, prin punerea în funcțiune a noi capacități de producție, extinderea și modernizarea celor existente, promovarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice. Practic, marea Industrie a apărut aici în ultimii 15 ani și, odată cu ea, a renăscut însuși județul Teleorman. An de an au fost puse în funcțiune mari unități ale chimiei, construcțiilor de mașini, electrotehnicii și metalurgiei, ale industriilor alimentară

și ușoară. După ce petrolul făcuse, în 1968, din localitatea rurală Videle un oraș înfloritor, au apărut marile platforme industriale la Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Videle și Zimnicea cu întreprinderi care au în dotare fonduri fixe de înaltă tehnicitate, cu un grad ridicat de automatizare și o mare productivitate. Și nu numai atțt. S-au conturat platforme industriale cu un profil distinct. Astfel, Alexandria s-a înscris harta economică a județului șl a țării ca un puternic centru al construcțiilor de mașini. Turnu Măgurele — ai chimiei, Videle — al petrolului, Zimnicea — al metalurgiei, iar Roșiorii de Vede — al Industriei ușoare și alimentare. Totodată, au avut ioc schimbări .fundamentale în structura pe ramuri a industriei județului. Dacă in 1065 ponderea în producția industrială era deținută de ramura alimentară, din 1975 ramura conducătoare a devenit construcția de mașini, care realizează astăzi mai mult de o treime din întreaga producție industrială a județului.Traducînd neabătut in viață indicațiile secretarului general al

pe

Convorbire consemnată de
Ion TOADER
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, la Snagov, delegația Partidului Republican Italian, condusă de Giovanni Spadolini, secretar general al partidului. senator, care efectuează o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație mai fac parte Ennio Ceccarini, membru al Consiliului Național al P.R.I., șeful secției internaționale, și Stefano Folii, membru al Consiliului Național al P.R.I., șeful Secretariatului, director al revistei „Occidente".La întrevedere au participat tovarășii Iosif Banc și Virgil Cazacu, membri ai Comitetului, Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Secretarul general al Partidului Republican Italian a exprimat gratitudinea și satisfacția sa și a membrilor delegației de a vizita România, de a fi primiți și a avea un schimb de păreri cu conducătorul partidului

și statului român, în probleme bilaterale și internaționale de interes comun. Giovanni Spadolini a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea conducerii Partidului Republican Italian și a Sa personal, un caid salut, împreună cu cele mai cordiale urări. Totodată, oaspetele a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, în e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a relevat larga prețuire de care se bucură în lume politica externă a României, promovată cu consecvență și strălucire de președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane. Conducătorul delegației a subliniat că această politică constructivă, de pace, prietenie șl colaborare, își găsește o nouă confirmare în Mesajul adresat de șeful statului român participanților la cel de-al XV-lea Congres internațional

de științe istorice, care se desfășoară, în aceste zile, la București.Mulțumind pentru urările șl cuvintele de apreciere exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe secretarul general al Partidului Republican Italian, pe ceilalți membri ai delegației șl a adresat, totodată, conducerii P.R.I. salutări călduroase și cele mai bune urări. Secretarul general al P.C.R. și-a exprimat convingerea că vizita delegației Partidului Republican Italian va contribui la extinderea relațiilor dintre cele două partide, la adîncirea prieteniei și colaborării tradiționala româno-italiene.Tn timpul întrevederii, care a prilejuit un larg schimb de păreri, s-a evocat cursul pozitiv al raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Republican Italian și a fost evidențiată hotărîrea comună de a le dezvolta și aprofunda în continuare, în spiritul stimei și respectului
(Continuare în pag. a V-a)

Delegația Frontului Popular pentru Eliberarea PalestineiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 12 august, la Snagov, delegația Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Taissir Quba, membru al Biroului Politic al C.C. al F.P.E.P., care face o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte Samira Salah, membru al C.C. al F.P.E.P., Hussein Abul Namel, directorul redacției ziarului „Al-Hadaf“, organ al F.P.E.P., și Zoheir Abdel Karim, activist la Departamentul internațional al F.P.E.P.La întrevedere au participat tovarășii Virgil Cazacu și Ion Coman, membri ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu, in

numele său și al membrilor delegației, profunde mulțumiri pentru o- ■ noarea de a fi primiți, pentru posibilitatea oferită de a vizita -Româ- nia, de a cunoaște nemijlocit unele dintre realizările importante obținute de poporul român în opera de edificare a noii societăți. în același timp, el a exprimat întreaga recunoștință și a dat o Înaltă apreciere poziției principiale, constante, a P.C.R., a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, de sprijinire activă șl permanentă a luptei drepte a poporului palestinian pentru cucerirea drepturilor sale inalienabile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat, la rîndul său, satisfacția pentru vizita pe care o face In țara noastră delegația Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, apreciind că relațiile cu organizațiile palestiniene, cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul

legitim al poporului palestinian — sint foarte bune și că actuala vizită va contribui la dezvoltarea în continuare a colaborării .dintre. Partidul Comunist Român și Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei, a prieteniei dintre popoarele român și palestinian, la promovarea cauzei juste 
a poporului palestinian.în timpul convorbirii s-a procedat la un larg schimb de vederi in legătură cu unele aspecte actuale ale situației politice internaționale, îndeosebi cu privire la ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Taissir Quba au subliniat că în condițiile acthale sint necesare eforturi tot mai mari și mai susținute din partea tuturor statelor, a partidelor și organizațiilor politice revoluționare, democratice și progresiste, a opiniei publice mondiale pentru oprirea
(Continuare în pag. a V-a)

Istoria,Este, fără doar și poate, o mare cinste pentru știința istorică românească și pentru România socialistă faptul că al XV-lea Congres internațional de științe istorice se ține la București, sub înaltul patronaj al președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am fost în Sala Palatului la solemnitatea deschiderii lucrărilor acestui forum mondial, al celor peste 2 000 de cercetători ai trecutului omenirii. Și, dintru început, am avut acel sentiment de plenitudine, acea bucurie a întîlnirii cu înzestrate conștiințe care cern aurul dezvoltării tuturor popoarelor, alegînd fapte și idei din imensa experiență umană, vădind cum s-a înălțat „homo sapiens" in rang de „homo faber", trudind de la unealta de piatră pînă la nava cosmică din uluitoarea noastră contemporaneitate. Adunați, aici, în capitala unde Nicolae Iorga, ca expresie a mentalității unui popor și ca rezultat al unei frenetice munci de cercetare, ajungea " la convingerea că 
„Istoria e disciplina cea 
mai umană din toate", aici unde Nicolae Băl- cescu a formulat succint 
„Istoria este cea dinții 
carte a unei nații", aici unde Eminescu a scandat despre valoarea istoriei, întărind conștiințele cu rațiunea sublimei încrederi: „La trecutu-ți mare, 
mare viitor", adunați aici, deci, cei mai valoroși istorici de pe toate continentele au intrat într-o binefăcătoare zonă fertilă a gindirii și cercetării privind trecutul și viitorul umanității. Căci, orice s-ar zice, ne numărăm printre țările al căror trecut face cinste istoriei : n-am săvîrșit nici o nedreptate altora și totdeauna am luptat \ pentru dreptate și 11-

conștiința umanitățiibertate. Iar acest climat s-a luminat prin Mesajul președintelui republicii noastre : „în actualele condiții internaționale, care sint deosebit de complexe, cea mai inaltă îndatorire și răspundere a istoricilor este ca, studiind dezvoltarea societății, evenimentele istorice, să desprindă din uriașa comoară de experiență acumulată de-a lungul mileniilor și să Îmbogățească activitatea prezentă și viitoare cu învățăminte și concluzii

în zecile de săli unde se discută probleme de maximă importanță pentru soarta omenirii, istoria se înfățișează ca o meditație asupra existenței umane. Marea majoritate a colegilor Istorici, fie că vin din Paris, Moscova, New York, Beijing, Roma, Bonn, din Africa ori A- merica Latină, se arată cu totul dornici a folosi istoria ca mijloc eficient de apropiere, de cunoaștere, de colaborare între popoare. Prin această înaltă misiune se statornicește,
de Dumitru ALMAȘ

pentru mersul înainte al popoarelor pe calea civilizației, pentru pacea și progresul întregii umanități".Pentru marea majoritate a participanților, istoria nu mai este, cum pretindea Schopenhauer, „visul confuz și penibil al umanității", ci s-a ajuns la concepții sănătoase, raționale, constructive, întemeiate pe valorile conceptuale ale dialecticii materialiste. Reluînd concepția anticilor, care au socotit Istoria magistru 
vitae, am ridicat-o la rangul nobil de conștiință a umanității. întîlnirea miilor de confrați, de toate națiunile și de toate rasele, de toate concepțiile sociale, politice, religioase, în aceeași arenă a discuțiilor cinstite este, desigur, o performanță. Nu se vor lămuri toate problemele. Aceasta nu-i cu putință. Dar, așa cum se arată și în Mesaj, toți istoricii se dovedesc a fi conștlenți de înalta lor îndatorire de a face din această știință un mijloc, un instrument de apropiere, de cunoaștere șl înțelegere între popoare.

și pentru istorie, tot mai adine și mai temeinic pe plan mondial, conceptul de știință formativă cu rol educațional, culturaliza- tor, mobilizator în îndrumarea popoarelor in uriașa lor strădanie pentru sporirea civilizației, înflorirea culturii, in cucerirea libertăților de care omenirea a avut și are atîta nevoie, stringentă și vitală nevoie. Fiind o știință complexă, cobori- tă, de mult, din jilțul de slujitoare a tronurilor, istoria a devenit o haină înțeleaptă a popoarelor, pentru popoare. „In
tr-insa, cum scria Bălces- cu, națiunea își vede tre
cutul, prezentul și viitorul. 
O nație fără istorie este 
un popor incă barbar, și 
vai de acel popor care 
și-a pierdut religia suve- 
nirilor".Azi, pentru toți istoricii adevărați, pentru toți oamenii cinstiți, istoria este o știință a adevărului făptuit. Făptuit, dar nu consumat. Iar pe sub arcul de triumf al adevărului istoric, care mustră sau entuziasmează, trec toate faptele și ideile mari ale oamenilor și popoarelor. De aceea, prin

efortul celor mai valoroși cercetători, istoria se străduie a fi o știfnță- făclie care nu trebuia să se stingă niciodată, dar nici să-și alimenteze existența din carburantul rău mirositor al denaturării adevărului.Devenirea, în impetuosul ei marș, produce șl zgură și lumină. Istoricii, în opera lor, semnalează cauzele care produc zgură spre a găsi calea evitării pe viitor, și se preocupă, în mod deosebit, de izvoarele luminii, capabilă a călăuzi popoarele pe calea viitorului. Nicolae Iorga a creat o metaforă grăitoare despre necesitatea de a păstra lumina istoriei : „Orice epocă de 
cultură ce se încheie lasă 
în floarea uscată semin
țele vremii noi ; nu le ri
sipiți !“ Și n-aș putea încheia această scurtă însemnare, sugerată de forumul mondial al istoricilor, decît tot cu un cu- vînt al marelui meu profesor, de atîtea ori pomenit zilele acestea, de mulți confrați din lumea întreagă : „Istoria nu 
numai că se lasă in mij
locul vieții, dar o lărgeș
te prin perspectiva imen
să a trecutului, prin pre
simțirea viitorului fără 
de capăt. Nu există dis
ciplină omenească prin 
care să ne facem mai so
ciabili, mai altruiști, mai 
iubitori de om și de 
viață".Prin aceasta, Istoria scrisă fără ură și părtinire este un admirabil argument în pledoaria drepturilor legitime ale popoarelor la o viață demnă, liberă și independentă. un subtil instrument în educația dragostei pentru oameni și popoare. în forjarea dragostei pentru poporul și patria proprie, ca și pentru toate popoarele șl patriile din lume.
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„Oaș '80"
Anul trecut, un grup de oșeni 

iubitori de navigație și natură 
au efectuat o expediție de zece 
zile, cu o plută, pe Someș 
(300 km). Evenimentul a fost 
relatat la vremea respectivă în 
rubrica noastră. Încurajați de 
succes, inimoșii plutași din Ne- 
grești-Oaș și-au confecționat în 
această vară ambarcațiunea 
„Kattamaran", care are o viteză 
de deplasare mai mare și este 
constituită din două corpuri 
(bărci) prevăzute cu două flo- 
toare din fibră de sticlă legate 
pe deasupra cu o punte. Noua 
expediție a echipajului „Oaș ’80“ 
a pornit joi, 7 august, de data 
aceasta pe rîul Mureș, urmind 
să străbată un traseu de peste 
500 km, intre Reghin și Arad. 
Întregului echipaj — alcătuit din 
I. Koșa, medic, I. Țiproc, me
canic, T. Poptile, tehnician, 
I. Ujj, tehnician sanitar, C. Pop, 
pedagog, Vasile Ghiran, profe
sor — îi dorim „vint bun de la 
pupa!“.
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ZOOTEHNIA-LOCUI 1 PE 
ORDINEA PRIORITĂȚILOR 
în viața economică a comunei 

Dorna Candrenilor

NOI TIPURI

| Pe valea Oltului... 
| din București

„Cu mai bine de două săp- 
Itămini in urmă am trecut pe 

strada Valea Oltului, din cartie
rul Drumul Taberei, undeva in- 

Itre grădinița de copii și blocul 
D 34 ; niște copii se scăldau la 
jetul de apă ce țișnea dintr-o 
conductă fisurată. Poate nu m-aș 

I fi sesizat dacă ieri n-aș fi tre
cut din nou pe acolo și n-aș fi 
văzut exact aceeași scenă" — ne 

I scrie profesorul bucureștean
Ion Popa. /

Chiar așa, cetățenii se sesizea
ză, dar I.C.A.B.-ul — ba?

Care săptâmînă?
| Corespondentul nostru Cheor- 

ghe Ispășoiu ne sesizează un I' caz de neglijență din Rm. 
Vîlcea. Pe lingă atltea blocuri 
frumoase care întregesc armo
nios noul peisaj arhitectural al 

I orașului se numără și cel care 
poartă nr. 23 A, din cartierul 
„Ostroveni". A fost dat în folo- 

Isință în luna mai — dar nici 
pină acum n-a fost racordat la 
rețeaua de energie electrică.

I Bineînțeles, locatarii au recla
mat la „I.R.E." și, bineînțeles, 
„I.R.E." a promis ci vor veni 
„săptămîna următoare !“ Care 

Isăptămînă, stimați tovarăși de 
la „I.R.E." Rm. Vilcea 7
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Ora de audiente, 
ora maximei solicitudini

| Scorul birocrafleî I
Pentru transportul In comun g

Idin orașul Tulcea au fost puse I la dispoziție peste 70 de auto- I 
buze. Din acestea insă circulă

I numai 15. Celelalte au tras pe j 
dreapta și așteaptă rind la re- | parat, Și asta nu de-o zi, de 
două, ci de luni de zile. Timp ■

Iîn care, zilnic, intirzie la ser- I 
viciu o serie de oameni ai mun- ’ cii. Conducerea Autobazei de

I transport in comun, in loc să I ia măsuri să introducă tn cir- I 
culație autobuzele defecte, se

I ocupă de cu totul altceva. I 
„Umflă" mereu schema de per- I 
sonal: nu la reparații — cum 1 poate ar fi de înțeles — ci la .

I dispecerate, unde au fost încă- I 
drate 20 de persoane. Pentru 15 I 
autobuze ! Un adevărat scor al

I birocrației. Cine pune pe roate I 
transportul tulcean ? j

Interlocutorii din Dama Candrenilor — comună necooperativizată din județul Suceava — s-au cam mirat dintr-un Început de prima apariție in comuna lor a unui ziarist din București. „Vedeți, dumneavoastră. localitatea noastră e o așezare de munte, pămînt arabil nu prea avem, oamenii se ocupă ca pe vremuri de creșterea animalelor, așa că nu știu ce v-ar putea interesa. Poate cunoașteți pe cineva pe aici sau ati fost minat din cine știe ce pricină1*. Le-am explicat c-am aflat la Suceava Că sint printre fruntașii județului la livrarea de carne si lapte. „Așa este, au răspuns ei, s-ar părea că sîntem chiar pe primul loc**.Secretarul comitetului comunal de partid. Alexandru Nedelea. un muncitor forestier cu o bogată experiență politică, ne-a propus „pentru că tot este spre seară" o documentare pe viu prin comună si să călcăm și pragul cîtorva gospodari. Ajungem la casa crescătorului de animale Vasile Ursut, care împreună cu soția ne primește cu ospitalitatea vestită a bucovinenilor. Camerele curate ca un pahar sînt încărcate cu velințe, perne, covoare, o adevărată expoziție artizanală.Discuția alunecă pe nesimțite spre aspecte legate de creșterea animalelor : furaje, îngrijirea pășunilor, construirea adăposturilor. După ce părăsim casa gospodarilor, secretarul de partid îmi arată spre vale o clădire cu etaj, construită în stilul arhitectonic al locului, care se îmbină armonios cu liniile dulci ale reliefului. „Este tot a lor, îmi explică el, au ridicat-o pentru cei doi feciori".Continuăm să mergem printre pajiștile cărora florile viL multicolore, de munte le dau pîlpîiri de jăratic, în cale ne apare o femeie cu două garnite. Facem cunoștință si apoi ne îmbie cu lapte proaspăt. „Vă place la noi ?“, mă întreabă Ruxandra Badea. deputată în circumscripția comunală nr. 2 și vicepreședinta comitetului comunal al femeilor. Am vorbit și cu ea despre animale, despre participarea cetățenilor la efectuarea unor lucrări și amenajări zootehnice.L-am întrebat într-un tîrzlu pe secretarul de partid ce l-a Îndreptățit ■ă afirme că oamenii pe aici trăiesc ca pe vremuri. „Dacă vă amintiți, a replicat eL am spus că se ocupă ca pe vremuri, de creșterea animalelor. Dar trăiesc cu totul altfel. De pildă, familia Ursut. intr-un fel reprezentativă, a fost o familie la început strîmtorată. S-a ocupat cu slrg de zootehnie, a înțeles să se folosească de Înlesnirile pe care le acordă statul și. cum spune si o zicală românească. animalele au dat sărăcia a- fară din casă. Comunistul Ursut are astăzi o gospodărie înfloritoare. Bl apoi, deși îndeletnicire străveche a oamenilor de pe aceste locuri, creșterea animalelor se face astăzi în cu totul alte condiții".într-adevăr, zootehnia constituie în viata economică a comunei prioritatea nr. I dlrectionată si susținută cu vigoare de mai multi ani de către organizația de partid. Obiectiv unitar al activității comuniștilor, el dă conținut si sens multiplelor forme ale muncii organizatorice si politico- educative. O deosebită importantă a fost si este abordată coordonării si îndrumării organizațiilor de masă si obștești tocmai pornind de la faptul că numai prin mijlocirea lor. comitetul comunal de partid a putut in

teresa. influenta si antrena masa cetățenilor comunei în dezvoltarea zootehniei. în acest sens s-au avut in vedere două laturi, pe de o parte determinarea. In mod individual, a gospodarilor de a se dedica creșterii animalelor sau sporirii efectivelor acestora, iar, pe de altă parte, participarea lor la lucrări de interes comun (amenajarea de saivane, adăposturi pentru animale, stîni, căi de acces pentru transportul furajelor etc.).'Pornindu-se de la obiective unitare legate de dezvoltarea zootehniei în ansamblul ei, coordonarea și sprijinirea organizațiilor de masă si obștești de către comitetul comunal de partid se desfășoară, potrivit specificului si posibilităților fiecărei organizații. Astfel, utecistil sînt mobilizați îndeosebi la îngrijirea pășunilor (anul acesta ei ap curățat 152 hectare de pășune). Construirea a patru saivane cu o capacitate de 500 de bovine, a 14 stîni de vară, a 20 de adăposturi a revenit. în principal, membrilor asociației crescătorilor de animale. -Prin intermediul comitetelor de cetățeni, al deputaților consiliului popular șl ai celor opt organizații ale democrației și unității socialiste a fost dezbătută cu locuitorii comunei cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie.Recent, comitetul comunal de partid a analizat activitatea comuniștilor în spiritul noilor exigențe aflate în fața sectorului zootehnic. Printre măsurile adoptate au fost înscrise preluarea la fondul de stat a produselor contractate, determinarea tuturor familiilor care dețin teren să acționeze în spiritul recentelor reglementări pentru a crește animale, creșterea efectivului de oi, sporirea producției de carne și lapte la fiecare animal. Dar nu atît analizele periodice, o practică aici riguros respectată, ci mai ales legătura directă și permanentă a secretarului comitetului comunal de partid, a celorlalți membri ai biroului cu cei care au responsabilități în cadrul organizațiilor de masă și obștești, cît și cu membrii lor de rind constituie una din trăsăturile definitorii ce caracterizează stilul de muncă al organizației de partid.Măsura acestor strădanii 7 Gospodarii comunei dețin 6 742 bovine, 3 100 oi si .2 350 porci. Dintre aceștia. Gavril Candrea posedă 8 bovine si 130 oi, Petre Chiper — 22 bovine, Țigănetea Ion a lui lacob — 18 bovine și sînt fruntași la contractarea de carne și lapte.înainte de a-mi lua rămas bun, gazdele mi-au atras atentia asupra cerinței formulate de secretarul general al partidului potrivit căreia organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. îndrumate de organele si organizațiile de partid, trebuie să a- corde o deosebită atenție muncii în rîndul tineretului, determlnînd ca o mare parte a acestuia să lucreze în zootehnie, asigurtnd creșterea si educarea lui corespunzătoare. Si aceasta cu un anume tâlc. Pe lingă școala generală funcționează o microfermă zootehnică model, care aduce anual un venit de 500 000 lei. Si nu numai atît. în ultimii ani. aproximativ 35 la sută din absolvenți au rămas în comună pentru a se dedica zootehniei. Aici, la Dorna Candrenilor.
C. VARVARA

„Modern 461", „Modern 465“ și R 304 L sînt noile modele de aragaze prezentate la Tîrgul de mostre de bunuri de consum de întreprinderea „23 August" din Satu Mare. Aceste mașini de gătit au cite patru arzătoare, alimentate cu gaze, cuptor și rotisor electric cu termostat pentru reglarea temperaturii — ceea ce asigură un consum redus de energie electrică — geam panoramic și lampă la cuptor (care se aprinde in timpul funcționării rotisorului), permițînd astfel supravegherea interiorului. „Modern 465“ are, în plus, aprindere automată, accesorii și dispozitive de control și se distinge prin siguranță în funcționare. Aragazul R 304 L, întrunind aceleași calități mai prezintă o noutate : în corpul mașinii a fost Încastrat un dulap pentru păstrarea buteliei, adaptabil și pentru depozitarea unor bunuri gospodărești.Aceste produse cu design modern sînt frumos finisate în email alb, cu sau fără decor pe placa frontală. Ele fac obiectul unor sondaje în rîndul vizitatorilor pentru a se cunoaște gustul și preferințele cumpărătorilor. Cele ce vor întruni aprecierile publicului urmează să fie contractate de comerț în toamna acestui an.

Răsfoind registrul de audiente al Consiliului popular al municipiului Giurgiu, al In fată un veritabil seismograf al vieții acestei localități. Cu alte cuvinte — un indicator obiectiv al problemelor stringente, al punctelor de interes prioritar semnalate de cetățenii municipiului. Structura celor semnalate oferă o imagine grăitoare a ceea ce înseamnă, ce a devenit. ce trebuie să devină în si mai mare măsțțră audienta : un prilej suplimentar de legătură a activistului cu cei pe care îi reprezintă, o posibilitate de comunicare directă, de la om Ia om, o cale de a se recepționa idei, de a se formula propuneri, de a se contura soluții in probleme de interes comun, obștesc. Bineînțeles, audienta constituie și posibilitatea legală de a se adresa petiții, solicitări, de a se exprima doleanțe. Dar cu cît problemele personale își găsesc rezolvarea — sau cel puțin exp licăr<<a -cuvenită — la eșaloanele mai apropiate de natura problemei, cu atît mai mult la celelalte niveluri timpul afectat audiențelor poate fi folosit pentru dialogul rodnic, de interes major, de la gospodar la gospodar.Structura audientelor de la consiliul popular din Giurgiu sugerează însă și alte aspecte. De exemplu, urmărind coloana'ce indică locul de muncă al solicitantului, te frapează repetarea Întreprinderii textile ..Dunăreană". Este o unitate cu mii de oameni, majoritatea femei, cu probleme de muncă si sociale specifice. Totuși, este una dintre unitățile cu un colectiv stabil, cu o activitate economică apreciată. Este de mirare deci că tocmai de acolo provin atî- tia solicltanți de audiente pentru probleme personale. Examinlnd motivele pentru care vin cei de la „Dunăreană" în audientă tocmai la consiliul popular, te surprinde faptul că toate, absolut toate au ca temă doleanțe de competenta conducerii administrative sau a organismelor politice și obștești din întreprindere. Mal mult, pentru rezolvarea respectivelor cereri, primăria n-a avut altceva de făcut decît... să se adreseze directorului Întreprinderii sau. mai simplu, să-l îndrume pe solicitant să se ducă el la director. Care este cauza acestei situații ?Am căutat răspunsul la fata locului. impreurră cu doi activiști de la bi-

roul de sesizări si audiente al comitetului municipal de partid, tovarășii Emanoii Ancu si Ion Păcuraru. In holul modernei clădiri administrative a fabricii, căutăm programul de audiente. Găsim afișat însă programul de audiente de... la centrală. Cel al întreprinderii în care ne aflăm — nicăieri 1 Urcăm spre biroul tovarășului director Ilarion Cozea. Este plecat cu treburi. Dar ni se dau asigurări că săptămînal. lunea, primește în audientă. N-i era luni, era o zi de marți. Deci puteam afla ușor cîți oameni primise în ziua anterioară și ce probleme soluționase. Dar. în acea zi. directorul nu ținuse audiente. Ultimii solicitant! fuseseră primiți la data de 9 iunie. întoarcem filele spre începutul anului. De la 9 iunie, un salt înapoi pînă la... 5 mai. Căutăm mai departe. De la 5 mal la 14 aprilie, apoi de la 24 martie la 18 februarie. Deci nu In fiecare luni, ci o dată pe lună a acordat directorul audiente. De oe ?Explicația am primit-o cu o lună mai tîrziu. cînd am vizitat din nou
De ce pentru oamenii 
de la „Dunăreană" 
consiliul popular e 
„mai aproape" decît 

biroul directorului

ASIGURAREA-O MĂSURĂ 
UTILĂ DE PREVEDEREPrintre asigurările de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și „asigurarea familială mixtă de viață" care satisface dorința celor care vor să ia o măsură suplimentară de prevedere pentru ei si membrii familiei lor si. concomitent. să realizeze econotnii planificata pe o anumită perioadă de timp.Această asigurare prezintă următoarele caracteristici : poate cuprinde Pe toti membrii de familie care — la data oontractării asigurării — sînt în vîrstă de la 5 la 65 de ani ; se poate contracta ne orice durată cuprinsă Intra 5 pînă la 15 ani. lă o sumă ce se stabilește de asigurat : participă la tragerile lunare de amortizare, prin combinațiile de cîte 3 litere ce se atribuie pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată ; suma asigurată se plătește : In caz de invaliditate permanentă din accidente a oricăruia dintre asigurați ; Ia ieșirea combinației (combinațiilor) de litere, cu prile-

jul tragerilor de amortizare : la expirarea asigurării (independent de sumele plătite anterior centru eventualele cazuri de invaliditate permanentă) ; în caz de deces din orice cauză al oricăruia dintre asigurați ; primele de asigurare sînt diferențiate In funcție de vlrsta persoanei care contractează asigurarea. de durata poliței, de mărimea sumei asigurate, precum șl de numărul si vîrsta membrilor de familie ce se includ In asigurare, puțind fi achitate si tn rate.La expirarea asigurării la care primele au fost plătite — pentru Întreaga durată prevăzută tn poliță, suma asigurată se plătește concomitent cu o indemnizație de 10 la sută.Pentru informații suplimentare sl pentru contractarea de asigurări, cei interesat! se pot adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agentilor si inspectorilor de asigurare sau. direct, oricărei unităti ADAS.

întreprinderea. (între timp, pe geamul gheretei portarului apăruse programul de audiente la membrii conducerii unității). Era o zi de luni și directorul întreprinderii tocmai îsi încheia orele de audientă.— într-adevăr, recunoaște dinsul, a fost o perioadă în care acțiunile pe care le-am întreprins, în calitate de întreprindere model, s-au suprapus zilelor rezervate primirii în audientă. Pe de altă parte, tot in această jumătate de an am fost plecat în concediu și apoi în străinătate. Dar eu sînt zilnic la dispoziția oamenilor în birou, în secțiile de producție unde merg foarte des. Se poate spune că se ajunge greu la mine ?Nu spunem că se ajunge greu. Dar, după cum s-a văzut, se ajunge mai puțin ușor decît la președintele consiliului popular municipal. Am întreprins un sondaj în rîndul celor ce au fost în audientă la director. Muncitoarele Stana Baciu, Ortansa Apostol, Alexandrina Rusu ne-au declarat că au fost primite șl ascultate cu atenție și li s-a dat și un răspuns satisfăcător, pe măsura posibilităților, desigur. Iată, insă, ce ne spune Florica Panait.:— Din luna aprilie mă străduiesc să intru la tovarășul director. L-am așteptat dimineața, dar de fiecare dată era însoțit de diferite persoane cu funcții de răspundere, încit nu-mi rămînea altceva de făcut decît să mă duc la locul meu de muncă. Am încercat să mă înscriu în audiență. Pentru aceasta însă îmi trebuia un bon de la șeful secției.— Bon de la șeful secției ? !— Da. așa e la noi regula. O dată ml-a dat. Dar. ghinionul meu, tocmai atunci audientele nu s-au ținut. Bonul a expirat și șeful refuză să-ml dea altul. Iar fără bon portarul nu mă înscrie pe lista de audiențe.Această nemaiintllnită metodă de înscriere în audiență ne-a fost explicată prin aceea că șeful secției ar trebui să se convingă că problema nu se poate rezolva In secție ! Cu alte cuvinte, să nu fie deranjat directorul. Dar o asemenea logică denotă că la „Dunăreană" nu s-a înțeles esențialul despre rostul audiențelor. Directorul este un reprezentant al oamenilor muncii, iar

ora d« audientă e ora minimală și fermă de întilnire cu cei r'eprezen- tați. înainte de a se vorbi de probleme mici sau de probleme mari, de chestiuni întemeiate sau neîntemeiate trebuie vorbit de dreptul reprezentatului de a sta de vorbă cu reprezentantul său, de interesul celui ce reprezintă de a se intilni, in condiții de maximă receptivitate, do la om la om, cu tovarășii lui.în urma unei operații complicate, muncitoarea Paula Lăbău avea recomandare medicală pentru schimbarea temporară a locului de muncă. După mai multe încercări nereușite în întreprindere, a fost nevoită să ceară audientă Ia consiliul popular. Cererea ei, îndreptățită, a fost7 rezolvată favorabil. Dar după luni de așteptare. Ioana Chiriță este o tînără muncitoare, absolventă de doi ani a liceului industrial cu profil textil. In lunile de acomodare nimeni nu i-a întins o mină de ajutor. S-a descurcat cum a putut și acum lucrează la războaie, în rind cu celelalte țesătoare. Dar continuă să fie încadrată ca necalificată. A bătut pe la toate ușile. în zadar. în 23 februarie. pierzîndu-și răbdarea, a cerut audiență la primul secretar al comitetului municipal de partid. Ca și in multe alte cazuri care intră direct în competența întreprinderii, și acesta a fost încredințat consiliului oamenilor muncii. Dar, la prima noastră vizită în întreprindere, pe la mijlocul lunii iunie. Ioana Chirită tot muncitoare necalificată era. Pe loc, președinta oonsiliului oamenilor muncii, tovarășa Aurora Cune, i-a chemat pe ajutorul de maistru din secția respectivă și pe șeful serviciului personal dindu-le sarcina de a rezolva urgent și pozitiv această situație.O altă categorie de audiente Inutil solicitate la consiliul popular este legată de locuințe. Conform legii, consiliul oamenilor muncii este organul împuternicit să analizeze fiecare cerere și să întocmească lista de priorități care să fie afișată, incit fiecare om să știe cînd îi vine rîndul. La „Dunăreană" această listă nu-este afișată. Și nici nu are cum să fie. pentru că nu este întocmită. Am cerut-o. dar ni s-a arătat lista din... 1979. devenită inactuală. Din cele 50 de cereri, ce figurau la urgența întîi, 36 sînt rezolvate. Constatăm, la o privire mai atentă, că pozițiile 33, 34, 35 sînt sărite, 36 a primit locuință, 37 — nu, 38 — da, 39, 40 — nu, 41 — da, 42 — nu, 43 — da ș.a.m.d. Se spune că au fost sărite aceste poziții pentru că respectivii nu au efectuat cele 200 de ore de muncă patriotică necesare. Foarte posibil să fie așa. Dar cîți cunosc acest lucru? Din cauza misterului ce plutește în jurul listei, oamenii nu mai știu exact care este poziția pe care figurează, se 'consideră nedreptățiți, cer audiențe la primărie.Iată, așadar, cum oamenii se învirt, ca într-un carusel — intreprindere- primărie și din nou întreprindere — din pricină că mecanismul organizării audientelor este, de la o vreme, dereglat. în 1979, directorul a primit circa 300 de persoane ; anul acesta, în aproape șapte luni — doar o sută. Sistemul „bonurilor", conjugat cu nerespectarea programului a diminuat accesibilitatea oamenilor la director, împingîndu-i spre . forurile superioare. Firește, ei sînt primiți și ascultați, cu atenție si răbdare, de către reprezentanții acestora. Dar, așa cum am văzut, de cele mal multe ori, mijloacele de soluționare a cererilor se găsesc la locul de muncă al solicitantului. Omul este pus pe drumuri în mod inutil, rezolvarea întirzie. Și toate acestea pentru că, paradoxal, e mai lesne să ajungi la primărie decît la director.
Rodlca ȘERBAJN

■ ■■■■■

| Bărcile 
din Botoșani

In parcul „Mihail Eminescu" 
din Botoșani există, de ani și I ani, o oază de apă. Frumos ame- 

I najată, aceasta a servit printre 
altele și la familiarizarea celor 
mici cu minuirea vislelor. Dar 
numai pînă la începutul actua
lului sezon călduros. Căci, 
deși bărcile au reapărut pe 
undele apei, la debarcader nu s-a 
mai auzit vocea omului care să 
le pună la dispoziție dori
torilor și lopețile necesare 
vîslitului. Unii dintre copii, 
mai îndrăzneți, se plimbă și așa 

Icu barca, folosind drept visle 
resturi de cherestea. Ei speră 
că vor fi văzuți și se vor lua 
măsuri, Evident, nu măsuri 

I restrictive, ci de reactivare a 
debarcaderului !

| Dacă erau 
| supravegheați...

Tinerii Carol Doboș și Pavel 
IPițai erau încadrați ca munci

tori sezonieri la ferma zooteh
nică a I.A.S. Făgăraș. Intr-o 

Ibună zi (vorba vine, că numai 
buni n-a fost), neavind ce face, 
s-au îmbătat și au început să 
joace. Cu ce ? Cu un ditamai 

I pietroi de vreo 20 kg. S-au
jucat și pe podul care traver
sează pe deasupra căii ferate : 

I tocmai cînd trecea un tren, au 
aruncat in jos pietroiul, care a 
lovit parbrizul locomotivei, acci- 

Identindu-l foarte grav pe aju
torul de mecanic (acesta avea si și decedeze ulterior).

Făptașii au dispărut de înda
tă, dar au fost prinși nu peste 

mult timp. Desigur, ei vor răs- 
Ipunde in fața instanței judecă

torești, dar nici cei care răspund 
de supravegherea tinerilor 

I muncitori sezonieri de la Z.A.S.
Făgăraș nu pot dormi liniștiți. 
Mai ales că in camera unde dor- 

Imeau cei doi erau adevărate de
pozite cu sticle de alcool goale 
— semn că nimeni nu supra
veghea viața lor.
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PRIN 
CAPITALĂ,

ZIUA 
ȘI NOAPTEA 

LA VOLANUL 
UNEI „DACII" 

(II)

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI
și coiespondenții „Scinteii"

Deschid ușile Roșcatei — „Dacla"- taxi pe care am lucrat zece zile — mereu alti oameni. necunoscutl care-mi devin apropiați printr-un gest, printr-o vorbă, printr-o atitudine si descopăr — întreg sau fragmentar — întîmplări cărora nu întotdeauna le pot ghici începutul sau sfîrșitul. Unul. înalt, grav, emoționat, duce un buchet de flori, tinându-1 ca pe o torță cu flacăra olimpică; în mașină pătrund întîi florile si apoi el. în vizită, o cerere in căsătorie? Cine poate ști? Cu altul mă îndrept spre șoseaua Ștefănești și-mi descrie cum era drumul acesta mai înainte, desfundat, vai de capul lui. dar acum este o curea de beton sub care se află un mare canal colector. ..Dacă vor trebui să umble la el ce vor face — se întreabă — vor sparge betonul?". ,.S-ar putea să fie un acces pe dedesubt!“. ..S-ar putea, nu m-am gîndit! Dar. după cîte cunosc eu, tot îl vor sparge!". „Credeți?". O tînără ne care ..am îmbarcat-o" Intr-o seară din Pantelimon cu destinația Floreasca. îmi cere să nu o duc prin pasajul subteran Bucur-Obor. „Nu-ml place întunericul, vreau să merg pe sub stele". „Frumos — zic— dar șl în pasaj sînt lumini". „Poate, dar nu sînt naturale. Vreau să văd rotundul pămîntului". „Da. zic eu. dar pămîntul e rotund si sub pămînt!". E surprinsă. îmi cere să opresc. „Oare s-a supărat?". Nu. da’ de unde, coboară din spate si urcă lingă mine. „Să ne auzim mai bine"— șl sporovăim pînă ne amorțește gura. Regretă, cînd ajungem la blocul ei. „Poate ne mai vedem!". „Poate, noapte bună!“. De pe bulevardul Ghica-Tei duc o pereche spre capătul liniei 43 — nu am fost niciodată tn partea aceea — oe străduțe cotite, bănuind case ca în vechiul Pașcani, sau tn vechea Slobozie. Mă mir singur că au rămas, dar sînt atent si în spate unde cei doi discută, fac socoteli. Încheagă un program de vacantă: ea rămfne tn București — „să fii econoanță, eu iau

cinci mii cu mine, cu ce mai am. cu ce mai scot acolo, se adună și vin cu motorul masinutii Întreg si nou- nout!“. „Și ai să poți? Cum îl treci la vamă?". „Aranjez eu. nu-ti face griji". Ieșim, deodată, la un grup de blocuri care par o pădure de plopi uriași în mijlocul unor tufișuri — casele de altădată, tăcute, cu perdelele trase peste ochi. „Da. si aici. în cartierul acesta. Bucureștiul începe să se primenească" — îmi spun. La întoarcere mă gindesc insă cum o să bage el ditamai motorul în buzunarul hainei sau in geamantan si să-l treacă prin vamă. Dar. treaba lui și a altora 1
★' Conduc dificil prin preajma Gării de Nord spre Berceni. Mă împunge în spate un stativ de planșetă de proiectant. Lingă mine — un vlăjgan care nu are astâmpăr, desface si strînge Ia loc sul după sul. explică celuilalt tovarăș al lui. din spate : „Capătul liniei tehnologice aici este, nu unde l-au pus ei. Eliminăm trei operații. concentrîndu-le într-una singură... Am o idee de dispozitiv"... „Grozavi sint tîncii tăi. o minune" — spune cel din spate. „Ești zălud? N-ai văzut cum ne sîcîiau?". „Da. dar era o plăcere. Mai ales ăla rnicu’...". „Ti-a tăiat manșeta pantalonului...". „Da, dar e deștept". „Am o idee de dispozitiv...". „Nu ai habar ce este singurătatea...". „Pe dracu! De-aia fugim la tine, că șînt eu fericit...". „Nu-ti dai seama...". „Ce faci, dom’le. oe unde o iei? — strigă la mine. Vrei să ne „scuturi" de parale? Mă. Nicule. tu erai făcut pentru însurătoare, nu eu...“. „Vorbești să n-adormi — se înfurie Nicu. Nu-ti iubești nevasta și copiii!". „Ba da. Nicule. băiatule. dar acum avem treabă. înțelegi? Și tîncii ni se încurcau printre picioare. Nu. e limpede că ti-ai pus în eînd să ne păgubești. șoferule — sare din nou la mine. Și de timp si de bani!". „Peste case nu o pot lua!". „Găseste altă soluție! Mai repede, avem' treabă!*'.

Roșcata geme, se scutură, sforăie, zăngăne din planetare, la dreapta, la stingă... Se rotește apoi, cuminte, tn Piața Sudului si se strecoară oe lîngă magazinul „Big" tn inima Bercenilor. Eu stau într-o parte, văd lumea oblic, piciorul stativului mă împunge... „Și să-ti mai spun una. Nicule! Stai. aici, oprește, dom’le. te-ai încins la drum? De unde vă găsesc ăștia de vă angajează...**. Și dă-i. și dă-i. Coboară și cobor și eu. Tragem de planșetă, scoatem suluri de hîrtii. El nu tace, mă boscorodește, numără secundele, minutele pierdute, mi le aruncă mie în cap. mă face neisprăvit, că el are de lucru, dispozitivul... Nu. simt cum urcă mînia în mine, cum urcă. așa. ca o rachetă spre nori, vîjlind. urlînd.........59 de lei? O avere! Ține!Nu dau ciubuc din principiu". îmi trînteste banii în palmă. îmi vine să-l zic ceva. Deschid gura, o închid. El pleacă încărcat ca un hamal, clăti- nîndu-se. Dar se întoarce deodată : „Știi ce, șoferule? Fii mai cu viață, omule. (nici măcar nu știi să te cerți !**. ' Mă uit după el cum tsl tirăsc calabalîcul și mă umflă risui. Le dordsc succes.Bucureștiul începe să mi se pară mai mare decît 11 știam. Și doar de trei decenii sînt trecut în scriptele lui! Chiar și cartierul acesta de Ia piața 1 Mai, unde staționez, ar trebui să-1 cercetez mai ateht, pentru că au dispărut curțile cu nalbă galbenă, pe care le știam pînă acum cîtiva ani, au apărut alei și stradele noi. populația lui cred că s-a triplat. Mă pomenesc pe fotoliul din dreapta- cu un bărbat cam pirpiriu, cu un copil în brațe. în spate se instalează nevastă-sa. Copilul — în horbote. O lună, două ? — atît este de mic. „Repede. în Titan. Trebuie să-i dea tîtă" ! „Nae" ! „Ce e. femeie ? Nu-i așa ?** „Așa e. dar ești necioplit. Ce trebuie să știe si dîn- sul ?“ „Na. că o fi copil" ! în Vitan, Roșcato ! Știu acolo o postă, o policlinică nouă, o piață. , un depou de tramvaie, o filatură de bumbac. De-

marez sigur pe mine. După un timp încerc o informație : „De la postă pe unde o iau" ? „Care poștă, nene ?“, „Posta din Vitan. policlinica".........A,nu pe acolo, tine-o înainte. Dar să nu ne tntîrzii. că la 9 îi dă tîtă !“ „Nae" 1 „Taci, știu eu ce spun. Asta mic nu știe să rabde". „Știți, eu sint nou" — zic eu iarăși. „Păi. spune așa, nene. Da’ bucureștean ești" ? „Sint. dar".........Trebuie să stil cartierul nou — si eu am pus umărul. De la Dristor înainte si. în loc să o iei spre abator, faci la stingă. Erați cocioabe. erau maghernițe. Le-am șters de pe fata pămintului. Asta mic deschide ochii în altă lume, de la etaj, de la baie, de la calorifer. Numai că femeile astea nu se dezvată — o înțeapă el pe nevastă-sa. Ies seara la usa blocului, cum ieșeau in poartă în Vitan si sparg semințe, si trăncăne, și-1 urmăresc pe fiecare pînă la lift, „îl cumpără si îl vînd“... Si le-am spus că trebuie trăit altfel, că mahalaua am dus-o cu basculanta la platforma de gunoi... Nu se dezvată. Nici un Nae !“ — o taie el la timp, preîntîmpinînd un protest „Fac la stingă" ? „La stingă, zice el. Vezi că e o canalizare. Aid. aid e blocul meu, la etajul 7. Cînd ești liber vino să bem o bere, sîntem bucuroși de oaspeți. Ană. plătește tu" ! Iese si se a- pleacă la fereastră: „O să-ti fie greu în București. învată-1 repede, că se schimbă repede. E ca o zi de primăvară, ca o femeie"... „Nae" I „Gata, tac" ! Femeia îmi numără gospodărește banii, nid un pitac In plus 1 Mă simt bine.Rămin singur. Roșcata toarce ușor. Pornesc motorul si mă uit în sus. la etajul 7. S-au aprins luminile. „Cînd- va am să-ți tac o vizită I Noapte bună. Nae" !. *De zece ori oe zi intru si ies pe porțile orașului, de zece ori oe zi pot să văd Bucureștiul din afara zidurilor lui, numărîndu-i uzinele care par turnuri de cetate, mîngîindu-i cu privirile aglomeratiile-i urbane care,

toate, eu ferestrele Incendiate da soare. Am mai umblat pe aid. între Pantelimon și Colentina, două locuri legate atunci printr-un drum ponosit, coborînd pe lîngă spitalul Fundeni într-o uriașă groapă cu bălti, cu nă- purisuri. cu cîrduri de rate si gîste. cu case strînse una într-alta. înfrigurate. cu ctitorii cantacuzinesti. dor- mitînd alături de vestigii neolitice. Căutam. împreună cu arheologul Panait I. Panait, urmele unei lumi care a fost. Dau acum peste un baraj de beton, peste alte lucrări pe care încă nu le inteleg. peste sosele în construcție. peste o armată -de oameni care pun ordine în dezordinea unui peisaj altădată subrural.Trec bucuros și clandestin prin acest șantier, tăind drumul spre Titan, cu doi bărbați care pînă atunci discutaseră despre un proces încîldt. cu martori ai adversarilor care — cică — mințeau, cu martori ai lor care nu s-au comportat cum trebuie. „îți fac eu o cerere, obținem revizuire, te asigur !“. Celălalt e îngrijorat, e temător. „Parcă mă afund într-o mlaștină, nu știu ce să fac"... „Ascultă-mă pe mine — zice primul, dar observă deodată unde sîntem și mă întreabă : Cum de ti-au dat drumul pe aici, că e in construcție, au întors totul cu fundul în sus"... Dar ce știe el. eu am vrut, am vrut si eu să văd. Mă tin în trena unei basculante si ies cu bine la Titan, pierzîndu-mă între blocuri, spre bulevardul Liviu Rebreanu. Scap de dienti si mă îndrept spre Șulea. Ajung la vechiul rond din Du- dești-Cioplea — oare rtiai știu cei tineri numele acesta ? Dudesti-Cioplea este acum un centru urban impresionant. Tramvaiul 18 sa rotea aici, cu 15—20 de ani în urmă, întorcîndu-se cu fața spre Bucureștii care se vedeau în zare. Eu știu, eu am locuit aici, atunci. într-o casă care poate să fi fost pe unde este acum blocul a- cesta din fata căruia îmi fac semn un bărbat si o femeie^ Se urcă amîndoi și. prin ciudatele legături oe care le face mintea omului, îmi aduc aminte de cei doi cu procesul, mai ales de cel persuasiv, gata să pună el pe picioare o revizuire. 11 întreb pe bărbatul de lîngă mine : „îl știti oe Ion Zorzoană" ? „Zorzoană 7 Cine să-i știe pe toti de aici. Sint sute de mii de oameni**... Dar eu îl știu pe Zorzoană. i-am întîlnit dublura adineaori. în mașină, nu a dispărut, nu-i o ficțiune. Zorzoană cel original a fost proprietarul meu. șef de nost de jandarmi în Dudesti-Cioplea. aici, de unde plecăm spre Giurgiului nu știu la ce petrecere. Avea casă, avea grajd de vaci, dădea asistentă juridică satului ca un vechi „specialist" ce era : „Ai un proces ? Ți-1 aranjez eu ! Te-ai certat cu cutare ? îl dăm în judecată" I Zorzoană oe care-1 scăpăm de ciomăgeala nevestei : Zorzoană cu casa lui cu lampă de gaz. unde mă sculau dimineața vacile cu mugetul lor ; de pe prispa cased vedeam în depărtare Văcărești!

la întretăierea drumurilor Olteniței și Giurgiului... Dar acum sînt turlele moderne ale unui nou cartier, o u- riasă termocentrală, cîteva fabrici si bulevarde largi... Roșcata aleargă de-a lungul vechiului traseu de tramvai urmărită de panourile colorate al<ț șantierului metroului', se strecoară printr-un labirint de străzi si șosele noi și iată-ne pe Giurgiului, cuprinși într-un șuvoi de mașini.La piața Progresul mi se cere să opresc la o anumită florărie și bărbatul coboară. „Vine repede" — mă liniștește femeia. Da. se întoarce repede cu o luminare de botez, ținînd-o ca pe un steag împodobit de paradă. Pornim. După un timp, mă îndrumă la dreapta pe o stradă pe jumătate desfundată, prin spatele frontului de blocuri. îti poți face o imagine de cum arăta calea spre Giurgiu cu cîtiva ani In urmă privind casele a- cestea învelite cu tablă sau cu anton asfaltat. Oprim in dreptul unei curți pline de lume. Un umbrar din foaie de cort întinsă pe pari — dacă plouă să nu se strice petrecerea — mese întinse. Un țambal si o vioară, hărmălaie. „A venit nasul" ! Și toată lumea dă năvală in stradă. Roșcata îsi deschide brușc ușile ca niște aripi. Sint smuls și eu de la volan : „Nu se poate, neică, un pahar numai !" — spune cineva. „Nu am voie !“ — oftez eu cu părere de rău, dar sînt dus odată cu nașii, pe sus. în fruntea noastră cineva joacă o gîscă împodobită cu fundă roșie. Gisca face o gălăgie infernală, ciocănelele saltă nebunește pe strunele țambalului, vioara dansează si ea. urcînd si coborînd povîrriisurile unei sirbe... O cotigă plină cu sticle îngropate în bulgări de gheață tronează în mijlocul cortului. „A venit un om pe lume !“ — țișnește un strigăt. „Trăiască !“. Aș rămine, dar nu pot, sint de serviciu, sînt șofer de taxi. Beau un pahar- mațe cu apă minerală. îi string mîna ' nasului, care nici nu mă vede, mîna fericitului tată. Blocurile ne domină de alături. Si am. deodată, viziunea că asist la una dintre ultimele .scene ale unui București care a fost, pentru că dincolo de poartă, in străduța unde mă așteaptă Roșcata, sint semnele certe ale' unui viitor început : săpături de canalizare,' traseu de nouă temelie ? Nu știu. Și gîsca dansînd, și botezul, și luminarea cu flori de hîrtie creponată sint pe undeva în urmă, pierd din viteză, se îmbracă în desuetul altei lumi, se estompează înfășurate într-un crepuscul care nici măcar nu mai înduioșează.Mă retrag pe furiș. E soare, e cald. Bucureștiul multicolor pare că freamătă, rîde. se răsfață în ■lumină sub bolta de cristal albastru. îmi continui călătoria prin inima lui. as- cultindu-i șoaptele, gîndurile. privin- du-i. înfiorat de emoție, tinerețea-i clocotitoare. Ce vom întîlni in viitoarea călătorie — tn reportajul viitor?
Dlonisie ȘINCAN
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Ultimele zile la
SlCERjȘUL 

GRIULUI

La seceriș, pe terenurile C.A.P. Voiniceni, județul Mureș
Foto : Koncz Jănos

CLUJ: Cu combine, dar 
mai ales cu seceriComandamentul pentru agricultură al județului Cluj, analizind stadiul lucrărilor agricole de sezon, a apreciat că există posibilități să se încheie repede recoltarea griului pe toate cele 56 560 hectare. Dealtfel, unele unități agricole — cum sînt cele din consiliile agroindustriale Cimpia Turzii și Mihai Viteazul — au încheiat recoltarea, iar în altele se lucrează pe ultimele suprafețe. Deplasarea in timpul nopții a combinelor spre unitățile unde mai există grîu în lanuri va grăbi terminarea acestei lucrări.Situația de pe teren confirmă aprecierile comandamentului, care a luat, totodată, noi măsuri organizatorice în vederea accelerării secerișului. în majoritatea unităților agricole se muncește intens, cu răspundere. în comuna Mihai Viteazul, după încheierea secerișului, consiliul popular comunal a adresat o scrisoare de mulțumire mecanizatorilor din comuna Do- brin, județul Olt, pentru modul în care și-au făcut datoria, pentru ritmul și calitatea lucrărilor în confruntare cu mecanizatorii locali, și ei neintrecuți în meserie. S-a muncit pînă noaptea tîrziu și pe terenurile cooperativelor din Geacu, Gilău, Bonțida, unde se lucrează chiar și ,1a lumina farurilor.în unele locuri, mai greu afectate de ploi, cadrele de conducere, specialiștii au trebuit să apeleze ia cele mai variate forme de organizare a muncii, în funcție de starea terenurilor. La Apahlda, Jucu, ca și in multe alte părți, s-a lucrat mai

Forțele sînt 
în unitățile

SUCEAVA

combinele înîndeosebiîn județul Suceava, „Gloria C-12" sînt concentrate lanurile de grîu. în cîteva zile bune de lucru, și aici, în nordul Moldovei, recolta va fi strînsă și pusă Ia adăpost în hambare. Dacă duminică, datorită vremii ploioase, nu s-a putut intra în lanuri decît în unitățile din cîteva consilii agroindustriale, luni șl marți s-a lucrat din plin în toate zonele județului. Drept rezultat, pînă la 11 august, orzoaica a fost recoltată de pe aproape 4 490 hectare (44 la sută din suprafața cultivată), iar griul și secara de pe mai bine de 8 000 hectare (30 la sută din suprafețele cultivate). A mai rămas de strîns recolta de pe aproape 23 000 hectare cu păioase. Dat fiind faptul că holdele au dat în copt peste tot, organele județene de partid și agricole au luat măsuri energice de mobilizare la seceriș a întregului potențial tehnic și uman, îndeosebi în acele consilii agroindustriale în care recoltarea păioaselor a întirziat : Uimești, Todirești, Șiret și Zvoriștea.Comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca eliberarea terenurilor de paie să se desfășoare concomitent cu recoltarea cerealelor, folosindu-se în acest scop atît
T

(Urmare din pag. I)partidului, oamenii muncii și-au orientat activitatea spre identificarea și valorificarea unor noi rezerve de folosire superioară a capacităților de producție, spre realizarea unor produse de înalț nivel tehnic și calitativ, cu consumuri reduse. Eforturile lor sînt puternic stimulate de aplicarea noului mecanism economico-financiar, ' cadru optim de afirmare a autoconduce- rii muncitorești șl autogestiunii.
— Dezvoltarea agriculturii tre

buie să tină pasul cu progresul in
dustriei socialiste. Cum se reflectă 
această cerință in economia jude
țului ?— în noua geografie economică a județului și agricultura se înscrie cu multiple prefaceri înnoitoare. Dotarea tehnică mereu sporită, investițiile alocate, amenajarea unor sisteme mari de irigații pe o suprafață de peste 150 000 hectare, a- plicarea unui complex de lucrări pentru ridicarea potențialului productiv al pămintului, crearea consiliilor unice agroindustriale, organizarea formațiilor mixte de mecanizatori și cooperatori, aplicarea tehnologiilor de mare randament, creșterea animalelor în complexe de tip industrial, în ferme specializate, îmbunătățirea raselor au dat posibilitatea ca și în județul nostru să se înfăptuiască cu fermitate politica agrară a partidului. în perioada la care ne referim, valoarea producției agricole globale a crescut de la două la șase miliarde lei, Teleormanul contribuind anual la avuția națională cu peste 1,6 milioane tone cereale, plante tehnice și legume. în acest răstimp s-au 

intîi pe parcelele zvîntate, cu griu bun și apoi pe restul terenurilor. Acolo unde griul era culcat ori terepul avea umiditate mare, s-a organizat recoltarea cu seceri și coase. în consiliul agroindustrial Vultureni, griul de pe mai bine de 300 hectare, care fusese culcat de ploi, a fost recoltat manual, cu coasele. în unitățile din consiliul agroindustrial Bobîlna au fost formate 12 echipe cu peste 1 200 de cosași. Toate formațiile lucrează organizat, sub îndrumarea specialiștilor și activiștilor. La Ceanu Mare, 56 de hectare au fost cosite manual. Organizațiile de partid, consiliile populare, cqpiitetele comunale și sătești ale organizației democrației și unității socialiste au adus o contribuție deosebită la mobilizarea tuturor cetățenilor la strîngerea fără pierderi a recoltei.Comandamentul județean a criticat unele rămîneri în urmă la seceriș datorate intrării cu întîr- ziere în lanuri a combinelor, duratei prea îndelungate a remedierii unor defecțiuni tehnice. De asemenea, s-a constatat că ritmul de livrare a griului la bazele de recepție este în multe locuri lent. In scopul utilizării mal bune a mijloacelor de transport, s-a dispus cuplarea a cite două remorci de către un tractor și organizarea mai operativă a preluării șl depozitării griului în bazele de recepție.
Alex. MURESAN corespondentul „Scîntell*

concentrate
întîrziatebalotat, cit și forța de unitățile agricole. Or, nu s-au utilizat la strîn-

comunale acționeze

presele de muncă din pînă acum gerea paielor decît mijloacele mecanice. Consiliile de conducere din unele cooperative agricole nu au mobilizat pe cooperatori la această lucrare. Așa se explică de ce decalajul între seceriș și eliberarea terenurilor a crescut în ultimul timp. Practic, paiele au fost strîn- se doar de pe 4 500 hectare și numai cu ajutorul mijloacelor mecanice. Este necesar ca, în aceste zile, comandamentele pentru agricultură să ferm pentru mobilizarea unui număr cit mai mare de cooperatori a strîngerea paielor și transportul lor la bazele de furaje. Dacă se lasă totul pe seama mecanizatorilor și a preselor de balotat — cu care, după aprecierile specialiștilor, nu se pot strînge paiele decît de pc cel mult 35—40 la sută din suprafața cultivată cu păioase — acestea vor rămine pînă la toamnă în cimp, de- preciindu-se. Or, o asemenea irosire de resurse de furaje nu trebuie să fie admisă sub nici un motiv, în nici o cooperativă agricolă I

*

Gh. PARASCANcorespondentul „Scinteli^
dublat producțiile medii pe hectar la grîu și legume, iar cele de porumb și sfeclă de zahăr s-au triplat; totodată, au sporit efectivele de animale cu 70 000 capete la bovine, 80 000 la ovine și 230 000 la porcine. Ca răsplată a hărniciei oamenilor și a rezultatelor deosebite obținute în 1976, organizației județene de partid 1-a fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I pentru primul loc
JUDEȚUL TELEORMAN«

ocupat pe țară. Tot In acești ani, 15 unități agricole au fost distinse cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" și Medalia de aur „Secera și Ciocanul".
— V-am ruga să ne prezentați un 

tablou sintetic al principalelor 
mutații survenite în planul vieții 
sociale și spirituale a județului ca 
efect direct al acestor ritmuri di
namice.— Acumulările cantitative și calitative înregistrate în domeniul dezvoltării economice se regăsesc — la fel ca pe tot cuprinsul țării — și în noile dimensiuni ale calității vieții. Astfel, retribuția personalului nostru muncitor a crescut de la 236 milioane lei tn 1965 la 2,5 miliarde lei în 1980, iar veniturile țărănimii cooperatiste s-au dublat. ' Au sporit, după cum se știe, tn mod corespunzător, pensiile de toate categoriile, a- locațiile de stat pentru copii, volu

In forurile supreme ale democrației si autoconducerii muncitorești 

CC MĂSURI A ADOPTAT ADUNARCA 6CNCRAIĂ 
PENTRU iMBUNĂTĂȚIRCA ACTIVITĂȚII ECONOMICE?

Exigența și responsabilitatea muncitorească pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative ale planului — trăsături caracteristice ale colectivului de la „Hidromecanica" din Brașov — s-au manifestat cu putere și în cadrul- recentei adunări generale a reprezentanților oamenilor muncii. Iată, mai întîi, opinia ingi- nerului-șef al întreprinderii, M. Baciu, consemnată după încheierea a- dunării generale :— înainte de toate, cred că se cuvine subliniat faptul pozitiv că adunarea generală a dezbătut, într-ade- văr, cele mai importante probleme care condiționează îndeplinirea sarcinilor de plan pe semestrul II al anului, stabilind în acest scop o serie de măsuri care reflectă realist necesitățile producției. Lucru firesc, dacă avem în vedere că în activitatea noastră există încă o serie de neajunsuri, iar în partea a doua a anului, la unii indicatori de plan va trebui să realizăm creșteri de pînă la 33 la sută. Cit privește problemele prioritare pe care trebuie să le rezolvăm, acestea se referă la asigurarea bazei tehnico-materiale și finalizarea pregătirii fabricației unor noi produse de înaltă complexitate tehnică, cum sînt : transmisiile hidromecanice și convertizoarele cu cupru pentru autovehicule și tractoare grele, precum și turbosuflan- tele pentru motoare diesel rapide.— După cum am arătat și în cadrul adunării generale — ne spune, la rîndul său, șeful serviciului producție, ing. C. Zakarias — pentru asigurarea semifabricatelor turnate și forjate de care avem nevoie se Impune să fie soluționate urgent două probleme. Prima vizează o serie de parteneri de cooperare — între care amintesc întreprinderii» „1 Mai"
Colectivul a descoperit sursele

pentru îmbunătățirea calității muncii
cum o dovedesc rezultatele din ultimul timpAlba mo-întreprinderea mecanică din Iulia dispune de o turnătorie _ dernă, dotată cu utilaje și instalații / avînd performanțe ridicate, capabile să asigure realizarea unor piese complicate sub aspect constructiv, cu greutăți de la cîteva zeci de kilograme pînă la cîteva zeci de tone. De roadele acestei investiții beneficiază, sub forma pieselor turnate, mai multe unități care produc mașini șl utilaje complexe, cu înalți parametri calitativi. Cum își îndeplinește obligațiile contractuale întreprinderea mecanică din Alba Iulia 7 Pentru Început dăm cuvîntul reprezentanților a trei principali beneficiari, cărora le-am adresat această întrebare cu cîtva timp în urm ă :• Ing. Florea Costache, șeful serviciului aprovizionare al întreprinderii de strunguri din Tîrgoviște 1 „în general, colaborarea cu întreprinderea mecanică din Alba Iulia merge foarte greu, livrările de piese turnate decurgînd neritmic. în perioada ce a trecut din acest an se înregistrează importante restanțe la batiurile de strung de 4 000 și 5 000 mm, precum și la punțile pentru strungurile SNA 710—1050. Ceea ce ne provoacă greutăți în realizarea planului la producția fizică".Stelian Buțu, șeful serviciului aprovizionare al întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov : „Unitatea din Alba Iulia are mari restanțe față de întreprinderea noastră. De exemplu, la cele două repere de carcasă pentru transmisii hidromecanice, din 1 200 bucăți prevăzute, nu ni s-au livrat pînă la sfîrșitul lunii iulie decît 468 bucăți. Dar și din acestea o parte au fost rebuturi, iar altele a trebuit să le punem noi la punct".• Ing. Ștefan Savu, șeful fabricii de mașini de rectificat a întreprinderii „Unirea" din Cluj-Napoca. „Multă vreme, chiar în acest an, s-au făcut simțite dificultăți în colabora- -rea cu întreprinderea mecanică dinAlba Iulia, sub aspectul respectării graficelor de livrări șl a normelor de calitate la batiurile pentru mașinl-unelte de rectificat plan orizontal, de rectificat universal șl altele"....Din discuțiile cu muncitori, maiștri și ingineri de la întreprinderea mecanică din Alba Iulia am reținut, în primul rînd, că instalațiile moderne de la turnătorie lucrează cu mult sub capacitate. Principala cauză o constituie lipsa rășinilor turanice. Schimbarea lor cu rășini fenolica

mul ajutoarelor sociale. în același timp, s-a triplat valoarea mărfurilor desfăcute cu amănuntul prin comerțul socialist, revenind în prezent, în medie, 7 000 lei pe o persoană, față de 1 900 lei în 1965. Unul din domeniile căruia în permanență i s-a acordat cea mai mare atenție a fost construcția da locuințe. în ultimele trei cincinale, în județul Teleorman au fost date în folosință populației 20 000 de a-

partamentș. Urbanizarea — cu toate implicațiile ei directe asupra standardului de civilizație al oamenilor muncii — a,cunoscut o înflorire fără precedent, județul‘avînd’ două municipii și trei orașe care dispun de dotări edilitar-gospodă- rești corespunzătoare. Rezultate da seamă s-au obținut apoi în domeniul vieții spirituale.— Din multitudinea realizărilor, 
faptelor, marilor sarcini pe care 
le-a avut de soluționat organizația 
județeană de partid in această pe
rioadă la ce momente semnificative 
v-ați referi cu precădere ?— Aș evidenția, mai întîi, vizitele de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județul nostru, momente înălțătoare care se detașează prin puternica lor semnificație și încărcătură emoțională. Indicațiile și orientările prețioase date pe platformele industriale de la Alexandria, Turnu Măgurele și 

Ploiești, „Tractorul" și I.M.M.R. din Brașov, I. M. Reșița, întreprinderea mecanică Alba Iulia și „23 August" din București — cărora le revine sarcina de a respecta cu strictețe
Propuneri valoroase, soluții practice 

pentru indeplinirea riguroasă a planului 
- - - - - - - - - - - - la Întreprinderea „hidromecanica'-brașov- - - - - - - - - - -obligațiile contractuale. A'doua problemă se referă la necesitatea organizării mai bune a sectoarelor noastre primare, astfel incit între aces- tpa și sectoarele prelucrătoare să existe un decalaj corespunzător, să se asigure desfășurarea ritmică a activității productive pe întregul flux tehnologic. Am adus în discuție aceste probleme pentru ca acum, cînd ne revin sarcini considerabil sporite, să nu se mai repete situația din primul semestru al anului cînd, din cauza nelivrării ritmice a semifabricatelor, precum și din lipsa unor rulmenți, garnituri și uleiuri, s-a irosit o capacitate de lucru de peste 30 000 ore.Relevînd în cadrul adunării generale aceeași idee a cooperării, inginerul I. Șandru, șeful serviciului C.T.C., s-a referit la un alt aspect, respectiv la calitatea unor semifabricate.

obligă pe turnători să recurgă la improvizații tehnologice, renunțind la tehnologia automatizată de transportare a rășinii și Ia instalația de dozare electronică a rețetelor de formare a amestecurilor de turnare. Aveam să aflăm, de asemenea, că, în perioada care a trecut din acest an, unei turnătorii de talia și importanța celei de la Alba Iulia nu i s-a 
Ancheta noastrâ la întreprinderea 

mecanica din Alba Iulia
———  a. - —   —ri   —;—■ • ■—   — ——- asigurat nici jumătate din cantitatea necesară de nisip. Practic, zile de-a rîndul silozurile de nisip sînt goale.Intrăm și în „gospodăria" de fier vechi și de fontă. Cît despre fonta veche, ce să mai vorbim ! N-avepm să o găsim pe nicăieri, deși este absolut necesară în rețeta de fabricație. Deficiențele în aprovizionarea cu nisip, fontă și fier vechi nu au nici un fel de justificare. Și vina nu aparține întreprinderii. încă de anul trecut șj, în primăvara acestui an, Ministerul Aprovizionării și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Împreună cu alți factori de resort au adoptat o serie de măsuri organizatorice menite să asigure livrarea ritmică, prioritară a nisipului de turnătorie, precum și sortarea și expedierea cantităților necesare de metal vechi către ’ turnătorii. Dar am trecut de jumătatea anului și măsurile respective nu s-au făcut simțite în cazul de față.în al doilea rînd, dar pe prim plan ca importanță, în contextul cauzelor neonorării contractelor de livrare a pieselor turnate, menționăm neajunsurile din propria activitate a colectivului de aici.— La unele piese primite de la atelierul de turnare găsim sufluri Ia părțile active — ne spune tehnicianul Nicolae Ștef, de la atelierul eboș. Defecțiuni care uneori pot fi remediate, alteori nu. Ele sînt determinata de rierespectarea tehnologiilor de formare a amestecurilor și de turnare a pieselor. De cele mai multe ori depistăm asemenea defecțiuni după o anumită prelucrare a pieselor. Ceea ce înseamnă irosire de timp și de capacitate de prelucrare, în atelierul nostru, cheltuieli în plus.Ce părere au turnătorii față da
Zlmnlcea sau tn unități agricola au constituit de fiecare dată pentru noi, comuniștii, direcții de acțiune care se regăsesc în îrtseși succesele înregistrate în acești ani de oamenii muncii din Teleorman. Nu există domeniu sau latură a muncii desfășurate de organizația județeană de partid, de oamenii muncii teleormăneni care să nu fi beneficiat de substanțiale îmbunătățiri ca' urmare a aplicării neabă

tute a orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Gîndurile noastre de aleasă stimă și prețuire se îndreaptă cu adîncă recunoștință către secretarul general al partidului, care, în clipele de grea încercare din martie 1977, a fost alături de noi, și prin sfaturile și îndemnurile adresate a jalonat chipul nou al orașului Zimnicea, azi reconstruit într-o concepție arhitectonică modernă, pe măsura vremurilor noi pe care le trăim. Exemplul Zimni- cei demonstrează că astăzi, la noi, nu ești lăsat singur în fața greutăților, indiferent în ce colț de țară trăiești. Orașul, așa cum arată el astăzi, reprezintă o expresie a solidarității de gînd și de acțiune a întregii țări. Se detașează apoi momentul din 5 aprilie 1978, cînd, în prezența ' iubitului nostru conducător, au fost inaugurate lucrările de construcție a grandiosului edificiu generator de energie și lumină

— Datorită faptului că anumite semifabricate pe care le primim de la unii parteneri în cooperare nu sînt întotdeauna de calitate corespunzătoare, noi irosim o ■ importantă capacitate de producție și un volum însemnat de manoperă cu remedierea lor. Pierderi care cîntăresc greu în balanța eficienței economice, fiind în totală contradicție cu principiile autogestiunii. Or, această situație poate fi evitață — și noi adresăm în acest sens un apel tovărășesc colectivelor respective — prin respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice și introducerea unor procedea tehnologice moderne.

în legătură cu asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru buna desfășurare a producției în semestrul II al anului, in adunarea generală au fost formulate și alte propuneri constructive. Dtipă aprecierea mal multor vorbitori, această problemă, cu toate implicațiile ce Ie generează în prezent, poate și trebuie să fie rezolvată definitiv prin realizarea în cadrul întreprinderii a tuturor semifabricatelor turnate și forjate.— în acest scop, arăta in cuvîntul său strungarul G. Badu, consiliul oamenilor muncii trebuie să acorde mai multă atenție finalizării lucrărilor de construcții-montaj de la turnătoriile de fontă și oțel, de la forjă și tratament, capacități în curs de realizare pe noua platformă a uzinei. Desigur, nu se poate să mai admitem constructorului — întreprinderea de construcții industriale 

acest punct de vedere 7 Iată ce ne spune maistrul Vasile Sopa :— Neajunsurile în aprovizionare favorizează adesea abaterile de la disciplina tehnologică. De pildă, lip- sindu-ne o vreme rășină de formare, atunci cînd ne sosește această materie primă „tragem tare" pentru a re- Icupera din timpul pierdut. Și aceasta nu poate să nu se răsfrîngă asupra 

calității muncii noastre, a pieselor turnate.— Să recunoaștem însă deschis că o vreme ne-am ocupat prea puțin de ridicarea calificării oamenilor, de întărirea disciplinei în producție — a adăugat ing. loan Marcoș. Numai dacă noi, cadrele tehnice, maiștrii, șefii de echipă, vom fi exigenți pe întreg parcursul fiecărui schimb de lucru, vom opri orice abateri de la tehnologie.Este bine că lucrurile sînt privite autocritic. Dar numai cu autocritică, fără a fi urmată de măsuri, este greu să fie înlăturate neajunsurile. De această părere este și directorul întreprinderii, ing. Aurel Mitrofan. Bl din discuția cu dînsul am notat cîteva măsuri luate în ultimul timp, care s-au dovedit a fi și eficiente in practică : completarea efectivului de muncitori din turnătorie, acum cuvîn- ■ tul de ordine fiind ridicarea calificării tuturor muncitorilor la nivelul exigențelor impuse de tehnologie 5 maiștrii și șefii de echipă au fost repartizați să conducă operațiile la acele- faze tehnologice unde apar mai des defecțiuni ; șeful de linie tehnologică are obligația de a asista la închiderea formelor, la montarea miezurilor în formă, la etanșarea formelor și la operația de turnare-ma- selotare ; la începutul fiecărui schimb, fiecare maistru analizează împreună cu muncitorii din subordine cum au ieșit piesele turnate de ei cu o zi mai înainte ; s-a intensificat asimilarea pieselor de schimb, în vederea unei mai bune întrețineri și reparări a utilajelor ; în acest domeniu rămîne însă de recuperat o mare ră- minere în urmă.Care sînt efectele unor asemenea măsuri 1 Să le apreciem prin prisma
— complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole, moment ce Va rămîne, neîndoielnic, adine gravat în conștiința și inimile noastre.Largi perspective de dezvoltare, de progres și bunăstare a deschis și pentru județul nostru cel de-al XII-lea Congres al partidului. La sfîrșjtul cincinalului următor, în Teleorman se va realiza un produs global total de 45,5 miliarde lei, din care în industrie 28,3 miliarde lei și în agricultură peste 9 miliarde lei, ceea ce înseamnă o producție de 83 600 lei pe locuitor. Pentru perioada 1981—1985 se vor aloca Teleormanului irtvestițil în valoare de 33,3 miliarde lei pentru construirea a 44 noi obiective și capacități industriale, modernizarea și dezvoltarea celor existente, realizarea a 20 complexe zootehnice de tip industrial, amenajarea a noi suprafețe pentru irigat, construirea a 14 500 apartamente, spații pentru comerț, învățămînt, cultură, sănătate.în aceste zile premergătoare marii sărbători, oamenii muncii teleormăneni aduc nci dovezi ale încrederii cu care, alături de întregul popor, urmează partidul pe drumul spre viitorul strălucit al patriei noastre socialiste ; înainte de toate, elanul, abnegația și hotă- rîrea cu care se muncește In cuprinsul județului pentru realizarea sarcinilor actualului plan cincinal în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare economicj-socială a României, a înaintării ei spre noi culmi de civilizație și progres. 

montaj. Brașov — să lucrezi la ne- sfirșit intr-un ritm de melc. Să analizăm însă, cu exigență, dacă nu putem să sporim și noi sprijinul pe care i-1 acordăm.Un loc important în adunarea generală a revenit problemelor privitoare la folosirea intensivă, cu indici ridicați a mașinilor și utilajelor, la întărirea ordinii și disciplinei in muncă. Aceste probleme — au subliniata vorbitorii — trebuie să se situeze cu atît mal mult în atenția consiliului oamenilor muncii, a întregului colectiv, cu cit în primul semestru al anului indicele de utilizare a mașinilor nu a 

fost decît de 73,9 la sută. „Cauzele acestei situații — arăta maistrul Gh. Andrei — se datoresc, în bună măsură, indisciplinei în muncă : absențe nemotivate (38 000 ore-om în șase luni), înțîrzieri de la program, prelungirea pauzei de masă ș.a.“. „Eu sînt de părere — intervine maistrul C. Molnar — că abaterile de la disciplina muncii se explică prin faptul că atît organizațiile sindicale, precum și cadrele din conducerea întreprinderii și a sectoarelor de fabricație au tratat aspectele de indisciplină cu duhtll blîndeții.S-a dovedit, prin întreaga sa desfășurare, că adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din această întreprindere a fost temeinic și din timp pregătită.— Atit darea de seamă a consiliului oamenilor muncii, cit și proiectul planului de măsuri — ne spunea strungarul Florea Jalea 

• • • •

exprimate de de la începutul Costache : „Nu o întlmpla-punctelor de vedere aceiași interlocutori articolului. Florea știu dacă este doar re, dar, în ultima vreme, constatăm o îmbunătățire evidentă a calității pieselor de fontă turnate". Stelian Buțu : „O adevărată surpriză! Ultimul lot de carcase livrate de întreprinderea din Alba Iulia este de calitate foarte bună. Incit aproape nici nu ne vine să credem". Ștefan Savu : „în ce privește calitatea, rebutul s-a diminuat, datorită, e drept, și unor îmbunătățiri constructive p» care noi, ca beneficiari, le-am adus batiurilor".Să -fie vorba Intr-adevăr de un Început de reviriment 7 Credem că da. întregul colectiv este hotărlt să facă tot ce depinde de el pentru a îndrepta lucrurile pe un făgaș bun. Și în eforturile de a schimba în bine situația, el trebuie să se bucure de tot sprijinul din partea forurilor de resort.
Comeliu CÂRLAN 
Ștefan D1N1CA

CONTRASTE
De acord...Un colectiv condus de maistrul Carol Lu- dușan, de la întreprinderea de sticlărie din Turda, autor al multor invenții și Inovații, a experimentat cu succes o nouă tehnologia de recuperare a granulelor de carbură de siliciu de la benzile de șlefuire a sticlei. Car- bura de siliciu se a- duce din import, costul acesteia fiind de peste 50 000 lei tona. Cea recuperată prin noul procedeu costă însă numai 3 260 lei tona. Deci avantajul promovării acestei tehnologii este cert.
cîțiva ani la în nuGlina,Capitală, Dîmbovița construit un de beton, bună, dealt- cores-

Cu urmă, departe de peste rîul a fost pod nou Treabă fel. Noul pod pundea cerințelor circulației pe drumul respectiv. Numai că lucrurile nu au fost duse pînă la capăt. Podul vechi din metal, pentru a face loc celui nou, a fost mutat pe cooperativei din Glina. se vede în de față, el să zacă pe locul unde l-au lăsat constructorii. La început, cel de la întreprinderea

terenul agricole Așa cum fotografia continuă
Unde ești, Procust ?Se spune că miticul personaj Procust, care își „ajusta" oaspeții după dimensiunile patului său, este căutat cu înfrigurare de vajnicii proiectanți (de la Institutul de proiectări pentru industria ușoară) ai noii secții de finisaj textil de la întreprinderea „Ardeleana" din Satu Mare. Și asta pentru că mașina de mercerizat, adusă recent, este cu aproximativ 5 metri mai lungă decît locul de amplasament asigurat prin proiect. O dată găsit, Procust va 

fără să mișteNimic da zis, atît conducerea întreprinderii din Turda, unitate care cheltuiește a- nual cîteva milioana de lei pentru aprovizionarea cu carbură de siliciu, cît și conducerea Centralei industriale a sticlei șl ceramicii fine, care cheltuiește șl mai și, tot în același scop, sînt de acord că trebuie făcut ceva pentru recuperarea carbu- rii de siliciu. Și una și alta apreciază eforturile colectivului condus de maistrul Ludu- șan. Dar tot meditînd cum să facă acest lu- .

de drumuri și poduri au zis că-1 vor folosi peste un alt rîu. Dar, pesemne, in anii care au trecut de atunci, l-au uitat. Și iată așa, zeci de tone de metal ruginesc la margine de drum, In văzul atîtor „gospodari" ai locului. Se va găsi
fi pus să rezolve dilema : ori să „întindă" încăperea,, ori să „taie" mașina după dimensiunile patului în care au dormit pro iectanții cînd au făcut proiectul.Dar pînă cînd cel amintit va fi... găsit pentru a decide soluția, întreprinderea „Ardeleana" recurge, obligată de... împrejurări, la improvizații : cum țesătura tercot tip „Andrei" trebuie mer- cerizată, cantitatea fabricată este expediată tocmai la întreprinderea textilă „Dacia"

— au fost puse din timp la dispoziția participanților la adunarea generală, ceea ce a permis formularea, în colectiv, a unor soluții și propuneri judicioase, în cunoștință de cauză, care au îmbogățit substanțial programul de măsuri. La rîndul lor, membrii comitetului de partid, ai consiliului oamenilor muncii, participind la adunările pe secții, au avut posibilitatea să cunoască nemijlocit problemele care preocupă colectivele acestora, la multe dintre ăle dîndu-se un răspuns clar, competent in adunarea generală.— Toate propunerile formulate In adunarea generală sînt analizate cu atenție, multe dintre ele fiind rezolvate operativ — ne spunea cîteva zile mai tîrziu tehnicianul Emil Sachetti, secretar adjunct al comitetului de partid. Astfel, s-au preluat cîteva noi repere de la unii furnizori pe care Ie vom executa cu forțe proprii ; s-a intensificat ritmul de realizare a SDV-urilor necesare fabricației unui nou produs — transmisia T 16 000 pentru echiparea autobasculantelor de 50 tone ; s-au stabilit, Împreună cu constructorul, noi acțiuni în vederea intensificării lucrărilor de la noua turnătorie de fontă, astfel îneît aceasta să fie pusă în funcțiune pină la finele lunii august, uzina suplimentind forța de muncă cu care vine în sprijinul Constructorului. La rindul său, comitetul de partid pe întreprindere a supus problema îhtăririi ordinii și disciplinei în muncă în dezbaterea plenarei cu activul, acordîndu-i în continuare o atenție deosebită. De asemenea, conducerea centralei industriale se dovedește receptivă față de problemele ridicate de noi și ne ajută mai substanțial. In urma acestui sprijin și a exigenței sporite manifestate de serviciul de aprovizionare, calitatea unor semifabricate, îndeosebi a celor livrate de întreprinderea mecanică din Alba Iulia, a început să se îmbunătățească. E- sențial este ca, în continuare, toți factorii să acționeze cu aceeași Înaltă răspundere și exigență.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scinteli"

Prima ediție a 
„Săptămînii 

horticulturii"în aceste zile, pină la 16 august, la Constanța, precum și în stațiunile Eforie Nord și Neptun se desfășoară prima ediție a Săptămînii horticulturii — acțiune inițiată în cadrul Festivalului național „Cintarea României", cu scopul de a evidenția experiența valoroasă a horticultorilor din numeroase localități ale țării. Cu acest prilej, pe litoral s-au deschis numeroase expoziții cu vinzare, în care sînt prezentate produse obținute de specialiștii din unitățile județene Constanța, Arad, Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Dîmbovița, Dolj, Galați, Ialomița, Mehedinți, Olt, Teleorman, Timiș și Tulcea, precum și de o serie de stațiuni de cercetare și producție.Săptămîna horticulturii are-în- același timp și o importanță practică, imediată : aprovizionarea abundentă a piețelor din stațiunile de pe litoral, punerea la dispoziția populației, a miilor de turiști a unei mari cantități de legume și fructe, lntr-un sortiment variat

un degetcru, au uitat parcă de existența soluției tehnice practice elaborate chiar în întreprinderea turdeană. Timpul trece și pînă acum nț au mișcat nici un de get pentru trecerea ! aplicarea tehnologi de recuperare amin te. Sperăm totuși în scurtă vreme se găsi cineva, fie în treprindere, fie centrală, care să p la punct „tehnolog i de scurtare a drumu- 1 lui de la această nouă idee tehnică la materializarea ei In practică. (Al. Mure- șan).

cineva să dea acestui pod o utilizare ? Ori să traverseze o apă, ori să fie dat la fier vechi ! Istoria consemnează multe "evenimente legate de poduri. Este nevoie să se țeasă o „istorie" și în legătură cu cel de la Glina?
din București pentru efectuarea respectivei operații. Culmea este că, după mercerizare, o bună parte din ter- cotul „Andrei" se reîntoarce la... Satu Mare, la întreprinderea de confecții „Mondiala". Și plimbarea țesăturilor costă. Pentru un transport de 80 000 de metri de tercot cu mijloace auto, de la Satu Mare Ia București, se plătesc In jur de 3—4 mii lei.Unde ești, Procust, să scurtezi tU toate astea? (Octav Gru- meza).
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CE FAC Șl (MAI ALES) CE NU FAC 
STUDENȚII ÎN PRACTICĂ?

Noul cămin studențesc ce se construiește în bulevardul Lacul Tei' din Capitală este o clădire modernă, impunătoare, cu parter plus opt niveluri, însumînd un total de 880 locuri și beneficiind de o dotare tehnico- materială unanim apreciată ca remarcabilă. Gama lucrărilor este variată, iar execuțiile solicită un înalt nivel calitativ. Dar caracteristica cea mal frecvent invocată în aceste zile este urgența. Căminul este prevăzut să fie dat in folosință în ajunul deschiderii apropiatului an universitar, iar lucrările sînt în bună parte rămase in urmă : „Lucrăm deja în două schimburi, dar ritmul nu este satisfăcător — ne încredințează ing. Dumitru Ștefan, șeful lotului 1 din Grupul de șantiere „Metrou" București. Peste numai cîteva zile va trebui să introducem al treilea schimb și, în plus, desfășurarea lucrărilor solicită un asemenea nivel organizatoric încît obișnuitele retușuri să aibă caracter de excepție".Este, așadar, de la sine înțeleasă rațiunea pentru care studenții constructori, de profile și specialități diferite, au fost repartizați să efectueze practica de producție pe acest șantier. Caracterul variat al lucrărilor, complexitatea lor . tehnică (mai ales la instalații), calitatea și urgența lor, destinația universitară a construcției și, nu mai puțin, suprasolicitarea forței de muncă în această perioadă de vîrf din calendarul constructorilor — totul îi recomandă pe studenți să lucreze sistematic, cu răspundere și competență pe acest șantier. Cu atît mai mult cu cit Institutul de construcții, în procesul integrării sale cu producția și cercetarea, și-a cucerit un bun renume în ceea ce privește extinderea cu forțe proprii a spațiului de învățămint. Ce este, așadar, mai firesc decît ca fiecare nouă serie de studenți practi- canți, asociindu-și o ordine și disciplină exemplare, să adauge prin activitatea ei noi valențe prestigiului cucerit ? Și totuși...Deși în graficele de practică, mul-

ticolore și toarte riguros executate, ale Facultății de căi ferate, drumuri, poduri și geodezie, circa 60 de studenți din anul I, subingineri, figurează ca efectuîndu-și aici practica de producție, în ziua anchetei noastre nimeni nu-i văzuse pe șantier. Timp de peste două ore, împreună cu tovarășul conf. dr. loan Bucă, șeful catedrei de poduri, am efectuat numeroase investigații, fără nici un rezultat. Cei 60 de studenți lipseai! in corpore. Lipseau, de asemenea, și cei doi îndrumători de practică, des

le și tabeluțele, graficele multicolore și frumos liniate, chiar dacă nu au nici. o contingență cu realitatea.Cu asemenea atribute nu e de mirare că eficiența practicii este uneori scăzută chiar și atunci cînd efoi- turile de muncă ale studenților sînt remarcabile. Un asemenea aparent paradox aveam să-1 intîlnim pe același șantier unde iși desfășoară practica, efectiv de astă dată, studenții de la Facultatea de construcții civile, industriale și agricole și de la Facultatea de instalații. Să trecem pes
Printre viitorii ingineri constructori, 

pe șantierul propriului lor cămin

pre care secretariatul facultății, după îndelungi apeluri telefonice, a ajuns la ipoteza că „S-ar putea să fie plecați în concediu". Cum? De ce? Cu a cui aprobare ? Nimeni n-a putut oferi un răspuns. Dealtfel, însuși inginerul constructor șef de lot efectuase de mai multe zile investigații asemănătoare, toate insă cu același rezultat.Este un caz tipic, care atestă cum formalismul din practica studenților, cu întregul lui cortegiu de consecințe negative, își are izvorul în modul de organizare a pțaeticii, mod prin excelență birocratic, mecanic, cu o evidență defectuoasă, cu îndrumători repartizați uneori într-o manieră nu departe de „tragerea la sorți", cu un program - de obiective de a căror îndeplinire rareori se mai interesează cineva și cu o eficiență pe măsura acestui gen de interes. In asemenea' împrejurări, organizarea practicii este redusă adeseori la aspectele preliminarii, reușita ei con- fundîndu-se cu existența unor premise favorabile. De aceea pină la urmă, în asemenea cazuri, singurele „realizări" remarcabile râmîn tabele

te faptul că și de astă dată nimeni, nici pe șantier, nici în facultate, n-a putut să precizeze exact cîți studenți erau în acea zi la practică, ce efectuaseră concret și în limitele căror aprecieri se situa activitatea lor ; că dată fiind această strictă „evidență", unii studenți vin cind vor șl recuperează ce se poate. Cei mai mulți însă lucrează intens, cu tragere de inimă, dar, prin faptul că activitatea lor nu este încadrată în norme stimulative, nu este îndrumată sub raport tehnico-științific și nu comportă o apreciere zilnică, în stare să evidențieze și să. consacre valoarea unor inițiative personale sau calitatea eforturilor proprii, curind și unii dintre ei recurg la minima rezistență. Discuția în diverse puncte de lucru cu Gabriela Radu, Mariana Popescu, Elena Ciurea, anul I, subingineri — Facultatea de construcții civile, industriale și agricole, sau cu Florin Popescu, Ioan Darvași, anul I B, ingineri — Facultatea de instalații, avea să evidențieze, ca un laitmotiv. caracterul inhibant, profund demobilizator al faptului că singurul criteriu al efectuării practicii

studenților constructori este „statul pe șantier in anumite limite de timp și de loc". Ce să mai spunem de faptul că nu există nici cea mai mică preocupare pentru cunoașterea antecedentelor practice ale studenților în vederea utilizării superioare a experienței lor ? Fie că unii au absolvit un liceu cu profil de construcții, de arhitectură sau de mecanică, aici toți sînt puși să facă același lucru, fără nici o considerație nu numai pentru priceperea lor, dar nici pentru diviziunea muncii, cu un rol atît de important in organizarea unui șantier de construcții. Sigur, programa de practică este unică, ea trebuie să fie parcursă de toți studenții, dar, în etapa actuală a dezvoltării învățămîntului nostru, cînd tot mii mulți studenți provin din licee cu profil apropiat specialității universitare alese, unele vor fi rezultatele în cazul cînd parcurgerea programei se face uniform, mecanic și altele cînd se ia în calcul individualitatea studentului....în discuția finală, însoțitorul nostru, conf. dr. loan Bucă, ne-a vorbit pe larg despre greutățile sistematice întimpinate de pe urma faptului că o bună parte dintre studenți ățordă o însemnătate minimă calificativelor obținute in activitatea practică. Exemplificările numeroase erau elocvente, consecințele lor în plan universitar — și ele numeroase, mijloacele de combatere — practic inexistente. Un singur amănunt lipsea : sesizarea faptului că o asemenea atitudine din partea studenților este nu atît cauza, cit consecința formalismului care-și pune pecetea pe modul de organizare și desfășurare a practicii. De unde și concluzia că remediul vizează nu doar atitudinile, ci și concepția de ansamblu, o mai cuprinzătoare și exactă definire a ceea ce ar trebui să facă, ce fac și (mai ales) ce nu fac studenții constructori la practică.
Mihai IORDANESCU

Vernisajul expoziției „2050 de ani
- Comori de artă românească44Marți, Ia Muzeul de artă al Republicii Socialiste România a avut loc vernisajul expoziției „2050 de ani — Comori de artă românească". Organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Muzeul da artă, expoziția (care cuprinde peste 600 de lucrări), se înscrie în programul de manifestări prilejuite de îm

plinirea a 2050 de ani de la întemeierea statului dac centralizat șl Independent condus de Burebista. Totodată, ea constituie pentru parti- cipanții la cel de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice un prilej pentru o mai bună cunoaștere a tradițiilor artei românești.(Agerpres)
O PROFESIUNE BĂRBĂTEASCĂ 

prin Institutul de marina 
Mircea cel Bâtrîn“Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează candidați pentru Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" Constanța — secția transport maritim.Institutul „Mircea cel Bătrîn" Constanța este instituție militară de învățămint superior tehnic, de specialitate și pregătește cadre pentru marina civilă, I.E.F.M., NAVROM Constanța, în specialitățile : navigație (ofițeri maritimi punte) ; electromecanică (ofițeri maritimi mecanici și ofițeri maritimi electricieni).Admiterea în Institutul de marină se face pe bază de concurs, care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura „Admiterea în învățămin- tul superior 1980" editată de Ministerul E- ducației și învățămîn- tului. Pentru înscriere candidații vor depune la comisiile de selecționare următoarele acte : diploma de bacalaureat în original ;

aprecierea activității școlare eliberată de conducerea liceului (pentru cei încadrați în producție vor aduce in plus aprecierea activității profesionale de la locul de muncă eliberată de conducerea întreprinderii sau secției) ; certificat de naștere în copie legalizată : buletine medicale ‘(R.B.W., radio- scopie gastroduodena- lă, radioscopie pulmonară) și adeverință e- liberată de circa sanitară de domiciliu privind bolile cronice și acute în stare transmisibilă ; patru fotografii 3x4 cm. Odată cu aceste acte, candidați! vor . depune și două dosare tip mapă, pe care își vor scrie numele.Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a actelor. La concursul de admitere se primesc numai bărbați ce nu depășesc virsta de 25 ani.înscrierea la concursul de admitere se face pină la data de

20 august 1980, în următoarele centre : București — Departamentul transporturilor navale, b-dul Dinicu Golescu nr. 38 ; Constanța —■ întreprinderea de exploatare a flotei maritime NAVROM Constanța ; Galați si Brăila — întreprinderea de exploatare fluvială NAVROM ; Giurgiu — Grupul de exploatare flotă NAVROM ; Drobetș-Tur- nu Severin — Secția de navigație fluvială NAVROM ; regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cluj- Napoca, Iași și Timișoara ; direcțiile județene de poștă și telecomunicații din : Arad, Alba Iulia, A- lexandria, Baia Mare, Botoșani. Deva, Focșani, Miercurea Ciuc, Bacău, Bistrița, Buzău, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Rim- ' nicu Vîlcea, Reșița, ■ Sibiu, Suceava, Satu Mare, Sf. Gheorghe, Slobozia, Slatina, Tul- cea, Tîrgu Jiu, Tirgo- viște, Tirgu Mureș, Vaslui, Zalău.

MUREȘ . 9 Tinărul și talentatul plastician amator Tamâs Păi, muncitor la Combinatul chimic „Azomureș", a . deschis in sala „Apollo" din Tg. Mureș o nouă expoziție de metaloplastie. De astă dată, lucrările ce alcătuiesc expoziția au ca temă subiecte inspirate din baladele populare, din tradiția folclorului român și maghiar din această zonă a țării. • în întîmpinarea aniversării a 36 de ani de la mărețul act istoric de la 23 August, la clubul întreprinderii „Electromureș" din Tg. Mureș a avut loc simpozionul cu tema : „23 August — piatră de hotar in istoria României". Expuneri și simpozioane cu această temă au fost organizate și la clubul „Prodcomplex", la cooperativele „Tricotex", „Textila" și „Metalul" din Tg. Mureș, precum, și _ în alte centre ale județului.(Gheorghe Giurgiu). .
SATU MARE 9 La librăria „Dacia" din Satu Mare a avut loc în fața unui numeros public lansarea volumului de debut al tînărului poet sătmărean Dorin Sălăjan — „Nașterea cea mare", apărut în editura „Albatros". Manifestări similare au avut loc și cu iubitorii de poezie la biblioteca județeană, în orașul Negrești-Oaș și în satul Sărvăzel, din comuna Pir. (Octav Gru- meza).
BACĂU 9 Casa de cultură din Slănic Moldova a găzduit recitalul de poezie patriotică „Te cîntăm patrie, te cintăm partid", la care au luat

Poluarea folclorului Muzică ușoară: „TROFEUL AMARA“

sau degradarea concertelor
de muzică populară o „afacere rentabilă"Am cumpărat un bilet — 15 lei ; nu era coadă, biletele se vindeau cu generozitate, chiar dacă băncile Teatrului de vară „23 August" (unde nu de mult, în această stagiune- estivală, 6-a întimplat acțiunea), erau pline la refuz, chiar dacă și crengile copacilor (nu exagerez) erau distribuite intre spectatori, chiar dacă pe scări, pe culoarele dintre bănci nu mai aveai unde să pui piciorul, unii chiar fălindu-se că stăteau acolo, de strajă, din vremea prinzului. Cu o jumătate de oră înainte de acest „Concert extraordinar de muzică populară"— organizat sub auspiciile Casei de cultură „Mihail Eminescu" din sectorul 2 al Capitalei — erau pregătite, pentru imprimare „in direct", sute de casetofoane. Chiar a fost un prilej de trecere în revistă a ultimelor tipuri de radiocasetofoane— mono, stereo, mai mici, mai mari, cu microfoane arătoase, detașabile sau incorporate... Mă rog. Concertul a Început cu greu pentru pă zarva era de nedescris. Se conversa prin ridicări de glas de la un capăt la altul al grădinii ; se aplauda și se tropăia ori de cite ori vreun „entuziast" cădea. în băltoaca din fața estradei, se striga după vinzătoarele de semințe (consumul era imens, sub tălpi se așternea un strat din ce in ce mai gros de coji), care aveau, mai •■uțin - la vedere, și delicatese : cnewing-gum și țigări bune. Totuși concertul a început. Formația „Pe- rinița", condusă de Mihai Muche, n-a - prea impresionat auditoriul. Nici chiar celor citeva perechi de‘ dansatori, care au vrut să fie oșeni cu tot dinadinsul, nu li s-a dat atenție. Este drept însă că doar coștumele erau oșenești, în rest își tiriiau picioarele greoi, își îndoiau genunchii, Iar mișcarea din umeri o făceau forțat, trădindu-se imediat ca nu. cunosc stilul. Ion Onoriu — virtuoz acordeonist, bun cunoscător al muzicii lăutărești — și-a depănat cin- tecele, s-a dovedit stăpin pe repertoriul lui, și-a văzut de treabă,a lăsat în pace formația lui Muche care se tot străduia, fără succes, să-1 ajungă din urmă pe firul' melodii.Trebuie să recunoaștem că timp n-am mai Văzut și un astfel de concert, zis de populară românească". Doream vedem reacția publicului față de unele „șlagăre", comportamentul unor binecunoscuți soliști, respectul lor față de adevărul folcloric, față de muzica autentic populară, în general atmosfera unui spectacol-concert în sțy liber. Pină la evoluția lui Ion Onoriii însă, de care aminteam mai sus, nimic bun de semnalat. Destui spectatori veniseră, după cum am

vreuneide mult ascultat „muzică să

aflat, numai pentru muzica lăutărească. Nu-i interesau nici dansurile, nici semnalele „Periniței", nici cortinele muzicale ce nu aveau legătură cu repertoriul pe care îl preferau și îl cunoșteau in amănunt. Așteptau de fapt o singură evoluție : cea a solistei Gaby Luncă. Și Gaby Luncă s-a prezentat. A cîntat, bineînțeles, tot muzică lăutărească, dar decent, cu grijă pentru fiecare vorbă spusă, dezvăluind în general o deosebit de corectă atitudine. Nu au lipsit nici „Măi, neicuță, măi", nici povestea cu ursitoarele, nici — cum era ,să lipsească? — „Magdalena", celebrul șlagăr care a știrbit popularitatea „Tanței", care la rîndul lui a știrbit popularitatea lui „Bălălău", care la rîndul Iul... Dar toate au fost aduse pe scenă în versiuni acceptabile, nu în acele variante care se cintă la chefuri înspre dimineață. Gaby Luncă, deci, decentă ; singura care a stăpînit acel public, care a reușit să aibă liniște in, timpul cîn- tecelor, care a convins pe acei cițiva care s-au năpustit pe scenă cu sticlele de băutură în mină, să nu confunde „concertul" cu „nunta". Bine, dar Gaby Luncă este printre primele vedete ale muzicii lăutărești. Cum să facă însă un tinăr solist, la început de drum, să cucerească inimile acestor „melomani" ? Iată o întrebare pe care, probabil, și-au pus-o Ion Geaucă și Maria Udrică și la care, probabil, și-au răspuns singuri : atacînd frontal repertoriul de mahala ! Așa au și făcut. Pentru că de la Ion Geaucă — băiat frumos, - chipeș, înalt, zvelt — prin cîntu-i plin de melisme, de of-uri. și' ah-uri, am aflat că nu-i pe lume om atit de trist ca el : „Of, of m-ai făcut 
din om neom / Și nu mai am pic de 
somn / Și nu mai știu unde mi-e 
locul / Mîndruliță o să-mi găsesc 
norocul". Apoi încă una tristă cu pădurea, încâ ceva cu o despărțire îngrozitoare și... după 15 minute toată lumea era cu inima sfișiatâ de mila lui. Maria Udrică in schimb a fost veselă, poate prea veselă ; chiar situațiile disperate părea să le ia mai ușor : „Haide,_ pupă-mă, Hai, săru- 
tă-mă ! Stringe-mă / Că asta-i via
ța. / Dă-i cu vin, dă-i cu șpriț, / 
Că noi nu sîntem sfinți. / Noaptea 
nu mul pot să dorm / Rid cu tine 
și vorbesc / Să nu crezi că te iur 
besc / Dar vreau să te 
Iartă-mă, bărbatul meu, 
știut că fac rău, / Nu e 
lui, / E vina alcoolului /
urcat la cap / Și nu am știut ce 
fac. / Dacă te blestem o dată / Nu
mai dumnezeu te iartă / Blestemul 
către bărbat / E să nu ai somn în 
pat, / Și de azi înainte / Să duci 
viața lui Kunta Kinte" (!!).N-au lipsit nici piesele apocrife

despre acești trubaduri rutieri, șoferii : „Pe drumul cu măghiran, J La 
Mangalia, / Urcă cite-un măgădan, / 
La Mangalia. / Fetelor pupa-v-ar 
tata / Mi-ați Ițit banii cu lopata / 
Fugi mașină, fugi de-aici / Că n-ai 
nici gură nici dinți / C-o să te vadă 
Vasile / Și te omoară cu zile" ; „Pe 
șoseaua Urziceni/ Trece-o fată și-un 
șofer / Șoferul trece cintind / Fata 
mare blestemând / Of, of, șoferule / 
Mai vedeți cu frinele / Și mai lăsați 
mindrele. f Șoferul cind claxonează / 
Atunci fetele oftează / Of, of, șo- 
ferule“.Și, în final, o problemă de modernă „viață rațională", împletită strîns cu vechiul motiv al „trecerii" : „Și-am 
lăsat in veci tutunul / Și mi-e tare 
greu / Trece timpul, trece viața / Și 
mă trec și eu. / De te lași de el 
de tinăr / Doctorul a spus, / Că pă-‘ 
mintui io să te țină / Zece ani in 
plus".Cu asemenea produse e lesne de înțeles că se urmărește obținerea unui succes ieftin pe seama „gustului" unei categorii neevoluate de ascultători. în aceste condiții se mai poate discuta despre discernămînt, selecție, creație? De folclor românesc autentic? Nici vorbă, sîntem în plin proces de poluare a gustului, prin intermediul acelora care ar trebui, din contră, să-1 ridice, prezentînd creații autentice, muzică populară romanească și nu improvizații vulgare. Dar despre „vedetele" succesului ieftin vom mai vorbi. Ca și despre cei chemați să vegheze la păstrarea curată a acestei inestimabile comori, care este muzica populară.

în organizarea Comitetului de educație politică și, cultură socialistă al județului Ialomița șl Uniunii compozitorilor din Republica Socialistă România, în stațiunea balneară Amara a avut loc concursul de muzică ușoară pentru soliști amatori, simbolic intitulat „Festivalul tinereții", aflat la cea de-a 13-a ediție. în cele trei zile de concurs și în seara galei laureaților, spectatorii au putut urmări tinere

ei tineri din 25 județe ale țării, unii din ei anunțindu-se ca veritabile speranțe ale genului. Acompaniamentul soliștilor a fost asigurat de formația vocal-instrumentală „Roșu și negru", iar în fiecare seară, în afară de concurs, au cîntat soliști ai Radioteleviziunii române. Un fapt inedit față de celelalte ediții a fost prezența ansamblurilor de cîntece și dansuri ialomițene „Floricica", „Balada Dunării Miorița

„Borcea", ovaționate Ia scenă deschisă.Juriul, al cărui președinte a fost muzicologul VasMe Donose. a stabilit următoarea ordine : marele pre- 'miu dotat cu „Trofeul Amara" a fost cucerit de Adina Vasiliu, din municipiul București, pe locul I Mariana Burcă, județul Brăila, urmată în ordine de Elena Teșinschl, județul Sălaj, șl Nicolae Ivănescu, județul Prahova. (Mihal Vișoiu, corespondentul „Scînteii")

Smaranda OTEANU

Ce meserieîn perioada 4—24 august 1980, Liceul industrial nr. 10 din Capitală primește înscrieri pentru concursul de admitere In clasa a Xl-a (treapta a Il-a) de liceu, anul școlar 1980/198’ pentru curs de zi — la profilurile : 1. mecanică ; 2.electrotehnică ; 3. construcții.La concursul de admitere în clasa a Xl-a de liceu se pot prezenta promovați ai clasei a X-a de liceu, băieți și fete, indiferent de domiciliul părinților, dacă nu au depășit virsta de 19 ani împliniți pină la 15 septembrie 1980. înscrierea candidaților la concurs se face la profilul I. Cei care au la alte profiluri le școlarizează examen de diferență în perioada 26—30 august 1980. Cei care vor opta pentru meseria „constructor căi de comunicații" nu yor susține examenul de diferență.La înscriere candidații vor prezenta fișa tip de înscriere certifi-

absolvit în treapta . absolvit treapta I decit cele pe care liceul vor susține

amăgesc. / 
/ Nu am 
vina omu- 
Că mi s-a

îmi aleg ?cată de conducerea liceului la care au promovat clasa a X-a, rința medicală tip M.S. 58, rată potrivit reglementărilor ferului Sănătății.Concursul de admitere din probe scrise la matefnatică și fizică și se desfășoară în perioada 1—5 septembrie 1980. Absolvenții clasei a XlI-a de la specialitatea „mecanic mașini si utilaje" primesc și permise de conducere pentru autovehiculele din categoriile B și C.în cadrul profilurilor menționate mai sus, elevii se pregătesc pentru meseriile : mecanic mașini și utilaje ; electrician ; constructor căi de comunicații.

/

adeve- elibe- Minis-constă

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secretariatul școlii, între orele 8,00—15.00, telefon : 65 42 85 din București, str.Expresului nr. 1, sector 1. tramvai 6. 10, 24 (coborirea la stația C.F.R. București-Grivița) sau autobuze 34 și R 1 pină la stația „Aviator Popișteanu".

Periplul pe care Zoe Dumitrescu-Bușulenga ni-1 o- feră e o călătorie în spirit. un prilej de cunoaștere si de reflexiune sau, cum se exprimă însăsi autoarea. „o modalitate de luare în posesie intelectuală a locurilor prin care al trecut". Paginile despre Grecia. Italia. Anglia. Suedia. Olanda si Franța intitulate - Periplu umanistic, deși se înscriu In alt gen literar, nu constituie un capitol aparte în preocupările unei autoare care a publicat lucrări despre Renaștere (Renașterea. Umanismul si destinul artelor. 1975) sau despre Valori și ■ echivalente umanistice, 1973.Jurnal de călătorie, lucrat cu o evidentă severitate a /informației, dar și cu plăcerea trăirii intelectuale a peisajelor. Periplu umanistic e si un dialog al artelor clasice într-o interpretare modernă. „Modernul^ mare nu decît pe un ni se spune, tr-un capitol _______ ______Ni se vorbește aici (cu erudiție pasionantă, dar și cu voluptate la ziastă) despre zee. oameni, nu la modul documentar : ,______trescu-Bușulenga nu e un reporter care adiționează stampe pitorești si portrete de' efect turistic, ci un umanist care face o călătorie prin civilizații si culturi. Autoarea, deși bate cu piciorul străzile Atenei, ale Veneției sau ale Lpn- drei. deși prezintă aceste orașe cu specificul lor urbanistic si- istoric,' deși ne. introduce în sensibilitatea fiecărei așezări, ne vorbește în esență despre civilizația greacă, italică sau an-

glică. totul raportat la o unitate de fond european.Dar să nu se înțeleagă, judecind astfel, că avem de a faoe cu o carte de istoria artelor, de filozofia culturii sau de istorie selectivă a civilizațiilor europene ; cu toată încărcătura utilă si fascinantă de referințe livrești. Periplu umanistic e si o carte de beletristică scrisă cu un nerevelat, pină azi. talent literar. Nu știi

tru arte. Din acest punct de vedere textele cărții sînt lucrate cu virtuozitatea specialistului, dar și cu subiectivitatea necesară scrii-! torului vrăjit culturii.Călătoria laInvitați, citind __ _pe la modul din Grecia ; un nu putea să-și înceapă altfel „însemnarea călătoriei" sale. Drumurile curg de la

de misterelecare sîntem cartea. înce- ideal — umanist

aceleași ritmuri cosmiciza- te pe care le-a dat Europei Si lumii pentru eternitate".Voiajul în Italia e definit ca o aventură arhetipală. întreprinsă la aceeași vîrstă la care Goethe ajunsese si el în această „tară a făgăduinței". în Veneția, spune autoarea, ai o stare estetică absolută, la Ferrara senzația unei frumuseți . utopice, la Așsisi. sentimentul unei întilniri fun-
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

„Periplu umanistic"

se poate clădi clasic mare", undeva, in- despre Delft.fel de entu- orase. mu- peisaje. dar descriptiv si Zoe Dumi-

dacă dialogul artelor e un pretext pentru călătorie sau călătoria un pretext pentru cunoașterea realizată la fata locului a artelor. Nu ne îndoim că Zoe Dumitrescu-Bușulenga știa in mod anticipat aproape totul despre orașele, despre oamenii sau despre tezaurele de artă de care se vorbește în carte, dar acum își transferă muzeele imaginare în muzee reale, reelabo- rindu-și judecățile de valoare. restilizindu-si imaginile livrești, amendîn'du-si colecțiile de himere nrin- tr-o raportare la real.Departe de a fi doar cartea unei călătorii informative. desigur, utile, pentru un cititor avizat fiecare pagină are deliciile ei. ce tin de comunicare, de sentimentele consumatorului de valori, de luarea în posesie rafinată a peisajului. Periplu Umanistic solicită un cititor cu dragoste pen

la Delfi șl seAtena unde, i>e „toate te rețin, îtl
Cnossos opresc la Acropole, toate te cheamă, toate vorbesc, numai să le știi limba si să te apropii cu inima deschisă de tăcuta lor taină". Părăsind Acropole. cu sentimentul solidarității umane peste timp, trecînd într-o după-amîază atică prin Cap Sunion. călătoarea ajunge în Eleusis. patria lui Eschil. Ni se derulează apoi întreg filmul aventurii eladesti cu cetatea Corintului „unde pul pare să curgă obosit de propria-i me“. cu Mykene unde în livezile d,e portocali ard. cum snutte Goethe, fructele de aur. cu Epidaur. cetatea lui Asclepios. cu peisajele unice din insulele grecești, unde „simți lumea nosei- donică. si aici, la capătul insular răsăritean al Greciei cu aceeași forță ca si în inima el atică pulsînd în

tim- încet. vechi-

damentale. la Florența, plenitudinea unui teribil vis de frumusețe. Paginile despre Caprl sînt niște poeme în care eroul e Axei Munthe. nordicul „venit ca un Faust să îmbrățișeze Mediterana". Napoli e locul întîlnirii Italiei cu lumea. Roma e bătută cu piciorul., stradă cu stradă, muzeu cu muzeu, catedrală cu catedrală : „Nici un loc din lume nu poate fi luat în posesie spirituală dacă nu e umblat, cu piciorul", spune undeva autoarea.Dintr-o călătorie arhetipală, cum e cea italică, se trece apoi la o călătorie fără criterii. în Anglia : „A explora teritoriul Marii Britanii înseamnă a .executa o cercetare asemănătoare cu aceea ne care ai întreprinde-o asupra literaturii. asupra culturii engleze. unde nu vei afla niciodată curente si tendințe. ci numai individuali-

tăti". Cele trei principale etape britanice. Londra, Cambridge. Oxfofd sînt. în acest periplu umanistic, o sinteză a civilizației si culturii engleze, un ..sincron muzeu imaginar".Paginile despre Suedia, Olanda si Franța interesează. dincolo de aspectul lor descriptiv-literar, prin ideile si reflecțiile ce le conțin ; sînt. în esență. trei eseuri de filozofie a culturii si istoriei realizate la modul literat : în Suedia totul respiră o grandoare calmă, chiar masivitatea e plină e un poate plină__ __________ ____ ._______cie. de caracter, iar Franța o tară a inteligentei si frumosului bine armonizatej „Nimic nu se osifică în cultura franceză, ci toate evoluează ne păstrează elasticitate adaptare".închizînd seama că ai ginatia niște pene subiective, pegtru __Zoe Dumitrescu-Bușulenga prezintă aici o Grecie, o Italie, o Anglie, o Suedie. o Olandă sau o Franță în eseuri cu viziuni originale, cu reacții personale, cu en- tuziasme proprii, cu o re- definire aparte a unor lucruri scoase din melancolia' ghidurilor sau din generalitatea lucrărilor de specialitate si astfel salvate. La reușita acestei că- ' lătorii într-o mitologie subiectivă a artelor europene concură si cele peste 100 de fotografii, care însoțesc, cu discreție si adecvare, textul.

parte numeroși oameni ai muncii aflati la odihnă si tratament. (Gh. Baltă).
TIMIȘ 9 Sub genericul „Sîntem aici de peste 2000 de ani", Casa de cultură a studenților din Timișoara a găzduit un simpozion literar-muzical consacrat ideii de permanență a poporului român în spațiul carpato-danu- biano-pontic, oglindită in creația artistică • „Țara mea, grădină înfloritoare" este titlul recitalului de poezie patriotică susținut în aceste zile de vacanță de elevii de Ia școala generală din comuna Racovița • Tinerii din Buziaș au participat la o dezbatere gen masă rotundă pe tema „Realizări și perspective în economia județului Timiș", prilej cu care s-au angajat să-și sporească contribuția la înfăptuirea noilor obiective social-economice ale orașului. (Cezar Ioana).
ILFOV 9 în toate localitățile județului continuă șirul manifestărilor cultural-artistice-dedicate împlinirii unul deceniu Și jumătate de 1Â Congresul al IX- lea al P.C.R. Textilistele de la filatura din Oltenița au participat la expunerea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre o nouă ordine in economia internațională". Iar muncitorii de la șantierul naval din aceeași localitate Ia expunerea: „15 ani de la Congresul al IX- lea al P.C.R. : România socialistă la cota împlinirilor". Alte expuneri ocazionate de acest eveniment s-au ținut la Hotarele. CălugărenL UlmenL Mînăsti- rea. Girbovi, Gurbăneștl și alte localități. (Lucian Ciubotaru).
HUNEDOARA 9 în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent de sub conducerea lui Burebista, la casa de' cultură din Deva s-a deschis o expoziție documentară organizată de filiala Arhivelor statului și a Muzeului județean. Sint prezentate fotografii după mărturii materiale ale civilizației geto-dacice și reproduceri ale unor documente referitoare la marile evenimente din istoria poporului român, la lupta sa pentru libertate socială și națională. (Sabin Cerbu).
TULCEA 9 în holul Casei de cultură din orașul Sulina s-a deschis o expoziție de pictilră naivă. Lucrările expuse aparțin pictorului amator Ion Radulescu și înfățișează frumusețile Deltei Dunării. (Neculai Ami- hulesei).
DÎMBOVIȚA 9 Casa de cultură a orașului Găești a găzduit o dezbatere pe tema „Eficiența socială a creativității tehnice de masă", la care au participat muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de frigidere și întreprinderea de utilaj chimic din localitate. (Gh. Manea).de modestie : Olanda exemplu a ceea ce face o tară mică, dar de virtuti. de hămi-

temelii care-si tinerețea prin si putere decartea. îti dai bătut cu ima- drumuri euro- că

Emil MÂNU

♦

tv
Programul 1
16,00 Telex
16,05 învățămînt-educațle. Laborator 

metodic TVS : Utilizarea laborato
rului de electrotehnică

16.30 Tara mea, pămînt de glorii. Pro
gram de cîntece interpretate de 
corul Casei de cultură din Drăgâ- 
șani, dirijor Marin Brânaru

16.43 Ecran de vacanță : „Toate pînzele 
sus Episodul 1 — ..Speranța".

17.40 Pe Mure$ și pe Tîrnave. Melodii 
de ieri și de azi cu Emil Gavris

18.10 Tragerea Pronoexpres
18,20 Acel Ev mediu românesc
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. • Tara lntîmpinâ 

marea sărbătoare
19.25 Călătorie prin țara mea. „Eroilor, 

omagiul nostru4'
19,45 Noi, femeile !
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Nu se poate... fără dra
goste". Premieră pe țară

22.10 Forumul mondial al istoricilor. Re
portaje, știri, interviuri

22.25 Telejurnal
Programul 2
19,00 Telejurnal • Tara întlmpinft 

marea sărbătoare
19.25 Muzică de cameră
20,15 Studio T ’80
20.40 Un cîntec pentru fiecare
21.10 Buletin rutier
21.30 Un poet al viorii — Efta Botoca
21.50 Teleenciclopedia (reluare)
22.25 Telejurnal

I
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Județele lași și Botoșani au încheiat
recoltarea

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Republican Italian, condusă 

de Giovanni Spadolini, secretar general al partidului
(Urmare din pag. I)reciproc. A fost reliefată, de aseme- "*ea, dorința celor două partide de a contribui activ și in viitor la amplificarea și întărirea conlucrării prietenești și rodnice dintre România și Italia, pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii, colaborării, progresului și înțelegerii în lume.Examinindu-se evoluția vieții internaționale, s-a apreciat că ea este marcată de un șir de probleme complexe, încă nesoluționate, care creează pericole serioase la adresa papii și independenței popoarelor. De . cc nun acord, secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al Partidului Republican Italian au considerat că, în aceste condiții, se impun, mai mult ca oricînd, unirea și conlucrarea tot mai strinsâ a popoarelor, a partidelor politice, a forțelor progresiste, înaintate, de pretutindeni, a opiniei *

publice mondiale pentru a pune capăt încordării și tensiunii din viața internațională și a asigura luarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, de _ _. pect al independenței naționale. în acest context, s-a arătat că trebuie făcut totul pentru rezolvarea pe cale politică a stărilor de încordare și conflict existente în diferite regiuni ale globului, a tuturor problemelor care confruntă omenirea, pornin- du-se de la principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la dreptul sacru, inalienabil, al fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, de sine stătător, fără nici o ingerință din afară.în cadrai convorbirii, secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al Partidului Republican Italian au acordat o atenție deosebită problemelor privind instaurarea unui climat de

re-res-
pace, securitate și colaborare pe continentul european. în acest sens, s-a subliniat importanța bunei pregătiri și desfășurări a reuniunii de la Madrid, încît ea să corespundă așteptărilor popoarelor, să dea un nou și puternic impuls transpunerii în fapt, ca un tot unitar, a Actului final de la Helsinki, dezvoltării largi și neîngrădite a colaborării dintre statele europene, să ducă la măsuri concrete, eficiente de dezarmare.în cursul convorbirii s-a apreciat, de asemenea, că este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și a decalajelor economice dintre state, pentru buna pregătire a apropiatei sesiuni speciale a Adunării Generale. a Organizației Națiunilor Unite consacrate noii ordini economice in-, ternaționale, menită să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor, îndeosebi al celor rămase în urmă, precum și stabilitatea politică și economică mondială.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

Lucrătorii ogoarelor județului Iași au încheiat recoltarea suprafețelor cultivate în acest an cu păioase. în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Iași al P.C.R. subliniază că acest succes este rodul intensei activități politico-organizatorice desfășurate de organele • și organizațiile de partid, al participării active și responsabile a mecanizatorilor, țăranilor cooperatori, specialiștilor, a tuturor lucrătorilor ogoarelor.Sîntem ferm hotărîți — se spune în telegramă — ca și în continuare să acționăm cu întreaga noastră putere de muncă pentru a asigura transpunerea în viață a obiectjvelor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român privind înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, să folosim din plin experiența acumulată în această campanie agricolă pe linia organizării pro-

păioaselorducțlei șl a muncii, folosirii cit mal eficiente a bazei materiale și a forțelor umane, in scopul obținerii unor producții agricole cît mai ridicate.\ ★Printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Botoșani al P.C.R. informează că oamenii muncii de pe ogoarele județului au încheiat recoltarea griului de pe întreaga suprafață de 78 032 hectare cultivate în acest an, reali- zînd în același timp sarcinile stabilite privind însămînțările celei de-a doua culturi furajere și legumicole. Lucrătorii din agricultura județului, se subliniază în telegramă, acordă ' în prezent atenție livrării produselor la fondul centralizat al statului, eliberării în cel mai scurt timp a terenului și executării în cit mai buna condiții a ogoarelor de vară, pregătind, totodată, temeinic apropiata campanie de toamnă.
a ministrului de stat

la BucureștiMarți seara a sositdr. Boutros Boutros Ghali, ministru de stat pentru afaceri externe al Republicii Arabe Egipt, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, va face o vizită în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul Egiptului la București, și membri ai ambasadei.

U. R. S. S

Un nou centru industrial în Taigaua 
siberianaPe malul fluviului Enisei, lîngă vechea așezare Minusinsk, au apărut primele corpuri de clădiri ale complexului electrotehnic Elektro- grad, platformă industrială de mare anvergură, care va concentra în final ți a est cu plin proces de valorificare, complexul va fabrica mașini electrice, turbo și hidrogeneratoare, transformatoare, motoare și diverse aparate electrice, instalații complete de distribuție a curentului, cabluri și multe alte produse destinate uzinelor, centralelor electrice, și așezărilor muncitorești construite sau în curs de construcție în Siberia îndepărtat.Elektrogradul a fost o parte componentă a mice în curs de formare în sudul ți-

12 uzine de utilaj de Ural, un mare specializate în produc- energetic. Implantat la într-o zonă geografică potențial economic in

și Orientulconceput ca zonei econo-
R. P. BULGARIA

Combinatul

Delegația Frontuluio >
(Urmare din pag. I)

Popular pentru Eliberarea Palestinei
ALBA
Dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale

agravării climatului politic Internațional, pentru reluarea și continuarea procesului de destindere bazat pe despectarea independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, pe recunoașterea dreptului fiecărui popor la o dezvoltare liberă, de sine stătătoare. S-a subliniat necesitatea de a se acționa cu toată hotărîrea pentru oprirea cursei înarmărilor șl renunțarea la amplasarea de noi rachete in Europa, pentru reducerea cheltuielilor militare și trecerea la măsuri de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară.

în legătură cu modalitățile șl căile de realizare a unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu, președintele Nicolae Ceaușescu a precizat încă o dată că România se pronunță cu toată hotărîrea pentru soluționarea globală, pe cale politică, a conflictului din zonă, prin retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului legitim la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat palestinian propriu, independent, în care să-și poată organiza viața în mod liber, potrivit voinței menea, tive și turarea
sale. S-a apreciat, de ase- că sint necesare noi iniția- acțiuni concrete pentru înlă- focaralul de conflict din

Orientul Mijlociu șl pentru Instaurarea păcii juste și durabile în această regiune, ceea ce corespunde pe deplin, intereselor generale ale păcii, colaborării și securității în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotărîrea Partidului Comunist Român, a guvernului, a întregului nostru popor de a acorda și în viitor întregul sprijin — politic, diplomatic, material și moral — cauzei drepte a poporului palestinian, luptei pentru Împlinirea aspirațiilor naționale șl drepturilor sale, de a face totul pentru edificarea unei păci echitabile șl trainice In Orientul Mijlociu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Preocuparea conducerii Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești din județul Alba pentru dezvoltarea și valorificarea unor îndeletniciri tradiționale locale, a producției de artizanat este evidențiată prin înființarea unei cooperative meșteșugărești specializate — „Arta populară" — cu sediul în Alba Iulia. După cum ne-a informat Brîndușa Opriș. președinta cooperativei. încă de la început de drum activitatea de producție a fost organizată pe baza criteriilor de eficiență a folosirii resurselor da materii prime și forță de muncă, a tradițiilor meșteșugărești din diversele zone ale județului. Astfel, în domeniul țesăturilor și cusături

lor artizanale, activitatea se desfășoară numai pe baza muncii la domiciliu. Sint realizat^ ștergare, șervețele, ii. rochii, fețe de pernă etc., cu motive specifice portului popular românescSebeșului. Totodată. • în Alba Iulia și Sebeș își desfășoară două secții de cojocărie.Prelucrarea artizanală a lemnului este organizată pentru început în două secții, la Sebeș și Lancrăm, în cadrul cărora se utilizează diverse resturi de masă lemnoasă. în condițiile micii industrii. în această perspectivă se are în vedere re- vitalizarea unor ocupații tradiționale cum este olăritul. (Ștefan Dinică).

din zonaactivitatea

AL XV-LEA CONGRES INTERNATIONAL DE ȘTIINȚE ISTORICE vremea

Lecțiile istoriei, îndemn
la cooperare și înțelegere
între popoare, la pace ca
drept al omului pe pâmîntlucrările celui de-al științe istorice. Oa-în Capitala României continuă XV-lea Congres internațional de , meni de știință din peste 50 de țări ale lumii, participant! la acest înalt forum, își aduc contribuții de prestigiu la schimbul de idei privind trecutul umanității, precum și în legătură cu aspectele actuale ale dezvoltării istorice contemporane, animați de dorința de a contribui la mai buna cunoaștere și poare, la întărirea încrederii și ționale. apropiere intre po- colaborării interna-

Istorici cunoscuți din diferite țări, prezenți la București, ne-au împărtășit satisfacția pentru participarea la acest congres, desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui Nicolae Ceaușescu, admirația față de ideile cuprinse in Mesajul adresat congresului de șeful statului român — idei generoase, umaniste, pătrunse de răspundere pentru destinele popoarelor —, față de îndemnul de a pune minunata știință a Istoriei in slujba cauzei păcii, progresului și Înțelegerii in lume.

Continuarea lucrărilor

nutului Krasnoiarsk. ce include hidrocentrala Saiano-Șușenskoe și se învecinează cu un alt complex economic furnizor de petrol, gaze și energie — Kanșko-Acinsk — cu zonele prin care va trece marea magistrală feroviară Baikal-Amur.Au început să funcționeze deja uzina care produce echipamente de mecanizare și automatizare, inclusiv roboți-manipulatori, uzina de utilaje tehnologice speciale și, parțial, cea producătoare de aparatură de înaltă tensiune, unică în Uniunea Sovietică, âtît în ce privește proporțiile, nivelul tehnologic, cit și eficiența. Totodată, la marginea Mi- nusinskului se înalță noi microra- ioane de locuințe moderne, cu complexe comerciale și social-culturale. Se formează în același timp o puternică bază științifică, avînd menirea, între altele, de a elabora tehnologii pentru producția mijloacelor de mecanizare și automatizare.
fibre sintetice 

Iambolla

i
„Participarea la actuala ediție 

Congresului istoricilor — 
clarat Sten CARLSSON, de istorie la Universitatea din Uppsala, președintele Asociației istoricilor din Suedia — mi-a 
oferit prilejul plăcut să vizitez 
.rumoasa dumneavoastră 
cunosc prietenosul popor român. 
Am fost prezent 
toate congresele internaționale de 
științe istorice din 1955 încoace. 
Cel de acum, de la ~ 
ne oferă posibilitatea 
tllnîm cu colegi din 
țări, să ne împărtășim 
discutăm probleme de 
pentru științele istorice. Țara dum
neavoastră are o istorie glorioasă, 
cu rădăcini adinei in trecut. N-am 
vorbit niciodată rămânește, dar 
aflindu-mă aici am avut plăcuta 
surpriză să-mi- dau seama că în
țeleg ceva românește : in această 
direcție mi-au folosit cunoștințele 
de limbă latină, pentru că limba 
dumneavoastră este o limbă mai 
apropiată de latină decit este 
franceza.

Istoria, după cum știți, oferă po
sibilitatea popoarelor, națiunilor, 
să se cunoască, să-și știe trecutul, 
să învețe de la trecut, să respecte 
toate popoarele cu tradițiile și 
particularitățile lor. Prin aceasta 
istoricii contribuie la mai buna cu
noaștere și apropiere între popoare.

In legătură cu aceasta aș dori să 
menționez că Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu mi-a produs o 
deosebită impresie. A fost un veri
tabil apel la cooperare și ințele
gere în lume, idei valoroase care 
au găsit o largă adeziune in finelui 
participanților. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate 
marcantă, nu numai pe plan na
țional, dar și internațional. Datori
tă domniei sale, România are azi 
relații bune cu țările din intreaga 
lume. Este foarte important ca, ță
rile să nu fie izolate, să colaboreze 
intre ele".

„Congresul mondial al istoricilor 
— ne spunea Rade PETROVIC, profesor la Universitatea din Sara- ievo, președintele Comitetului iugoslav pentru științe istorice — 
este, întotdeauna, un eveniment re
marcabil. Dacă pornim de la ideea 
că istoria este. într-un anumit fel, 
o formă a educației politice, se 
ințelege de ce interesul suscitat de 
acest congres este mai amplu decit 
cel privitor la reuniunile altor 
specialități. In această lumină tre
buie să vedem și actualul congres. 
In primul rind el are loc într-un 
moment cind situația internaționa
lă este încordată. El are loc intr-o

a 
ne-a de- profesor

țară, să

la aproape

București, 
să ne in- 
numeroase 

ideile și să 
actualitate

țară prietenă și 
deosebit de important pentru noi, 
iugoslavii, o țară de care ne leagă 
secole de raporturi tradiționale de 
bună vecinătate, raporturi care, in 
zilele noastre, au căpătat o tot mai 
mare amploare.

Acest congres reunește un mare 
număr de istorici din toate colțu
rile lumii. Deși lucrările de-abia au 
început, se poate spune că istoricii 
români, colegii noștri români. Co
mitetul de organizare au luat toate 
măsurile cerute pentru ca noi să 
ne simțim bine, pentru ca să exis
te o atmosferă de ințelegere, favo-

vecină, ceea ce este

Declarații ale unor

de științe istorice
rabilă discuțiilor științifice. Este » 
realitate vizibilă chiar de la început.în acest sens se cuvine să re
marcăm Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, mesaj primit de 
toți participanții cu deosebit inte- 

, res. Ideile președintelui Nicolae 
Ceaușescu ne sint aprppiate. Este 
sigur că, prin spiritul de largă vi
ziune asupra relațiilor științelor 
Istorice, de prietenie, de colabo
rare internațională, de luptă pen
tru progres și pentru pace in lume, 
Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru noi toți 
o invitație la discuții concrete, 
constructive".

In același spirit, ne-au împărtășit 
opiniile lor 
fesor la 
membru al 
Japoniei, și
Facultății de administrație a Uni
versității din Osaka :

„Avem o impresie deosebită des
pre. frumoasa dumneavoastră țară, 
pe care am mai vizitat-o in trecut. 
De fiecare dată remarcăm noul, 
progresul înregistrat de România, 
admirăm nu numai frumusețile ei, 
dar și politica țării dumneavoastră, 
politică elaborată de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Nu de mult a 
fost o adunare festivă la Tokio cu 
prilejul împlinirii a 2050 de ani de 
la crearea primului stat dac centra*- 
Uzat și independent. Desigur, ne 
interesează trecutul istoric, dar și 
istoria modernă. Aceasta ne dă po-

și D. MASAOKI, pro- 
Universitatea Sensyu, 
Consiliului științific al T NAKASE, decanul

sibilitatea să apreciem eforturile 
țării dumneavoastră pentru a se 
dezvolta și avansa in mod rapid, 
lupta poporului român pentru păs
trarea ființei sale naționale, pentru 
apărarea suveranității și indepen
denței.

Am admirat ideile generoase 
cuprinse in Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat conr 
greșului,,contribuția sa deosebită la 
promovarea ideilor de pace și înțe
legere in lume. Istoricii trebuie să 
fie, la rindul lor, promotorii unor 
asemenea idei nobile".

„Eu consider u- ne spunea IKIene AHRWEILER, secretar general al Comitetului. Internațional de Științe Istorice — că, științele istorice 
permit omului să-și prefigureze vi
itorul, înarmat cu forța pe care i-o 
dau tradițiile și rădăcinile timpului.

Eu văd poziția istoricului astăzi 
asemenea unei antene în legătu'ră 
intimă cu timpul său ; adică o ființă 
care sesizează ideile deosebit de 
acute sau ideile grave ale epocii 
și le aduce la cunoștința celorlalți 
oameni. Deci, pentru mine, istoria 
este o disciplină de bază in forma
rea unui om superior.

Acest congres, care este cel mai 
mare congres de studii istorice, 
avind in vedere că niciodată nu 
s-au reunit atiția istorici ca la 
București, a permis istoricilor pre
zenți aici să colaboreze cu colegii 
lor, să se înțeleagă mai bine, ca să 
poată înțelege mai bine problemele 
zilei de miine. Științele istorice 
permit omului ■ să-și cunoască veci
nul, să cunoască alți oameni și să 
trăiască impreună intr-o lume a 
păcii și a înțelegerii.

Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu este foarte important, 
după părerea mea, pentru că este 
străbătut de dorința omului politic 
de a vedea oamenii de știință con-, 
centrindu-și eforturile lor înspre 
colaborare și conviețuire pașnică. 
Deci Mesajul președintelui Româ
niei, care face din pace un drept al 
omului pe pămint, este un mesaj 
ce poate fi considerat ca o contri
buție la realizarea păcii in lume 
Intr-un moment de criză economică 
care amenință din nefericire să de
vină o criză politică și militară. In 
calitate de nou secretar general al 
Comitetului Internațional de Științe 
Istorice, am fost in mod special 
atentă, ca și colegii mei dealtfel, la 
acest Mesaj care ne arată elocvent 
că poporul român dorește să 
iască in 
poarele 
întreaga

pace și ințelegere cu 
vecine și, 
omenire".

aș zice,

realizatâ
ACHIM

tră-
po- 

cu

deAnchetă
Silviu și N. PLOPEANU

în cadrul celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, marți au continuat lucrările organismelor internaționale afiliate Ia Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.I.) și ale comisiilor de specialitate.Au âviit loc ședințe ale asociațiilor Internaționale de studii sud-est europene, de studii bizantine, de istorie economică, de istorie a dreptului și instituțiilor, ale istoricilor africani, Uniunii istoricilor arabi, Asociației europene de istorie contemporană, istoricilor specialiști în probleme latino-americane. S-au desfășurat, de asemenea, lucrările comisiilor internaționale de studii slave, de Istorie a mișcărilor sociale, de numismatică, de istorie a adunărilor de stări, de istorie militară comparată, de istorie a celui de-al doilea război mondial, de istorie maritimă, a orașelor, a universităților, de istorie ecleziastică comparată, de demografie istorică, de diplomatică, de istorie a revoluției franceze, de istoriografie, de bibliografie, precum și ale Comisiei internaționale a presei.Au ținut, totodată, reuniuni de lucru Federația 'internațională de studiere a Renașterii, Institutul panamerican de geografie și istorie, grupul de lucru privind revoluțiile din 1830, grupul privind realizarea unei bibliografii internaționale de istorie a Statelor Unite și cel privind aplicarea matematicii în istorie.în cursul dimineții s-a constituit, la propunerea oamenilor de știință români, Comisia internațională de istoriografie, care s-a afiliat la Congresul internațional de științe istorice.Participanții la ședința de constituire au subliniat necesitatea unui asemenea organism internațional menit să studieze producția istorio- grafică mondială și să analizeze mutațiile intervenite in atitudinea istoricilor de-a lungul timpului!în cadrul dezbaterilor pe teme de istorie contemporană, un loc aparte au ocupat comunicările și intervențiile avind ca obiect problematica păcii și războiului, domeniu în care au fost formulate aprecieri și concluzii noi de un deosebit interes, ideile și mentalitățile manifestate pe plan european în perioada 1899—1919, aspecte ale mass-mediei în timpul celor două războaie mondiale. Alte rapoarte și comunicări au relevat cele mai recente rezultate și concluzii ale cercetării in alte domenii, între, care bilanțul cercetărilor și' stadiul lucrărilor despre Renaștere, relațiile economice Est- Vest începind cu Evul mediu pină in zilele noastre. Noi date și mărturii istorice au fost puse în evidență în cursul dezbaterilor pe temele centrelor urbane ale sud-estului european ca leagăne ale culturii în perioada cuprinsă intre secolele al XVI-lea și al XIX-lea, relațiilor dintre armată și societate, statului modern și instituțiilor parlamentare. Au fost prezentate, de asemenea, sinteze de înalt nivel științific privind contribuția demografiei la istoria generală, formarea unor civilizații, istoria orașelor și unor regiuni, situația bibliografiei internaționale de științe istorice.în intervențiile lor, participanții la dezbateri au apreciat spiritul de lucru, de înțelegere și colaborare in care se desfășoară reuniunea de la București.în cursul lucrărilor, participanții au relevat faptul că acest congres contribuie Ia afirmarea pregnantă a rolului istoricilor, a responsabilităților lor în promovarea mai bunei cunoașteri, înțelegerii și prieteniei între popoare, păcii, destinderii, securității și cooperării internaționale.Lucrările congresului continuă.
★în cadrul unor comisii au fost prezentate o serie de recente apariții editoriale semnate de istorici români și străini. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 14. 15 șl 
16 august. In țară : Vreme în general 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi temporare In vestul șl nor
dul tării și local în rest. Vintul va su
fla moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Minimele vor H cuprinse 
intre 8 și 18 grade, iar maximele în
tre 17 șl 27 grade. Izolat mal ridicate. 
In București : Vreme în general Insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi mai ales sub formă de averse. 
Vinț moderat, Minimele vor fi cuprin
se între 16 șl 18 grade, Iar maximele 
intre 26 șl 28 grade. (Meteorolog de 
servlcl Ileana Mlhăllă).

în ultimii ani, în R. P. Bulgaria a luat o mare amploare producția de fibre sintetice, ceea ce a determinat dezvoltarea în ritm rapid a industriei textile, creșterea calității și lărgirea sortimentelor de
R. P. POLONĂ

îmbrăcăminte pentru populație. O contribuție importantă în acest sens a adus combinatul de fibre sintetice „Dimităr Dimov" de lingă Iambol, a cărui Imagine este redată în fotografia de mai sus.
Modernizarea transportului maritimAn de an se extinde transportul maritim polonez containerizat, care cuprinde in prezent 23 de nave, 69 de remorchere și numeroase alte ambarcațiuni cu containere. încă din acest an, toate navele comerciale vor fi complet adaptate la tehnologia de transport și de trans- bordare de înaltă productivitate. Spre sfîrșitul anului 1980 va fi lansată nava „Ino Wroclaw", cu

un deplasament de 7 200 de tone, iar în 1981 vor intra în cursă patra nave containerizate, cu un deplasament total de 22 000 de tone.Totodată, se desfășoară ample lucrări pentru reconstruirea șantierului naval Szczecin, pentru a fi transformat într-o nouă și puternică bază constructoare de nave containerizate.

• într-o conferință de presă ținută la Palma del Mallorca, noul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, a declarat că obiectivul său principal va fi realizarea unei 'poziții de consens între toți membrii forului olimpic. Apreciind înaltul nivel sportiv al recentei Olimpiade de la Moscova, J. A. Samaranch a arătat că viitoarea Olimpiadă ar putea fi și mai reușită sub S-aportul performanțelor, dacă întrecerile vor avea loc într-un climat de destindere și înțelegere internațională.în altă ordine de idei, președintele C.I.O. a anunțat că în programul J.O. de la Los Angeles vor ti introduse trei noi sporturi : înot sincronizat, gimnastică ritmică modernă și „wing surfing". Cit privește gazda J.O. de vară din 1988, alături de orașele Nagoya (Japonia) și Melbourne (Australia) a fost reținută și candidatura orașului italian Cagliari.• Campionatele europene de tenis de masă pentru juniori au programat la Poznan întrecerile finale din cadrul competițiilor pe echipe rezervate juniorilor II (cădeți).în concursul feminin^ echipa României, alcătuită din Beatrice Pop și Olga Nemeș, a avut o comportare meritorie, cucerind medalia de argint, după ce în finală a fost întrecută la

ȘTIRI SPORTIVElimită.limită, cu, 3—2, de reprezentativa ' U.R.S.S. în meciul decisiv pentru calificarea în finală, tinerele sportive românce au învins cu 3—2 formația Ungariei.In turneul masculin, selecționata României (Costel Bădoi și Vasile Florea) a învins cu 3—0 echipa Poloniei, intrind in posesia medaliei de bronz. Titlul de campioană europeană a fost cîștigat de Suedia, care a dispus în finală cu 3—0 de formația Cehoslovaciei.în competiția juniorilor I, echipa României a terminat pe locul secund jn grupa semifinală și urmează să întîlnească în meciul pentru locurile 3—4 selecționata U.R.S.S. La junioare I, formația României s-a clasat pe locul trei în grupa semifinală. >• în primul tur al probei de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Canadei, care se desfășoară la Toronto, jucă- toarea româncă Lucia Romanov a invins-o cu 6—3, 6—2 pe Glynis Coles (Anglia).• în runda a 11-a a turneului internațional de șah de la Bajmok (Iugoslavia), marele maestru român Mihai Șubă (cu piesele albe), după ce a refuzat remiza propusă de adversarul său, Vujovici, a intrat in poziție dezavantajoasă. în clasament

conduce Knezevici — 8 puncte, urmat de Djurici — 7,5 puncte. Șubă — 7 puncte (1), Bukici — 7 puncte, Popovici — 6,5 puncte (1) etc.• Duminică, 17 august, la ora 9,00, pe hipodromul din Ploiești se va disputa „Derbyul de trap" al României, principala cursă hipică a anului. Această tradițională alergare, rezervată celor mai buni cal de 4 ani, se va desfășura ' pe distanța de 2 800 m.• în prima zi a concursului internațional de atletism de la Budapesta, la care participă 262 de sportivi din 25 de țări, campioana olimpică Sara Simeoni (Italia) a cîștigat proba de săritură în înălțime cu 1,94 m, în timp ce proba similară masculină a revenit polonezului Jacek Wszola, cu rezultatul de 2,30 m. în cursa masculină de 100 m plat, sprinterul gha- nez Ernest Obenk (10”21/100) l-a întrecut pe campionul olimpic Allan Wells (Anglia), clasat pe locul doi, cu timpul de 10”23/100.• Lotul reprezentativ de fotbal al țării noastre a susținut ieri un meci de antrenament cu formația Dinamo București. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea jucătorilor dinamoviști. Au marcat Mulțescu, Dragnea, respectiv Boldul (din lovitură de la 11 m).

• SÎNGE ARTIFICIAL. Cercetătorii chinezi de la Institutul de chimie organică din Shanghai au realizat primele cantități de sînge artificial, care a și fost utilizat cu succes in două cazuri de urgență de medicii spitalului Zhongshan, din același oraș. După cum relatează -agenția China Nouă, substitutul de sînge — o emulsie de fluorocarbon — se comportă ca și sîn- gele natural, îndeplinind funcția de alimentare a organismului cu oxigen și de eliminare a bioxidului de carbon. El poate fi păstrat o perioadă de timp mai îndelungată decît sîngele uman și este utilizabil în transfuzii, unele tratamente și, poate, chiar in cazul anumitor boli ale sîngelui. Urmează ca în continuare să mai fie efectuate o serie de teste, pentru a se determina cu și mai multă precizie caracteristicile biologice, modul de conservare și tehnologia de producere a a- cestui sînge artificial.

® RADIO SOLAR. nusculul tranzistor din imagine funcționează fără întrerupere datorită unui număr de șase
sistem electronic Informațional pus la punct de departamentul telecomunicațiilor. Sistemul permite abonaților să primească pe ecranul unui televizor conectat la rețeaua telefonică informații privind func- •ționarea mijloacelor de transport, orarul farmaciilor, medicamentele existente în stoc, programele teatrelor și cinematografelor, sfaturi practice pentru timpul liber și chiar fragnjente din cărți. Volumul memoriei ordinatorului sistemului respectiv este de 120 000 recoltarea datelor morizare se face, din 150 de surse, intra definitiv sistemul va fi testat timp de un an.

de pagini, iar pentru me- deocamdată, înainte de a în exploatare,

• PERFORMANȚĂ. Cetâ" țeanul britanic Mike Read, în vîrstă de 39 ani, a depășit duminică propria sa performanță, traversînd înot, pentru a 18-a oară, Canalul Mînecii. înotătorul a ajuns pe coasta franceză în 14 qre, avind ca punct de plecare plajă din apropierea orașului Dover. Noua victorie obținută l-a permis lui Read să-și recucerească titlul de „rege al canalului", disputat cu australianul Des Renford.

mici celule solare, care înmagazinează energia „astrului zilei" pe plajă, de pildă, dacă este frumos ; dacă nu, este suficient ca aparatul să fie expus la lumina Unei lămpi. în caz de obscuritate sau timp nefavorabil persistent, două microbaterii pot ține locul Soarelui.
• UN NOU 

ELECTRONIC 
MAȚIONAL. Ia Olanda • început experimentarea unui

SISTEM 
INFOR-

• CANCERUL PUL
MONAR AR PUTEA FI 
VIRTUAL ELIMINAT Pînă la sfirșitul secolului — a estimat un grup de experți, la încheierea unei conferințe care s-a desfășurat la Oslo — dacă se întreprind eforturi mai mari pentru reducerea fumatului. Potrivit rezultatelor cercetărilor zent, cancer bațilordin Marea Britanie a scăzut cu 30 la sută în ultimii cîțiva ani, pe măsură ce tot mai mulți oameni au devenit conștienți de pericolele ce le implică fumatul.

întreprinse pină în prenumărai cazurilor de pulmonar in rindul băr- sub vîrsta de 50 de ani



„O activitate neobosită in spiiiinul 
destinderii si păcii in întreaga lame" 

Articole în presa de peste hotare 
consacrate rolului proeminent 

al președintelui Nicolae Ceaușescu 
în viața internațională

f' Teresa din diferite țări continuă să publice numeroase materiale con
sacrate personalității de mare prestigiu internațional a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celor mai recente acțiuni și inițiative de politică externă ale 
României, marilor succese obținute de poporul nostru in anii construcției 
socialiste.Astfel, cotidianul „EL HERALDO DE MEXICO" a publicat o suită de articole în care pune accentul pe justețea și profunzimea analizei întreprinse de șeful statului român asupra principalelor tendințe și caracteristici ale perioadei contemporane — intensificarea luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, consolidarea Independenței naționale, a destinderii și păcii, împotriva practicilor revolute, de reîmpărțire a sferelor de influență, împotriva politicii de dominație și amestec în treburile interne ale statelor.Ziarul mexican relevă totodată aportul Inestimabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea politicii externe a partidului și statului nostru, la soluționarea echitabilă a marilor probleme ale contemporaneității. „Contribuția României la promovarea noilor relații de colaborare și de bună vecinătate în Europa — se arată în articol — este rezultatul gândirii și activității președintelui Nicolae Ceaușescu, materializate intr-o concepție unitară, care ține seamă de dinamica relațiilor bi și multilaterale din Europa, de conexiunea problematicii continentului cu situația generală din lume, de interdependența dimensiunilor politice, Xmilitare, economice, culturale, de procesul întăririi securității europene". în continuare, se subliniază preocuparea constantă a țării noastre pentru instaurarea unui climat de securitate și cooperare în Europa și în întreaga lume, rriențio- nîndu-se că, „în concepția președintelui Ceaușescu, reuniunea de Ia Madrid este menită să dea un nou impuls punerii în practică a documentelor semnate la Helsinki, acordind, in acest sens, un rol important țărilor mici și mijlocii".La rîndul său, revista ateniană „POLITIKA THEMATA" publică un articol, însoțit de fotografia șefului statului român,. în care se arată că „rolul României în contextul eforturilor pentru asigurarea cursului spre destindere a devenit în ultimul timp deosebit do pregnant". Revista se referă cu precădere la convor

TEHERAN

Conferința de presăTEHERAN 12 (Agerpres). — Noul prim-ministru iranian, Mohammad Aii Rajai, a declarat în prima sa conferință de presă că, potrivit legii, trebuie să formeze viitorul guvern al țării într-un răstimp de 10 zile, informează agenția Pars, reluată de agenția France Presse. El a adăugat că președintele Abolhassan Banisadr 

birile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu președintele Franței, Valăry Giscard d’Estaing, precum șl cu președintele în exercițiu al Consiliului Ministerial al C.E.E., Gaston Thorn, vicepremier și ministru de externe al Luxemburgului, subliniind că în cadrul acestor întîlniri un accent deosebit a fost pus pe necesitatea impulsionării eforturilor de transpunere în practică a prevederilor Actului final de la Helsinki.Revista evidențiază, pe de altă parte, importanța continuării dialogului româno-elen la nivel înalt, pentru promovarea colaborării pe plan balcanic și european, precum și pentru creșterea contribuției țărilor din această regiune la cauza destinderii internaționale.Ziarul grec „AVGHI" a publicat un articol amplu însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu în care se relevă activitatea neobosită a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, consacrată realizării unui climat de destindere și securitate în Europa și întreaga lume, pentru înfăptuirea aspirației fundamentale a popoarelor de a trăi în bună înțelegere, pace și colaborare, intr-o lume bazată pe respectarea deplină a libertății și independenței tuturor națiunilor.într-un articol publicat in prima pagină, „CEYLON DAILY MIRROR", unul din principalele ziare din Sri Lanka, scoate în evidență aprecierea realistă a președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia evenimentele ce au loc pe plan internațional reclamă sporirea eforturilor pentru realizarea unei colaborări ample și neîngrădite între țările europene, între toate statele lumii, pentru crearea unui climat de pace, stimă și respect reciproc. Subliniind, totodată, preocuparea și strădania continuă a României pentru înfăptuirea destinderii- și securității în Europa, cotidianul din Sri Lanka scrie : „Președintele Nicolae Ceaușescu consideră ca foarte importantă convocarea, pină in anul 1984, a unei noi conferințe pentru securitate europeană la nivelul șefilor de stat și guvern". (Agerpres)
a premierului iranianî-a acordat împuterniciri depline în ce privește alegerea membrilor echipei ministeriale.Mohammad All Rajai a menționat că în activitatea sa „seva sprijini pe toate organele revoluționare" și că vă depune eforturi „pentru a suprima impresia că există diferite centre de putere" in țară.

LICHIDAREA DECALAJELOR — 0 CHESTIUNE VITALĂ 
PENTRU MILIOANE DE OAMENI 

Declarațiile președintelui celei de-a XXXIV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.HAVANA 12 (Agerpres). — într-un Interviu acordat agenției Prensa Latina, Salim Ahmed Salim, președintele celei de-a XXXIV-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U., aflat în vizită in Cuba, a arătat, între altele, că noua ordine economică internațională nu este un concept abstract, ci reprezintă o chestiune de supraviețuire pentru milioane de oameni de pe pămint. în acest cadru, el a arătat că sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezvoltării .va oferi prilejul

Italia este interesată în buna pregătire 
a reuniunii de la Madrid

— subliniază o declarație aROMA 12 (Agerpres)____Italia esteinteresată in continuarea procesului de destindere, al cărui început l-a marcat Conferința pentru securitate și cooperare in Europa desfășurată la Helsinki, se arată într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, dată publicității Ia Roma. Tn legătură cu aceasta, se arată în document, pentru ca reuniunea de la Madrid să se desfășoare cu succes, din inițiativa ministrului afacerilor

15 000 de persoane au demonstrat nu de mult la New York împotriva conti
nuării cursei înarmărilor nucleare, pentru măsuri pe linia dezarmării, care 

să elibereze omenirea de coșmarul unei conflagrații atomice

ZIMBABWE: Cinstirea memoriei eroilor 
luptei de eliberare naționalăSALISBURY 12 (Agerpres). — Peste 50 000 de persoane au participat marți la Salisbury la comemorarea eroilor poporului Zimbabwe, Josiah Tongogara și Jason Moyo, ale căror, rămășițe au fost aduse din Mozambic și Zambia pentru a fi re- înhumate pe pămîntul natal. Ei s-au numărat printre cei 27 000 de pa- trioți care și-au pierdut viața în cei 

unei analize serioase a situației economice internaționale actuale. Această reuniune, a spus el, are o mare importanță, deoarece un eșec în găsirea soluțiilor la . problemele grave care afectează țările în curs de dezvoltare va duce la confruntări inevitabile între aceste state și cele industrializate. El a arătat că este nevoie de schimbări profunde, și nu de iftăsuri superficiale, pentru simpla ameliorare a actualei structuri a sistemului economic internațional.

Ministerului de Externe italianexterne, Emilio Colombo, în Italia a fost creată „Comisia pentru Conferința de securitate și cooperare în Europa", avînd în frunte pe fostul președinte al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Deputaților, Carlo Russo. Comisia din care fac parte oameni de știință, ziariști șl politicieni italieni, urmează să se preocupe de buna pregătire a participării Italiei la reuniunea de Ia Madrid.

șapte ani de luptă pentru eliberarea națională a poporului Zimbabwe. Marți, steagurile de pe Întreg cuprinsul țării au fost coborîte în berna.După cum a declarat primul ministru, Robert Mugabe, în zilele de 11 și 12 august vor fi comemorați, în fiecare an, eroii dispăruți in lupta de eliberare națională.

tN COMITETUL PENTRU

DECOLONIZARE AL O.N.U.

DEZBATERI
IN PROBLEMA NAMIBIEINAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — în Comitetul pentru decolonizare al O.N.U. au continuat dezbaterile în problema Namibiei, numeroși vorbitori formulînd critici aspre ia adresa tentativelor de perpetuare a dominației rasiștilor sud-africani asupra acestui teritoriu. De asemenea, majoritatea participanților au apreciat negocierile de „reglementare pașnică" a problemei namibiene, organizate de S.U.A. șl de alte țări occidentale drept un paravan în spatele căruia Pretoria continuă ocuparea ilegală a teritoriului.Reprezentantul Indiei Ia Națiunile Unite a declarat astfel că Africa de Sud folosește aceste tratative drept pretext pentru a-și intensifica prezența military în Namibia. R.S.A., a arătat el, n-ar putea să continue ocuparea Namibiei fără protecție din exterior. Vorbitorul s-a pronunțat, de asemenea, pentru adoptarea de către Consiliul de Securitate a unor sancțiuni economice împotriva regimului de la Pretoria. ,Propunerile au fost susținute de reprezentantul Cubei, care a atras atenția asupra pericolului colaborării regimului rasist de la Pretoria cu unele state occidentale, în special în domeniul nuclear.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

„ZIUA. ROMÂNIEI" LA EXPOZIȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICA DE LA 
MOSCOVA, tn cadrul Expoziției realizărilor tehnico-științifice ale tinere
tului din țările socialiste, de la Moscova, la 12 august a fost organizată 
„Ziua României". Cu acest prilej a avut loc o întâlnire cu reprezentanți 
ai tineretului din întreprinderi din capitala sovietică, cu delegațiile celor
lalte țări participante. Au fost prezentate filme documentare și de scurt 
metraj despre viața și activitatea creatoare a tineretului din patria noas
tră. Standurile românești din cadrul expoziției prezintă realizări ilustrative 
din domenii de virf ale științei și tehnicii ca electronica, electrotehnica, 
aparatura de cercetare în domeniul nuclear.aparatura de cercetare în domeniul

I
HELMUT SCHMIDT VA VIZITA R. D. GERMANA. Agenția A.D.N. informează că șeful reprezentanței permanente a R.D.G. în R.F.G. a remis, la Bonn, invitația adresată de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., lui Helmut Schmidt, cancelarul federal al R. F. Germania, de a face o vizită oficială in R.D.G. Vizita va avea loc la 28 și 29 august în R.D.G., la Werbellinsee, precizează agenția.I NEGOCIERILE GRECO—TURCE asupra spațiului aerian șl platfor-I mei continentale a Mării Egee vor I fi reluate la 15 septembrie la Atena, la nivel de secretari generali ai| ministerelor afacerilor externe, I anunțat luni In capitala. Greciei.PĂRȚILE IMPLICATE ÎN CON- ! FLICTUL DIN CIAD s-ar putea reuni la 20 august In capitala Nigeriei — Cagos pentru a examina I modalitățile unei Încetări a focu-

Secretarul general al P.C. din Venezuela 
a primit pe reprezentantul P.C.R.CARACAS 12 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist din Venezuela, tovarășul Jesus Faria, a primit pe tovarășul Valter Roman, membru al C.C.- al P.C.R., reprezentantul Partidului Comunist Roman la cel de-al VI-lea Congres al partidului.Cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise un cald salut prietenesc și cele mai bune urări secretarului general al Partidului Comunist din Venezuela și tuturor comuniștilor venezueleni.Mulțumind călduros, tovarășul Jesus Faria a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și ferici
Încheierea Congresului P.C. din Venezuela

Jesus Faria, reales secretar general al partidului, 
iar Gustavo Machado președinteCARACAS 12 (Agerpres). — La Caracas s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist din Venezuela. în cursul dezbaterilor au fost aprobate noul program al partidului, precum și modificările la statut.. Au fost, de asemenea, adoptate o declarație politică care stabilește politica viitoare a P.C.V., precum și o rezoluție de so

n

lui, a declarat ministrul togolez al afacerilor externe, Akakpo Ania- nyo, după o vizită efectuată Ia N’Djamena, împreună cu ministrul guineez de externe, în cadrul unei misiuni a Organizației Unității Africane.
de 

a 
de

FESTIVAL, MONDIAL, DE FOL
CLOR. In localitatea franceză Con- 
folens s-a deschis cea de-a 23-a 
ediție a Festivalului mondial 
folclor. Spectacolul inaugural 
fost susținut, in întregime, 
ansamblul timișorean „Doina Timi
șului", care a prezentat un program 
de înaltă ținută artistică.O PLATFORMA PENTRU FORAJ petrolier maritim, în valoare de 30 milioane dolari, șl care urma să. intre in exploatare In următoarele zile, a dispărut pur și simplu în Golful Mexic, după trecerea ciclonului „Alien". Cel 50 de muncitori aflați pe platformă de 10 zile au fost evacuați anterior. 

J

re, de succese tot mal mari în activitatea laborioasă ce o desfășoară în fruntea partidului și statului român, de mari victorii poporului român în edificarea societății socialiste.Tovarășul Jesus Faria a evocat cu multă plăcere întîlnirea și schimbul de opinii pe care le-a avut cu to" varășul Nicolae Ceaușescu cînd a vizitat România.în cursul întrevederii au fost abordate diferite aspecte ale activității celor două partide, ale dezvoltării relațiilor de prietenie dintre ele, in interesul Întăririi relațiilor pe multiple planuri între popoarele român și venezuelean, între Republica Socialistă România și Republica Venezuela.

lidaritate cu popoarele care luptă pentru libertate în America Latină, Africa și Asia.Congresul a ales apoi noile organe conducătoare ale partidului. Secretar general al P.C. din Venezuela a fost reales Jesus Faria, iar ca președinte al partidului — Gustavo Machado.
Agendă 

economicăIMPORTURILE FRANCEZE DE PETROL S-AU REDUS cu 10,55 la sută în primul semestru al anului 1980, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, atingîrM- 57.22 milioane tone. Diminuarea este, pe de o parte, un rezultat al economiei de energie, înregistrin- du-se. astfel, o scădere cu șapte la sută a consumului în - țară la ansamblul de produse petroliere, dar, pe de altă parte, și al unei reduceri a activităților economice — menționează A.F.P.DEFICIT BUGETAR. Bilanțul perioadei aprilie-iulie din acest an înregistrează un deficit bugetar de 5,411 miliarde lire sterline, față de 3,821 miliarde lire în perioada corespunzătoare a anului trecut, se arată în datele publicate la Londra de Ministerul de Finanțe britanic. Comentind agravarea deficitului bugetar, observatorii remarcă faptul că cheltuielile în scopuri militare au sporit considerabil.INFLAȚIA ÎN ISRAEL. Noi creșteri de prețuri au intrat în vigoare în Israel, în noaptea de luni spre marți. Aceste majorări, Intre 12 și 30 la sută, privesc în special produse de bază cum sînt carnea de pasăre, uleiul, margarina și făina. Ele survin la numai zece zile după o creștere cu 25 la sută a prețului la carburanți și de 100 la Sută a costului piinii. Inflația în'lsrar’ este de peste 140 la sută pe an, relatează agenția France Presse, Iar datoria externă a sporit, atinglnd la 31 martie a.c. nivelul de 15,8 miliarde dolari.
1N PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O.N.U. CONSACRATE NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

SUBDEZVOLTAREA: dosare urgente 
a căror rezolvare nu mai poate fi amînatâUtia dintre ideile majore, de larg interes și audiență în opinia publică mondială, impusă de Înseși realitățile vieții economice și sociale, de cerințele progresului în lume, este aceea a edificării unei noi ordini economice internaționale. încă cu mai bine de un deceniu in urmă, cind ideea noii ordini se afla doar lntr-o fază, incipientă, România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au situat printre promotorii transformării revoluționare a sistemului de relații economice și politice dintre state, adu- cind in prim planul actualității internaționale necesitatea realizării acestui deziderat istoric. în opera teoretică și acțiunea politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, preocupările legate de elaborarea, pe baza unei analize riguros științifice, materialist-dialectics a situației economice mondiale și a tendințelor ei do viitor, a unei concepții unitare despre noua ordine economică internațională ocupă un loc central. Ca o recunoaștere și a remarcabilei contribuții pe care a adus-o la fundamentarea, cristalizarea și promovarea Conceptului de nouă ordine economică, președintele României se bucură de prețuire, respect și stimă pa toate meridianele globului.Cit de actuală și stringentă este problema edificării noii ordini o dovedește și faptul că Adunarea Generală a O.N.U. i-a dedicat chiar prima sa sesiune specială consacrată problemelor economice (mai 1974), care a adoptat Declarația și Programul de acțiune în vederea realizării acestui obiectiv vital al lumii de azi. Cind, în curind, se va întruni din nou In sesiune specială pentru a evalua progresele pe calea realizării noii ordini, Adunarea Generală va dispune însă de prea puține motive de satisfacție : in cei șase ani care au trecut de atunci s-au făcut pași prea mărunți pe drumul spre obiectivele stabilite în documentele respective.E adevărat, deznodămîntul favorabil al negocierilor dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare asupra Fondului comun de stabilizare a prețurilor la materiile prime sau asupra principiilor și regulilor cu privire la controlul practicilor economice restrictive constituie un fapt pozitiv, care dovedește încă o dată că, atunci cînd se dă dovadă de voință politică, de receptivitate și înțelegere față de preocupările fiecărui partener se poate soluționa orice problemă, oricit de complexă ar fi ea. Dar, așa cum cu o floare nu se face primăvara, nici cu rezultatele de pină acum ale dialogului Nord-Sud nu se va însenina orizontul economiei mondiale, pe care evoluțiile din 

ultimii ani l-au întunecat tot mal mult!în absența unor progrese notabila în direcția edificării noii ordini economice mondiale, omenirea cunoaște o evoluție contrară intereselor sale. Căci actuala ordine economică mondială — adică sistemul de relații dintre state și diviziunea internațională a muncii care îi dau conținutul — nu mai satisface două cerințe esențiale : de a fi un cadru stimulator dezvoltării multilaterale a fiecărei națiuni și de a promova sistematic colaborarea economică internațională, pe bază de egalitate și avantaj reci
• Țările in curs de dezvoltare, in care trăiesc două treimi din omenire, nu dispun decit de 
33 la sută din produsul social global, 35 la sută din producția agricolă mondială, 9 la sută din 
cea industrială și 5 la sută din potențialul tehnico-științific. • Raportul între venitul mediu anual 
pe locuitor în țările dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare este de 14:1, iar la polii celor două 
grupuri de state discrepanța este de 150:1. • Consumul de calorii este, in medie, de 3—4 ori mai mic 
în țările sărace decit în cele bogate, iar cel de energie — de 20 de ori. • Datoria externă a 
statelor lumii a treia se va ridica în 1980, după unele evaluări, la fabuloasa sumă de 450 
miliarde de dolari. • In țările în curs de dezvoltare media de viață — 40—45 de ani — este cu 40 
ia sută mai mică decit in țările dezvoltate, iar mortalitatea infantilă — de 4 ori mai mare ; 20—25 

la sută din copiii celor trei continente ale subdezvoltării mor înainte de a împlini 5 ani

proc. Concludente, în acest sens, sint diferitele rapoarte, analize și studii elaborate în pregătirea apropiatei sesiuni speciale, care scot în evidență accentuarea subdezvoltării, creșterea vertiginoasă a datoriilor externe și agravarea penuriei de alimente în țările in curs de dezvoltare ; in același timp, în țările capitaliste dezvoltate se constată o acutizare a fenomenelor de criză, ceea ce îșr găsește expresie în slăbirea pronunțată a pulsului economic, extinderea șomajului și accelerarea inflației.Apare evident că obiectivele înscrise de Națiunile Unite in „strategia internațională" pentru cel de-al doilea „deceniu al dezvoltării" (1971— 1980) nu au fost nici pe departe atinse.Potrivit studiilor O.N.U., în anii ’70, cu excepția citorva țări (mai avansate pe plan economic sau bogate in resurse naturale, în special petrol) care au făcut unele progrese, marea majoritate a statelor în curs de dezvoltare au bătut pasul pe loc, iar cele mai sărace dintre ele au dat chiar înapoi. Deteriorarea termenilor de schimb — adică a raportului dintre prețul materiilor prime și cel al produselor industriale — escaladarea măsurilor protecționiste în țările capitaliste dezvoltate, creșterea inflației șl a dezordinii monetare 

în țările occidentale, diminuarea ajutorului pentru dezvoltare sint tot atiția factori care au contribuit la erodarea puterii de cumpărare a țărilor sărace și, implicit, la nereali- zarea programelor lor economice. Pentru a se menține totuși pe „linia de plutire", țările sărace au fost nevoite să apeleze la noi și noi împrumutări, datoria lor externă urmind șă se ridice în 1980, după unele evaluări, la fabuloasa sumă de 450 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă de aproape cinci ori mai mult decît in 1970. Lumea a treia s-a trezit, astfel, în amurgul unui „deceniu al dez

voltării" mal săracă decît era in zorii lui ICum era da așteptat, sărăcirea unor vaste zone ale globului, în care trăiesc două treimi din omenire, a diminuat puterea de absorbție a pieței mondiale. La rîndul ei, îngustarea debușeelor a determinat o slăbire generală a pulsului economie. Recesiunea din țările capitaliste dezvoltate a redus gradul de folosire a forței.de muncă, iar măsurile protecționiste pe care le-au luat statele respective în scopul combaterii șomajului n-au făcut decît să încetinească și mai mult ritmul de creștere economică, datorită consecințelor lor negativa asupra comerțului internațional.Faptele dovedesc, astfel, că actuala criză economică mondială nu este o criză conjuncturală, de moment — așa cum încearcă să demonstreze unii economiști occidentali — ci o criză structurală, de durată. Ea este produsul unui sistem de relații internaționale profund inechitabile, care adincește continuu decalajele dintre state și aruncă tot mai mult pe seama țărilor sărace povara dificultăților economiei mondiale. De aceea, nici o acțiune vizînd ameliorarea actualei situații nu va da rezultatele scontate decît dacă va fi concepută în cadrul eforturilor de edificare a 

unei noi ordini economice internaționale, menite să ducă la eliminarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state.In condițiile in care a devenit evident că subdezvoltarea afectează grav evoluția economică generală, căutarea de soluții viabile problemelor actuale nu mai poate fi privită ca un act de bunăvoință, ci ca o condiție a însăși supraviețuirii comunității internaționale — în primul rînd a numeroaselor popoare sărace, amenințate de foamete. In același timp însă, nici națiunile bogate nu sa mai pot considera „la adăpost", si

tuația lor economică cunoscind un proces de continuă erodare. Interdependența mondială — pe care unii economiști occidentali o consideră drept „o formulă retorică" — este, in fapt, o realitate politică, care se manifestă printr-un raport de condiționare reciprocă, in cadrul căruia creșterea economică a bogaților și săracilor depind una de cealaltă. Tn ultimul deceniu, ponderea ' țărilor în curs de dezvoltare in exporturile de produse manufacturate ale statelor dezvoltate a sporit de la 15 la 30 la sută, iar valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două grupuri de țări se ridică in prezent la 500 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă peste o treime din comerțul mondial. Specialiștii O.N.U. consideră că este dificil de imaginat cum și-ar putea menține standardul de viață cele 15 procente din populația globului, cît concentrează țările capitaliste dezvoltate, dacă nu vor reuși să-și desfacă produsele in restul lumii. Intr-adevăr, în viitor va fi, practic, imposibil de asigurat progresul țărilor avansate, in absența dezvoltării rapide a statelor rămase in urmă, care reprezintă cel mai mare potențial de creștere economică.Toate acestea impun luciditate și responsabilitate in abordarea problemelor economice : in condițiile ac

tuale și îndeosebi acum, tn preajma sesiunii speciale a O.N.U., țările dezvoltate, care caută să-și apere doar interesele imediate. în detrimentul celor pe termen lung, sînt chemate să abandoneze practicile lor egoiste, să iasă din actualul imobilism și să treacă neintirziat de la declarații de intenții la acțiuni practice în vederea înfăptuirii noii ordini economice internaționale, obiectiv de interes cu adevărat vital pentru întreaga omenire.în același timp, datorită caracterului extrem de complex al procesului de făurire a noii ordini, obstacolelor serioase ce se mențin pe această cale, țările în curs de dezvoltare, toate forțele progresiste care luptă pentru transformări revoluționare în viața internațională sînt chemate să-și consolideze solidaritatea și unitatea de acțiune, de care depinde eonsiderabil posibilitatea de a determina schimbări în poziția țărilor dezvoltate.In acest spirit a acționat, dealtfel, în permanență România. Cu prilejul Întâlnirilor și convorbirilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu șefi de stat și de guverne, cu alte personalități de vază ale vieții politice și economice din țări da p,e toate meridianele globului, precum și în cadrul dezbaterilor din diferite organizații și reuniuni internaționale, inclusiv ale Adunării Generale a O.N.U., țara noastră s-a pronunțat consecvent pentru transpunerea în practică a conceptului privind noua ordine economică internațională.Fundamentîndu-și politica sa externă pe realitățile inexorabile ale lumii de azi, România socialistă, ea însăși țară in curs de dezvoltare, militează ferm și acționează hotărit pentru înlocuirea vechilor relații inechitabile, de îmbogățire a unor state pe seama altora, cu relații noi, echitabile și democratice. Este convingerea fermă a României, a președintelui ei că aceasta va corespunde atît intereselor țărilor în curs de dezvoltare, cît și celor dezvoltate, contribuind la progresul general al omenirii. Tocmai în lumina acestei cerințe esențiale a vremurilor noastre România acordă o deosebită atenție apropiatei sesiuni speciale a O.N.U., care, în concepția țării noastre, trebuie să adopte un program de măsuri practice și eficiente in direcția făuririi noii ordini economice internaționale, chemată să ducă la eliminarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state, la prosperitatea tuturor popoarelor lumii.
Gh. CERCELESCU

Convenția Națională a Partidului 
Democrat din S. U. A.

• Respingerea propunerii de modificare a procedurii de în
vestitură * Senatorul Edward Kennedy și-a retras candidaturaWASHINGTON 12 (Agerpres). — Deși Convenția Națională a Partidului Democrat din S.U.A. nu a atins punctul său culminant, desemnarea candidatului democrat la președinția S.U.A. — momentul esențial s-a consumat luni noaptea, .prefigu- rînd clar rezultatul acestui forum. Propunerea senatorului Edward Kennedy de a fi abolită norma de partid care cere ca delegații să ră- mină Joi aii candidatului pentru care s-au pronunțat în timpul alegerilor preliminare a fost respinsă prin vo

ORIENTUL MIJLQCIU
• Consultări la Națiunile Unite • Declarațiile subsecreta

rului de stat pentru aiacerile externe al EgiptuluiNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York au avut loc consultări cu ușile închise ale Consiliului de Securitate, care a hotărit să amîne cu cîteva zile dezbaterile asupra hotărî- rii Israelului de a legaliza anexarea părții răsăritene — arabe — a Ierusalimului și de a proclama acest oraș drept capitala statului israelian.CAIRO 12 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă, Osama El Baz, subsecretar de stat pentru afa

tul a 1 936 delegați, contra 1390 de susținători.Intrucît, în urma preliminariilor, Jimmy Carter beneficiază de adeziunea a 1 985 de electori, comparativ cu 1 243 — cit s-au pronunțat in favoarea contracandidatului său, Edward Kennedy — el poate fi considerat de pe acum drept candida- '■tul democrat la viitoarea competiție prezidențială.în acest context, senatorul Edward Kennedy a declarat că-și retrage candidatura la investitura Partidului Democrat.

ceri externe al Egiptului, a arătat că negocierile in problema autonomiei palestinienilor din Cisiordania și Gaza vor fi Înghețate pină cind Israelul nu va reveni asupra hotărîrii șale privind schimbarea arbitrară a statutului Ierusalimului, informează agențiile A.P. și U.P.I. El a arătat că în urma acestei hotăriri, Egiptul consideră „dificil, aproape imposibil, să fie continuate negocierile, atita timp cît Israelul insistă inflexibil asupra acestor acțiuni unilaterale", cu privire la Ierusalim.
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