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județul satu mare: Prin munca înfratitâ — înnoiri 
fard precedent pe străbunele ținuturi sătmărene 

județul vîlcea: înfăptuiri pentru cure ăr fi fost nevoie 
de cîtevo secole 

județul vrancea: Pe plăiurile de legendă ăle Mioriței — 
o pogind vie din epopeeo de ostdzi ă țârii
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In iNTlMP I NARE A MARII SĂRBĂTORI 
Țara iși pregătește panourile de onoare 
AU ÎNDEPLINIT PLANUL Din luminoasa carte a împlinirilor noastre 

" CINCINAL I AGRICULTURA

IDEALUL
PERFECȚIONĂRII

UNITĂȚILE ECONOMICE 
DIN ORAȘUL DOROHOI

Oamenii muncii din industria orașului Dorohoi ra
portează îndeplinirea sarcinilor de plan ale actualului 
cincinal la producția globală și marfă. Cele mai bune 
rezultate le-au dobîndit. colectivele întreprinderii de 
sticlărie și porțelan, exploatării miniere, întreprinderii 
de producție industrială și prestări de servicii, fabricii 
de brinzeturi. Pină la sfîrșitul anului, industria orașu
lui va livra suplimentar importante cantități de sticlă
rie menaj și obiecte din porțelan, nisip cuarțos, covoa
re, materiale de construcții și altele. (Silvestri Ailenei).

ÎNTREPRINDEREA DE ARMĂTURI 
INDUSTRIALE DIN ZALĂU

Colectivul întreprinderii de armături industriale din 
Zalău întîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu 
succese deosebite în muncă : muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici raportează îndeplinirea planului la 
producția industrială pe întregul cincinal. S-au creat

astfel posibilități ca. pînă la sfîrșitul anului, să se ob
țină o producție suplimentară în valoare de cel puțin 
600 milioane lei. (loan Mureșan).

20 DE ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL TIMIȘ

O nouă unitate industrială timișoreană — întreprin
derea de piele și mănuși — raportează îndeplinirea 
sarcinilor de plan ce i-au revenit in actualul cincinal. 
Pînă la sfîrșitâl anului, oamenii muncii de aici vor 
realiza o producție suplimentară în valoare de 137 mi
lioane lei și o depășire a planului la export cu 10 mi
lioane lei.

Numărul întreprinderilor industriale din județul Ti
miș care au îndeplinit planul cincinal la producția in
dustrială a ajuns la 20. Acestea vor livra suplimentar 
economiei naționale, pină la sfîrșitul anului, motoare 
electrice, utilaje tehnologice, memorii și componente 
electronice pentru tehnica de calcul, mașini agricole, 
țesături, confecții, tricotaje, materiale de construcții și 
alte produse industriale și bunuri de consum în va
loare de peste 5,5 miliarde lei. (Cezar Ioana).

în plin proces de modernizare 
și dezvoltare intensivă

Oamenii au crezut 
în propriile forțe și au izbutit

Harnicii constructori 
de utilaj chimic din 
Făgăraș au înscris in 
palmaresul creației lor 
tehnice o importantă 
realizare : mașina de 
confecționat anvelope, 
utilaj complex, fabri
cat pentru prima dată 
în țară. Ei au materia
lizat astfel o indicație 
formulată de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, cu 
prilejul vizitei efec
tuate la Zalău, a 
stabilit ca cea mai 
mare parte din mași
nile și utilajele cu care 
urma să fie dotată 
noua unitate sălăjea- 
nă pentru fabricarea 
anvelopelor să fie fa
bricate în țară.

Evident, dacă ținem 
seama de concepția 
constructivă și tehno
logică, realizarea ma
șinilor de confecționat 
anvelope a ridicat o 
serie de probleme 
deosebite. Oamenii 
întreprinderii au gă
sit soluții ingenioa
se fiecărei proble
me tehnice, dovedind 
pricepere profesiona
lă, spirit creator, încre
dere în propriile forțe, 
ambiție muncitorească 
pentru ca acest produs 
de excepție să fie rea
lizat Intr-un timp cit 
mai scurt.

în perioada realizării 
mașinii, cel mai dificil 
examen de competen
ță l-a constituit fabri
carea aici, la I.U.C. 
Făgăraș, a elementelor

pneumatice de coman
dă, subansamble de 
mare complexitate teh
nică. Demonstrind o 
înaltă capacitate crea
toare, colectivul sec
ției mecano-energe- 
tice, ' autoutilări și 
S.D.V.-uri a reușit, 
intr-un termen scurt, 
să asimileze 23 de 
tipodimensiuni de a-

La 
întreprinderea 

de utilaj chimic 
din Fâgâraș — 

o creație tehnica 
înlătură 
importul

semenea elemente încă 
nerealizate pină acum 
în țară. Succesul 
este cu atit mai va
loros cu cit importanța 
tehnică și economică a 
producerii acestor ele
mente depășește inte
resul strict al fabrică
rii mașinii de confec
ționat anvelope, ele 
puțind fi utilizate și 
in construcția unor 
mașini-unelte, precum 
și a altor utilaje de 
complexitate ridicată.

In acest lăudabil 
efort de creație, colec
tivul făgărășean a fost 
sprijinit substanțial de 
alte colective munci
torești. întreprinderea

de elemente de auto
matizare din București 
a realizat un tablou de 
comandă electronic 
asemănător cu cele 
care echipează unități 
întregi de producție. 
La rindul său, între
prinderea „Neptun" din 
Cimpina a asigurat 
motoreductoarele ne
cesare, iar întreprin
derea de motoare elec
trice din Capitală și 
întreprinderea * „Ba
lanța" din Sibiu au li
vrat unele motoare și 
subansamble.

Deși construită pen
tru prima oară in țară, 
fără a fi existat vreo 
experiență în con
strucția unor asemenea 
instalații, mașina de 
confecționat anvelope 
s-a produs la un cost 
ce nu depășește prețul 
de achiziționare din 
străinătate al acesteia. 
Demn de relevat este 
faptul că prin asimi
larea în țară a acestei 
mașini se economisesc 
176 milioane lei-va- 
lută.

Din cele 165 de ma
șini de confecționat 
anvelope, cit prevede 
prima comandă și care 
sînt destinate atit noii 
unități din Zalău, cit 
și celei din Florești, 
colectivul întreprinde
rii din Făgăraș a exe
cutat în cinstea zilei de 
23 August 60 de mașini.

Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

Productivitatea muncii — 
la cote superioare

Oamenii muncii de la întreprin
derea de mașini-unelte pentru pre- 
sare-forjare din Tg. Jiu se pre
zintă la marea sărbătoare de la 
23 August cu un rodnic bilanț. El 
se concretizează în depășirea sar
cinilor la producția industrială cu 
8,6 milioane lei și la producția 
netă cu 3,7 milioane lei. Producția 
suplimentară realizată este echiva
lentă angajamentului asumat pen
tru întregul an. Acest spor a fost 
obținut in condițiile creșterii pro
ductivității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale cu 18 lei la 
1 000 lei producție marfă. In prima 
parte a acestui an. aici au fost in
troduse- in fabricația de serie două 
produse — ciocanele de forjare cu 
autocompresor de 80 kgf și de 400 
kgf — realizate pentru prima dală 
în țară. (Dumitru Prună).

Un nou produs, 
bazat pe tehnologie 

româneascăI
La întreprinderea chimică din 

Rîșnov a început să producă insta
lația de aditivi depresanți, care 
permit menținerea la un nivel scă
zut a punctului de congelare a mo
torinelor pe timp friguros. Noul 
produs, a cărui tehnologie a fost 
pusă la punct de colectivul Insti
tutului de cercetări și inginerie 
tehnologică și proiectări rafinării 
din Ploiești, se obține pe o insta
lație devenită disponibilă, dar care 
a fost adaptată și completată cu 
utilaje noi, moderne. Acest fapt a 
permis să se realizeze o lucrare cu 
un înalt grad de eficiență econo
mică, fiecare leu cheltuit materiali- 
zîndu-se într-o producție de 100 
lei. Prin fabricarea în țară a aditi
vilor depresați se reduce conside
rabil importul la acest produs. 
(Nicolae Mocanu).

Drumul deschis de partid prin 
organizarea pe baze socialiste a 
agriculturii — ca singura cale pen
tru rezolvarea justă a problemei 
agrare in România, pentru crește
rea producției agricole și ridicarea 
economico-socială a satului româ
nesc — și-a dovedit pe deplin via
bilitatea. Perioada care a trecut de 
la încheierea acestui proces revo
luționar și, cu deosebire, anii de

după Congresul al IX-lea au 
marcat profunde transformări în 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
ceea ce a asigurat producții vege
tale și animale mereu mai ridicate, 
sporirea contribuției acestei im
portante ramuri a economiei na
ționale la progresul general al 
țării, la creșterea avuției naționale 
și a bunăstării poporului.

• Producția medie anuală de cereale boabe a crescut de la 8,2 mi
lioane tone în perioada 1951—1955 la 10,9 milioane tone in 1961—1965, 
ajungind la 19,2 milioane tone in 1976—1979 ;

• Suprafața arabilă ce revine pe un tractor fizic a scăzut de la 2 493 
hectare in 1938 la 70 hectare in 1979 ;

• Cantitatea de îngrășăminte chimice pe un hectar de teren arabil, 
vii și livezi a crescut de la 0,6 kg in 1950 la 116,4 kg in anul 1979 ;

• în 1979, suprafața amenajată pentru irigații a ajuns la 2 253 mil 
hectare, față de 15,4 mii hectare in 1938, fiind de aproape 10 ori mai mare 
decit in anul 1965 ;

• Efectivele de animale au fost la Începutul anului 1980, comparativ 
Cu Începutul anului 1966, mai mari cu 1 578 000 la bovine, 5 534 000 la por
cine și 2 262 000 la ovine și caprine.

METALUL VECHI 
-pe drumul cel mai 
scurt spre oțelării!

Pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei naționale, producția de 
metal - piinea industriei - a sporit an de an. Potrivit prevederilor planului, în acest an 
urmează să realizăm peste 15 milioane tone oțel, față de numai 3,4 milioane tone 
in 1965. Metalul înseamnă însă, în principal, consum de minereu și cocs, din care o bună 
parte se importă cu mari cheltuieli valutare. Dar o valoroasă resursă materială pentru 
fabricarea metalului o constituie fierul vechi, pe care îl găsim în mari cantități în între
prinderi, pe șantiere sau în gospodăriile noastre. Cit de importante sînt recuperarea, colec
tarea și valorificarea fierului vechi î Vă reținem atenția cu citeva date semnificative :

• In planul național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1980 se 
prevede că circa 43 la sută din materia primă necesară fabricării oțelului să fie asigurată 
de fierul vechi ;

• Un metru cub de gunoi menajer conține peste 5 kg de metal ; se apreciază că, 
In cantitățile mari de resturi menajere existente in marile orașe ale țării, se află cel puțin 
100 000 tone de metal ;

• Dacă o tonă de resturi metalice se dă la fler vechi se obțin 1 000 lei ; retopin- 
du-se, se consumă suplimentar, pentru obținerea de laminate, 300 kg combustibil, 64 kWh 
energie electrica, manoperă ș.a.

"':-S ■ t
...Dar dacă aceeași cantitate de metal este sortată, Iar capetele, ștraifurile ș.a. se 

1 refolosesc pentru realizarea unor piese mai mici, se pot obține produse finite cu o valoare 
de 15-20 mu lei, fără cheltuieli materiale suplimentare.

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI!
Sa nu risipim metalul - prețioasă materie primă pe care o obținem cu multe cheltuieli, 

cu multă muncă! Readucerea în circuitul economic a tuturor resurselor metalice rezultate 
din producție și consum este o acțiune de bun gospodar, o datorie civică de mare importanță 
a fiecăruia dintre noi! Pe această cale ne aducem contribuția la creșterea producției de 
metal a țării, la dezvoltarea economiei naționale, în interesul nostru, al tuturor.

într-o epocă în 
care ritmul schimbării 
ascultă de toate mo
mentele timpului, el se 
transformă în progres 
atunci cînd între eve
nimentele revoluțio
nare ale științei, teh
nologiei și vieții so
ciale au loc procese
le continue ale perfec
ționării. Un moment 
revoluționar în știință 
sau în tehnologie este 
fructificat numai prin 
valorificarea lui. Ob- 
ținind noi elemente 
ale cunoașterii, dez- 
voltînd noi tehnologii, 
această fructificare 
este posibilă cînd este 
însoțită de perfecțio
narea tuturor celor 
care participă Ia via
ța industrială și eco
nomică, la viața știin
țifică și culturală.

Perfecționarea revi
ne omului și societă
ții. Nu putem spune 
că o întilnim în na
tură sub forma pe 
care o trăim noi. In
voluția speciilor biolo
gice constituie o per
fecționare, dar ea se 
desfășoară pe perioa
de de timp extrem de 
lungi, fără acțiune 
conștientă. Perfecțio
narea noastră este o 
operă de fiecare zi, 
are alt ritm, se des
fășoară în mod con
știent. Idealul perfec
ționării se bazează pe 
voința omului de a 
progresa, el însuși și 
societatea.

Omul contemporan 
se perfecționează prin 
știință și cunoștințe 
tehnologice, prin ex
periența umanismului 
socialist, prin însuși
rea și aplicarea prin
cipiilor morale ale vie
ții, prin efortul ca 
produsele muncii sale 
și ale construcțiilor 
sale să satisfaci șl 
cerințele estetice ale 
spiritului uman.

Socialismul în Româ
nia a creat condițiile 
unei continue perfec

ționări prin pregătirea 
profesională și spiri
tuală a tuturor cetă
țenilor țării, printr-un 
învățămînt de masă, 
printr-un sistem de 
reciclare a cunoștințe
lor care se adresea
ză tuturor oamenilor 
muncii, fiecare om a- 
vind posibilitatea să 
atingă cele mai înal
te culmi ale științei și 
culturii. Nu poate fi 
altfel cînd știința a 
devenit factor deter
minant al progresului, 
cînd Partidul Comu-

de prof. univ. 
Mihai 

DRAGĂNESCU 
membru corespondent 

al Academiei 
Republicii Socialista 

România

nist Român așază ști
ința și umanismul la 
baza vieții sociale.

Factorul uman poa
te fi cuprins de știin
ță, desigur intr-un 
mod specific, depășind 
încadrările strict for
male, după cum uma
nismul poate cuprin
de știința, mai ales a- 
cele aspecte ale ei 
care depind de om și 
de dragostea lui pen
tru știință. Fără a se 
suprapune, știința și 
umanismul se între
pătrund. Munca și 
tehnologia, relațiile e- 
conomice și sociale 
care le corespund de
termină caracterul sis
temului social, ele a- 
sigură mediul prielnic 
perfecționării tuturora 
prin știință șl cunoaș
tere. Iar umanismul 
este sursa unei per
fecționări spirituale a 
omului care, transpusă 
pe plan social, deter
mină caracterul de ci
vilizație al societății. 
Școala noastră este u- 
manistă și științifică. 
Munca noastră este

științifică și umanistă, 
generatoare de valori 
materiale și spirituale. 

Perfecționarea de zi 
cu zi are loc nu nu
mai prin Învățare, ci 
și prin activitatea 
noastră cu utilajele 
revoluției științifice și 
tehnice contemporane, 
cu ideile și concepte
le moderne ale seco
lului nostru. Fluxul 
perfecționării duce la 
creșterea inteligenței 
sociale, element esen
țial al unei societăți 
in care poporul iși 
conduce destinele. 
Comportamentul ma
selor și deci al na
țiunii noastre depinde 
de creșterea evidentă 
a inteligenței sociale, 
capabilă să contribuie 
la rezolvarea proble
melor cu care este 
confruntată societatea 
atunci cînd alături de 
inteligență strălucește 
sistemul de valori al 
unei societăți socialis
te și comuniste.

La 23 August sărbă
torim un moment re
voluționar, deschiză
tor de drum spre co
munism și al unor e- 
tape de progres, din
tre care aceea a ulti
milor 15 ani — de cind 
în fruntea partidului 
și a țării se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. luminind 
cu vizionarlsm revo
luționar drumul spre 
miine al națiunii noas
tre socialiste — des
chide noi perspective, 
dintre cele mai lumi
noase pentru Întregul 
nostru popor. O etapă 
In care au fost de
clanșate uriașe energii 
creatoare și acțiuni de 
perfecționare în toate 
sectoarele de activita
te și a tpturor celor 
angajați în procesele 
economieo-sociale. Dar 
în special a oameni
lor, pentru că perfec
ționarea omului m 
transformă In perfec
ționare sociali.

ÎN INDUSTRIE
în fiecare întreprindere, în fiecare ramură 

a economiei naționale
Productivitatea muncii - la nivelul dotării 
tehnice moderne, al cerințelor progresului 

tot mai rapid al țării!

ÎN AGRICULTURĂ
Lucrări sub semnul urgenței: recoltarea 

griului, arăturile de vară, strîngerea 
furajelor
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Avantajele noului mecanism 
economico - financiar 
și rigorile eficienței

— Tovarășe contabil-șef. vă solici
tăm această convorbire cu convin
gerea că aici, la ..Tractorul1', s-a 
cristalizat o bună experiență în 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar. dovedită de evoluția 
pozitivă a eficientei economice in 
acest ultim an al cincinalului.

— Poate că-i prea mult să spu
nem „o bună experiență". Corect ar 
fi să spunem că, negreșit, am intrat 
pe făgașul dorit. Pînă să ajungem 
aici însă, am mers și noi pe dibuite. 
Cauza a fost, așa cum pe bună drep
tate sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c. — înțele
gerea eronată că noul mecanism eco- 
nomico-financiar ne dă numai drep
turi. Privind lucrurile așa. ne-am 
trezit la un moment dat cu o seamă 
de indicatori importanți ai planului 
nerealizați.

— Cind s-a produs revirimentul 7
— La sfîrșitul primului trimestru 

al acestui an, cînd am încheiat defa
vorabil bilanțul economic, am pre
zentat in consiliul oamenilor muncii 
al centralei — de fapt, eu cînd vor
besc de centrală vorbesc de uzină, 
pentru mine este unul și același lu
cru — propuneri de înlăturare a 
neajunsurilor, propuneri circumscrise 
ideii că planul întreprinderii este 
parte integrantă a planului național 
unic și că, deci, în raport cu exi
gențele acestuia trebuie să ne sin

cronizăm eforturile. Astfel, am ajuns 
la concluzia că în secții nu se cunoș
tea producția netă pe produs, că spi
ritul gospodăresc lipsea pe alocuri. 
Propunerile au vizat creșterea rolu
lui secțiilor productive. In această 
perspectivă am descentralizat eviden
ța contabilă, prin transferarea aici

Convorbire cu Anton CIOBANII 
eontabil-șef al Centralei Industriale 

de tractoare din Brașov

a celor mai bune forțe ale comparti
mentului economico-financiar, creînd 
nucleul de postcalcul șj remunerare 
a muncii.

Totodată, am stabilit norme de 
consum de materii prime, manoperă 
și bugete pentru cheltuielile indi
recte. ceea ce ne-a permis să cu
noaștem evoluția costurilor reale, să 
identificăm factorii care diminuau 
eficiența economică. Este adevărat că 
noul mecanism economico-financiar 
oferă colectivelor numeroase avanta
je. dar pînă a ajunge la ele trebuie 
avute în vedere exigențele și înda
toririle ce le stipulează acest nou 
mecanism și, mai presus de Orice, 
cerințele creșterii puternice a efici
enței economice, a rentabilității.

— Este lesne de dedus care erau

acești factori negativi. Cum e evo
luat ulterior eficienta economică 7

— Evident, cu rezultate dintre cele 
mal bune. în trimestrul II am reușit 
să ne încadrăm in prevederile planu
lui atit la cheltuielile totale de pro
ducție,. cît și la cele materiale, reali- 
zînd reduceri substanțiale față de 
primul trimestru, concretizate în 
creșterea însemnată a volumului be
neficiilor. Mare importanță are lega
rea nemijlocită a producției nete șl, 
implicit, a producției fizice de remu
nerarea muncii. Astfel, colectivele de 
oameni ai muncii au devenit sensi
bile la orice risipă de manoperă șl 
materiale, impunîndu-și un sever 
autocontrol. Este, aceasta, o dovadă 
că colectivul întreprinderii a înțeleg 
că nu se poate bucura de avantajele 
noului mecanism economico-financiar 
trecind cu vederea rigorile eficienței 
economice. Acum, rezultatele sînt 
bune, dar problema producției neta 
nu mi se pare rezolvată definitiv.

— Ce anume vă nemulțumește ?
— Lipsa unui sistem unitar de de- 

falcare a producției nete. Noi am 
procedat oarecum empiric, pentru că 
secțiile nu lucrează cu prețuri de 
producție, deci nu au beneficiu, 
care e o componentă importantă a 
producției nete. Noi am stabilit pen-

Convorbire consemnată da 
Ioan ERHAN
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ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
Prin muncă înfrățită - înnoiri 
fără precedent pe străbunele 

ținuturi sătmărene
— Ne aflăm in pragul celei de a 

36-a aniversări a istoricului act de 
la 23 August 1944, dată ce a mar
cat începutul de eră nouă — in care 
poporul a devenit stăpînul deplin al 
avuției naționale, făuritorul liber al 
propriului său destin. Vă rugăm, 
tovarășe prim-secretar, să prezen
tați cititorilor citeva date și fapte 
semnificative privind prefacerile ce 
au avut loc in acești ani pe străbu
nele meleaguri sătmărene.

— La fel ca întreaga țară, județul 
Satu Mare a cunoscut în cei 36 de 
ani un impetuos avînt, prefaceri și 
înnoiri fără precedent. Astăzi, nu
mai cifrele statistice, fotografiile 
de arhivă sau amintirile celor 
virstnici mai pot da o imagine des
pre ce a fost acest județ odinioară, 
în conștiința sătmărenilor, ca și a 
întregului popor, este adînc gravată 
cu litere de aur convingerea nestră
mutată, cu acoperire în fapte de 
netăgăduit, că transformările eco
nomico-sociale cele mai spectacu
loase — și care au înrîurit profund 
viața și destinul tuturor celor ce 
locuiesc, muncesc și trăiesc pe 
aceste plaiuri — s-au înfăptuit în 
cei 15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Sînt 
anii „epocii Ceaușescu", așa cum pe 
bună dreptate este denumită aceas
tă perioadă de cînd cel mai iubit și 
brav fiu al poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aflat în 
fruntea partidului și statului nos
tru, ctitorește chipul României mo
derne.

Cred că nu greșesc dacă afirm că 
doar minunății eroi ai basmelor 
noastre, feți-frumoșii care cresc și 
devin puternici intr-un răstimp 
foarte scurt pot sluji ca termen de 
comparație cu înaltele ritmuri în

registrate în acești ani rodnici de 
județul Satu Mare, ca dealtfel de 
întreaga țară. Producția industrială 
a județului este de patru ori mai 
mare decît în 1968, de 50 de ori mai 
mare decît în 1950 și de 60 de ori 
mai mare decît în 1938. Industria 
sătmăreană realizează astăzi in nu
mai cinci zile producția industrială 
a anului 1938. Depășind încă din 
1977 sarcina prevăzută de Congresul 
al XI-lea ca toate județele să reali
zeze o producție de peste 10 miliar
de lei pînă la sfîrșitul anului 1980, 
județul Satu Mare va atinge in 
acest an nivelul unei producții in
dustriale de 13,4 miliarde lei, adică 
de circa șase ori și jumătate mai 
mare față de cea a anului 1965. La 
rîndul său, producția agricolă a 
județului a crescut în acest deceniu 
și jumătate de 2,4 ori. Firește, 
aceste realizări au devenit realitate 
in condițiile alocării unor însemna
te fonduri de investiții pentru dez
voltarea economico-socială a jude
țului, care în perioada 1966—1980 
însumează aproape 15 miliarde lei.

Aș dori să subliniez în con
textul acestor realizări, cu emoție, 
un adevăr cu rezonanță istorică în 
cronica nouă a străbunelor noastre 
meleaguri, și anume că toate aces
te remarcabile împliniri sînt intim 
și nemijlocit legate de cele opt vi
zite de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul nostru, prile
juri unice de analiză profundă, la 
fața locului, a căilor celor mai po
trivite de accelerare a dezvoltării 
economico-sociale • a localităților 
sătmărene, de mobilizare deplină a 
energiilor creatoare ale tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc în această 
înfloritoare vatră de țară. Sînt sem
nificative, în acest sens, două emo

Convorbire cu tovarășul loan FORIȘ
prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.

ționante versuri dintr-un poem în
chinat conducătorului iubit al po
porului nostru de un poet de pe 
aceste meleaguri nordice : „Din 
vorba lui cresc merii în grădină / 
Din dorul lui grădina-i corolă între 
țări..." Din îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au răsărit și 
crescut, odată cu grădinile înflori
toare, noi și puternice unități in
dustriale, au fost dotate cu noi ca
pacități întreprinderi mai vechi, 
care au întinerit, devenind de nere
cunoscut.

— Ce loc ocupă in prezent jude
țul Satu Mare in configurația eco
nomiei țării și care au fost muta
țiile mai semnificative înregistrate, 
în acest context, pe harta sa eco
nomică ?

— Doresc să evidențiez un fapt 
de primă mărime și anume că, în- 
cepînd din 1977, județul Satu Mare 
a intrat în rîndul județelor dezvol
tate economic. Este rodul activității 
înfrățite, fără preget a tuturor oa
menilor muncii sătmăreni, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, în frunte cu comuniștii, al 
aplicării ferme a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu de spori
re a eficienței economice.

— Cum se răsfring toate aceste 
rezultate in viața oamenilor, in ni
velul lor de trai material și spiri
tual 7

— Anii revoluției construcției so
cialiste au asigurat cele mai bune 
condiții pentru înflorirea multilate
rală a personalității fiecărui cetă

țean al patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Iată dealtfel ce spun 
statisticile despre ridicarea calității 
vieții oamenilor pe meleagurile 
sătmărene. Numai în cursul actua
lului cincinal retribuția medie a- 
nuală în județ a crescut cu 30 la 
sută. Menționez și sporirea volumu
lui desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul de la 2 612 lei pe un locui
tor în 1965 la 7 788 lei în prezent, 
deci o creștere de aproape trei ori. 
Prin darea în folosință în ulti
mii 15 ani a peste 23 000 de apar
tamente s-au mutat în locuințe noi 
100 000 de locuitori din județ, adică 
aproximativ populația municipiului 
Satu Mare. în cincinalul viitor se 
vor construi alte 16 000 de aparta
mente. Nu mai puțin relevante sînt 
faptele care exprimă accesul tot 
mai larg la ridicarea gradului de 
învățătură și cultură.

— V-am ruga să desprindeți din 
această bogăție de izbinzi uri fapt, 
un aspect care să se constituie in
tr-o mărturie semnificativă pentru 
ilustrarea transformărilor socialis
te pe meleagurile județului.

— Alegerea este dificilă, pentru 
că prefacerile economico-sociale din 
toți acești 36 de ani care au trecut 
de la 23 August 1944 s-au resimțit 
profund și structural în toate zo
nele județului. Totuși m-aș opri la 
Țara Oașului...

— De ce anume 7
— Pentru a fi mai convingător 

am să încep cu o referire la o lu
crare a maestrului emerit al artei 
Paul Erdos. In acea lucrare, reali

zată nu cu prea mulți ani în urmă, 
era redată o țărancă oșancă în mo
mentul cînd se desparte definitiv 
de opincile sale ancestrale și pe 
care le înlocuiește cu pantofi. Ges
tul acesta simplu, banal poate pen
tru' privitorul tabloului, are însă 
valoarea unui impresionant simbol 
care sintetizează saltul uriaș, într-o 
perioadă foarte scurtă, din impe
riul sărăciei, al mizeriei de veacuri 
îndurate de oșeni, în era civiliza
ției socialiste. Alături de unitățile 
industriale construite aici în ultimii 
15 ani — Integrata de. in, cinepă și 
polipropilenă, întreprinderea' de 
tricotaje, se profilează îndrăzneț 
viitoarea fabrică de utilaj minier 
și tehnologic, prima unitate a in
dustriei constructoare de mașini din 
Țara Oașului. Iar toate acestea și 
multe alte înfăptuiri, care au mar
cat aici pe străvechile plaiuri ale 
dacilor liberi mutații calitative, cu 
adevărat revoluționare, în viața 
oșenilor, se leagă pentru totdeauna 
în conștiința acestora de numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
vizitele sale în Oaș, cînd a trasat 
cu clarviziune jaloanele de per
spectivă ale dezvoltării economico- 
sociale a zonei.

— Ce deschidere spre viitor pre
figurează cincinalul 1981—1985 
pentru județul Satu Mare ?

— Corespunzător orientărilor cu
prinse în Directivele Congresului 
al XII-lea al partidului, dezvolta
rea economico-socială a județului 
va fi axată pe creșterea echilibra
tă a ramurilor economice, pe valo
rificarea superioară a resurselor de 
materii prime și energie, a forței de 
muncă, ridicarea nivelului tehnic- 
calitativ și de eficiență a întregii 
producții materiale. Pe această 
bază, producția globală va spori pe

JUDEȚUL SATU MARE

locuitor de la 51 721 lei în 1980 la 
72150 lei în 1985. Dezvoltarea eco
nomico-socială va fi susținută de 
un important program de investiții.

— După ce ați prezentat bilanțul 
bogat și perspectivele insuflețitoa- 
re, impărtășiți-ne din preocupările 
oamenilor muncii sătmăreni legate 
de înfăptuirea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamentelor in 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust.

— S-a creat o bază sigură pentru 
ca angajamentul județului — de a 
realiza în cincinalul actual o pro
ducție industrială suplimentară de 
2 miliarde lei — să fie majorat cu 
500 milioane lei. Mobilizați de în
demnurile adresate comuniștilor, 
întregului popor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmînd neobo
sita sa pildă de abnegație, oamenii 
muncii sătmăreni, într-o indestruc
tibilă unitate, acționează cu fermi

tate și energie pentru așezarea te
meinică a întregii activități pe 
principiile noului mecanism econo- 
mico-financiar, pentru sporirea efi
cienței economice, a productivității 
muncii, pentru economisirea ma
teriilor prime și materialelor, ener- " 
giei, pentru utilizarea largă a ma
terialelor refolosibile, pentru în
lăturarea hotărîtă a neajunsurilor 
ce se mai fac simțite, pentru pro
movarea progresului, a noului in 
toate domeniile, Făcînd, prin munca 
lor, mereu mai înfloritoare străbu
nele meleaguri din acest nord-vest 
de țară, sătmărenii sînt hotărîți să 
se înscrie cu o contribuție creatoa
re la înălțarea mereu mai mîndră, 
mai puternică și prosperă a Româ
niei socialiste.

Convorbire consemnată da 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

JUDEȚUL 
VÎLCEA

Înfăptuiri pentru care ar fi fost 
nevoie de cîteva secole

— în cei 36 de ani care au tre
cut de la 23 August 1944, România 
a devenit dintr-o țară „eminamente 
agrară" un stat cu o puternică și 
multilaterală economie națională. 
Cum se reflectă această realitate în 
județul Viicea?

— în perspectiva duratei, acești 
36 de ani din viața patriei nu re
prezintă prea mult. Dar ceea ce 

conferă valoare și semnificație unui 
timp concret-istoric sînt faptele, 
încărcătura de frumusețe și de 
împliniri pe care le conțin. Revolu
ția și construcția socialistă au 
schimbat din temelii viața și 
munca noastră. Dacă analizăm, 
de pildă, perioada pe care am 
străbătut-o de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului șl pină 
azi, sub conducerea partidului, 
a secretarului nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
cărui activitate strălucită se leagă 
indestructibil cele mai rodnice în
făptuiri din istoria țării, tot ce este 
mai frumos și mai cutezător in 
grandioasa operă pe care o făurim, 
nu putem să nu remarcăm că în 
tot acest deceniu și jumătate s-au 
acumulat valori și energii, fapte de 
istorie și idei de o inestimabilă va
loare, care au accelerat intr-un ritm 
impresionant dezvoltarea vieții ma
teriale și spirituale din patria noas
tră. Integrat în marele flux al 
dezvoltării generale a României 
socialiste, județul Vîlcea a fost și 
el propulsat in acești ani pe orbita 
județelor a căror dezvoltare a în
registrat ritmuri fără precedent. 
Tabloul său economic și-a schimbat 
de la un an la altul proporțiile, 
îmbogățindu-se, ampllficîndu-se tot 
mai pronunțat. Dezvoltarea armo
nioasă și dinamică a economiei ju
dețului nostru va putea fi mai bine 
înțeleasă, subliniind și următo
rul aspect: dacă am fi mers 
cu ritmul de dezvoltare corespun
zător anului 1938, pentru ceea ce 
am înfăptuit în județul Vîlcea In

Convorbire cu tovarășul Teodor COMAN 
prim-secretar al Comitetului județean Viicea al P.C.R.

ultimii 15 ani ne-ar fi trebuit peste 
200 de ani.

— Care sînt, în județul Vîlcea, 
principalele pietre de temelie pe 
care anii revoluției și construcției 
socialiste le propun memoriei 
timpului 7

— Suflul nou al industrializării a 
revoluționat întreaga structură a 
acestor meleaguri. Numeroase loca
lități anonime sau slab dezvoltate, 
tirguri în care altădată nu se în- 
tîmpla nimic, cum sînt Drăgășani 
sau Brezoi, Horezu sau Băbeni, Oc- 
nița sau Bălcești, am putea spune 
chiar municipiul Rîmnicu Vîlcea, au 
fost conectate la magistrala de 
energii industriale a României so
cialiste. S-au dezvoltat rapid ra
muri purtătoare ale progresului 
tehnic — chimia, construcția de 
mașini și energetica — lor re- 
venindu-le în actualul cincinal 
85,5 la sută din totalul investițiilor 
destinate industriei județului. Au 
fost puse în valoare sarea de Ia 
Ocnele Mari, calcarul din masivul 
Pietreni-Bistrița, acestea consti
tuind materiile prime de bază pen
tru cetățile chimiei de pe marea 
platformă industrială a municipiu
lui Rm. Vîlcea, zăcămintele de hi
drocarburi lichide și gazoase de la 
Băbeni, lignitul din zona Alunu- 
Berbești-Cucești, precum și o parte 
din potențialul hidroenergetic al 
riurilor Lotru șl Olt. în acest ultim 

an al cincinalului, pe ansamblul 
județului se va înregistra o creș
tere a producției industriale de 9.4 
ori față de realizările anului 1965 
și de peste 2,2 ori decit în 1975. 
Dezvoltîndu-se pe o linie intensivă, 
agricultura județului a cunoscut și 
ea în toți acești ani un proces con
tinuu de perfecționare și moderni
zare. Au fost realizate importante 
lucrări pentru buna conservare a 
fondului funciar, pentru creș
terea potențialului productiv al 
pămîntului. în prezent suprafa
ța protejată împotriva inunda
țiilor a ajuns la 30 000 ha, iar 
cea amenajată pentru irigații se 
ridică la 10 600 ha, depășind de 
aproape șapte ori pe cea din 
1965. Dacă în cincinalul 1966— 
1970 am obținut o producție totală 
de 107 600 tone cereale, în primii 
patru ani ai actualului cincinal 
producția a fost de 163 000 tone. 
Toate aceste creșteri sînt consecința 
firească a mai bunei organizări a 
producției și a muncii în agricul
tură, a dezvoltării mecanizării și 
chimizării, aplicării mai rapide în 
practică a rezultatelor cercetării ști
ințifice. Ele demonstrează, in 
același timp, marile resurse pe care 
le avem și care se cer tot mai 
bine valorificate, pe măsura poten
țialului material și uman de care 
dispunem. Un accent deosebit am 
pus pe concentrarea și specializarea 

producției animaliere. în prezent 
sînt intensificate eforturile pentru 
realizarea efectivelor de animale, 
organizarea pe baze științifice a 
reproducției și selecției, creșterea 
substanțială a productivității pășu
nilor și fînețelor.

— O nouă calitate a muncit se 
leagă nemijlocit de o nouă ca
litate a vieții. Este firesc, așadar, 
să vă întrebăm ce mutații au adus 
aceste metamorfoze economice pe 
planul vieții sociale 7

— Dezvoltarea continuă a eco
nomiei județului a dus, între 
altele, la creșterea standardului de 
viață, Ia modificări- importante în 
structura populației oaupate în ra
murile neagricole. Dacă în 1965, 
de pildă, numărul personalului 
muncitor din unitățile industriale, 
din construcții și transporturi era 
de 28 300 persoane, în acest an 
a ajuns la peste 67 200. într-un 
interval de numai zece ani, respec
tiv între 1965—1975, ponderea popu
lației ocupate în agricultură a scă
zut de la 72,4 la sută la 46,9 Ia sută 
în favoarea ramurilor neagricole. 
Totodată, transferul populației spre 
aceste ramuri a determinat creș
terea vertiginoasă a procesului de 
urbanizare. Față de 57 100 oameni 
ai muncii cîți locuiau la orașe, anul 
trecut populația urbană a fost de 
peste 123 000 persoane. în aceste 
condiții a luat o amploare fără pre
cedent construcția de locuințe. 
Dacă în perioada 1966—1970 s-au 
construit mai puțin de 4 600 apar
tamente, iar între 1971—1975, 8 073 
de apartamente, în actualul cincinal 

vor fi date în folosință peste 12 008 
de locuințe în blocuri. Efortul clo
cotitor al făuririi unei noi vieți a 
făcut posibilă, in același timp, dez
voltarea treptată și atingerea unul 
înalt nivel al învățămîntului, cultu
rii, ocrotirii sănătății.

— Ne este bine cunoscut tuturor 
faptul că adevăratul cabinet de lu
cru al secretarului general al parti
dului îl constituie țara întreagă. Ce 
efecte au determinat, in județul 
Viicea, întîlnirile oamenilor muncii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 7

— Am numit, mai înainte, cîteva 
dintre acele pietre de temelie pe 
care anii din urmă le propun me
moriei timpului. Trebuie să spun că 
ridicarea lor în peisajul județului 
nostru este strîns legată de vizi
tele de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a efectuat pe 
aceste meleaguri. Aceste pietre de 
temelie — fie că sînt materializate 
în noi obiective economice, fie în 
modul de viață al oamenilor — 
confirmă, la scara unui județ, jus
tețea politicii partidului nostru, 
clarviziunea și vigoarea eu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a îm
binat în activitatea sa laborioasă 
capacitatea de sinteză cu previziu
nea științifică în elaborarea și în
făptuirea politicii generale de edi
ficare a celei mai umane și mai 
drepte orînduiri pe pămîntul pa
triei. în viziunea secretarului ge
neral al partidului nostru, fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, ideal scump al 
întregului popor, a fost ridicată pe 
supremul său postament — posta
mentul faptei, creației, «ompetenței 
și dăruirii. Ca să dau un singur 
exemplu, voi spune că astăzi sînt 
puține specialitățile care să nu 
poată fi profesate pe meleagurile 
vilcene.

— Acum, în pragul celei de-a 36-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
națională și sooiali, antifasciste și 
antiimperialiste din România, cu ce 

fapte de muncă intîmpină oamenii 
muncii din județul Vîlcea sărbă
toarea noastră națională 7

— Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri și-au 
asumat angajamente privind re
ducerea cheltuielilor materiale, 
economisirea materiilor prime, 
energiei, creșterea mai rapidă • 
productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic al producției, mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica
ție, îmbunătățirea calității și, im
plicit, a competitivități produselor. 
Și trebuie să spun că aceste anga
jamente nu au rămas pe hîrtie. Nu
mai prin creșterea indicelui de ca
litate, județul Vîlcea a reușit ca, In 
prima parte a acestui an, să livreze 
la export un volum de produse cu 
55 la sută mai mare față de reali
zările aceleiași perioade a anului 
trecut. Amintesc și faptul că 
printr-o mai bună organizare a 
.producției și a muncii, prin folosirea 
mai intensivă a utilajelor și insta
lațiilor, 15 colective de oameni al 
muncii din tot atîtea întreprinderi 
și-au îndeplinit deja sarcinile ce 
le-au revenit în actualul cincinal, 
ele estimînd să realizeze în conti
nuare o producție industrială 
suplimentară în valoare de 973 
milioane lei. Aeestora li se vor 
adăuga sporurile de producție de 
peste două miliarde Iei obținute 
pină în prezent de alte 25 unități 
economice din județ. Sarcinile com
plexe care ne revin solicită pa 
fiecare om al muncii din acest mi
nunat colț de țară la o investiție 
sporită de pasiune, de efort și gin- { 
dire creatoare, urmînd pilda vie a 
celui mai iubit fiu al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor 
mărețe stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

Convorbire consemnatâ de 
Ion STANCIU 

oorespondentul „Sein teii*

Pe plaiurile de 
o pagina vie din

legenda ale Mioriței - 
epopeea de asta zi a țârii

— Cu ce ginduri, sentimente și 
fapte intîmpină oamenii muncii din 
județul Vrancea ziua de 23 
August 7

— în aceste zile, colectivele de 
muncă din toate domeniile de acti
vitate din județ omagiază apropie
rea marii sărbători cu noi izbinzi 
pe frontul edificării socialiste. Ne 
sînt viî în memorie cuvintele se
cretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la marea adunare populară din 
Focșani, prilejuită de vizita de 
lucru efectuată pe aceste me
leaguri, In septembrie 1978, cind 
ne spunea nouă, vrîncenilor, că 
sintem moștenitorii unor bogate 
tradiții de luptă pentru eliberarea 
națională și socială a poporului, a 
unor tradiții revoluționare înde
lungate și că trebuie să facem 
tctul pentru a continua aceste mi
nunate tradiții, asigurînd ca fiecare 
întreprindere, fiecare comună, fie
care oraș să devină o citadelă a 
luptei pentru socialism, pentru 
comunism. Ce poate defini mai 
pregnant șl realist locul Vrancei 
în citadela unită a țării, in drumul 
ei spre comunism decît aceste 
aprecieri și îndemnuri ale condu
cătorului partidului și statului 
nostru devenite un crez al luptei 
și muncii locuitorilor județului 7

în numele acestui ideal și crez 
revoluționar, oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri încărcate de isto
rie și legendă au înfăptuit într-un 
deceniu și jumătate o adevărată 
renaștere a Vrancei.

— Care sînt elementele compo

nente ale tabloului renașterii Vran
cei 7

— în mai puțin de trei cincina
le, ascensiunea industrială a jude
țului, aflat dealtfel și în prezent 
intr-un proces de perfecționare și 
modernizare, a atins o creștere de 
peste 420 la sută la producția rea
lizată în comparație cu anul 1965. 
Acest fapt este urmarea firească a 
materializării volumului mare de 
investiții, fără precedent în viața 
industrială a județului, concretizat 
și în sporirea valorii fondurilor 
fixe cu aproape cinci miliarde lei. 
Astăzi, în fostul județ al Putnei, 
care cu patru decenii în urmă nu 
se putea lăuda nici măcar cu 
faptul că era...... eminamente agri
col", producția industrială a anu
lui 1938 se realizează doar într-o 
decadă, urmînd ca la încheierea 
acestui cincinal „recordul" amintit 
să fie atins in limitele a cîtorva 
zile.

Vigoarea și robustețea acestui di
namism al dezvoltării economice — 
și cu precădere în domeniul indus
trial — este nota dominantă a ani
lor parcurși în ultimul deceniu și 
jumătate și mai cu seamă în anii 
care au trecut de la constituirea 
județului. în acest timp au fost con
struite și puse în funcțiune peste 
60 de noi obiective Importante. 
Noile unități industriale create 
— întreprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe, scule așchietoare șl 
elemente hidraulice, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice, 
Întreprinderile de filatură și tricota
je, Fabrica de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică

Convorbire cu tovarășul Gheorghe STOICA 
prim-secretar al Comitetului Județean Vraneea al P.C.R.

Focșani, cea de vase emailate, cele 
din domeniul prelucrării și indus
trializării lemnului, producerii ma
terialelor de construcții, produselor 
chimice, bunurilor alimentare și 
a altor mărfuri solicitate de econo
mia țării — sînt astăzi tot atîtea 
puncte solide de referință pentru 
amploarea dezvoltării industriale a 
județului. în acest an, la bilanțul 
celor trei cincinale la care m-am 
referit se vor adăuga alte unități 
economice de înaltă tehnicitate 
aflate în construcție la Focșani, Ad- 
jud, Panciu și în alte localități. Se 
va realiza în acest fel o și mai 
mare diversificare — în cadrul 
structurii industriale — a produc
ției de bunuri materiale, cu im
plicații directe asupra creșterii 
gradului de ocupare a forței de 
muncă în activități de înaltă pro
ductivitate și eficiență, de atragere 
în sfera valorificării superioare a 
unor noi resurse de materii prime 
și materiale.

Din imaginea nouă a acestor me
leaguri nu pot lipsi agricultura 
Vrancei, pădurile ei întinse care 
dau un plus de prospețime și tine
rețe ținuturilor de baladă ale „Mio
riței". An de an, pămîntul a fost 
gospodărit cu mai multă grijă, lu
crările agricole au beneficiat de 
aportul sporit al mecanizării și chi
mizării, de o asistență și îndrumare 
tehnică de specialitate tot mai sub

stanțială, de o participare efectivă, 
angajantă a tuturor locuitorilor sa
telor la ridicarea agriculturii pe 
trepte noi de rodnicie și eficiență. 
Anul trecut producția agricolă 
globală a județului a fost cu 150 la 
sută mai mare decît cea realizată 
in anul 1965. Au crescut continuu 
producțiile de cereale, de plante 
tehnice, producțiile de fructe și 
struguri, de legume și cele anima
liere. Se poate spune că 1979 a 
fost anul afirmării agriculturii ju
dețului Vrancea. Pentru rezultatele 
obținute în această ramură de acti
vitate economică, organizației ju
dețene de partid i-a fost conferit 
Ordinul „Meritul agricol" clasa I, 
prilej de mare satisfacție și de an
gajare în același timp în fața con
ducerii partidului și statului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de a 
ne situa și în viitor la nivelul cerin
țelor stabilite de partid.

— Intrucit v-ați referit la creș
terea bunăstării poporului și, impli
cit și a locuitorilor de pe aceste me
leaguri, v-am ruga să subliniați în
făptuirile mai de seamă in acest do
meniu.

— Vrtncenii au simțit din plin 
grija partidului și statului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
ca viața lor să beneficieze de con
diții pe măsura timpului socialist. 

în ritmul șantierelor industriale 
s-au încadrat și construcțiile de lo
cuințe, de școli și grădinițe, de uni
tăți de cultură șl pentru îngrijirea 
sănătății oamenilor. Numărul apar
tamentelor date in folosință în 
această perioadă la Focșani, A,djud, 
Mărășești, Panciu, Odobești și in 
alte localități ale județului se apro
pie de 20 000. înfățișarea de astăzi 
a municipiului Focșani cu greu iși 
mai poate găsi o apropiere de chipul 
micului oraș de acum 15 ani. Este 
și acest fapt un etalon al renașterii 
și emancipării economice, social- 
culturale. Vrancea nu numai că a 
construit mult, dar a și trebuit să 
învețe, să se califice și să se spe
cializeze pentru noile meserii, pen
tru a ocupa cu oameni temeinic 
pregătiți cele 32 000 de noi locuri 
de muncă create în acești ani.

într-o veche monografie a fostu
lui județ Putna se scria negru pe 
alb : „Populația din regiunea 
Vrancei este foarte îngrijorată din 
cauza lipsei de porumb... Știutorii 
de carte se ridică la 59,6 la sută... 
cei mai mulți au rămas la școala 
primară — 86,2 la sută...". Vrancea 
de azi ? Sînt numeroase argumen
tele care pot contura imaginea unui 
mare amfiteatru al învățăturii și 
muncii din roadele cărora cei ce 
muncesc și învață iși împlinesc as
pirațiile, cerințele vieții materiale 
și spirituale in continuă creștere.

Vrancea de azi este încă unul din 
numeroasele exemple ale materia-

JUDEȚUL VRANCEA

Uzării perspectivelor deschise de 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al partidului. Gîndirea și 
acțiunea revoluționară, viziunea 
științifică, realistă a conducătorului 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adus și pe 
aceste meleaguri bunăstarea și 
prosperitatea tuturor celor ce mun

cesc, au sădit dorința șl voința ne
strămutată ca de la înălțimea în
făptuirilor să continuăm munca și 
lupta pentru viitorul comunist al 
României.

Convorbire consemnatâ de 
Dan DRAGUIESCU 
corespondentul „Scînteil*



SClNTEIA — sîmbătă 16 august 1980 PAGINA 3

In fiecare întreprindere, în fiecare ramură a economiei naționale
PRODUCTIVITATEA MUNCII - LA NIVELUL DOTĂRII TEHNICE MODERNE, 

AL CERINȚELOR PROGRESULUI TOT MAI RAPID Al ȚĂRH!
Pe prim-planul preocupărilor

• Promovarea tehnologiilor 
moderne

• Perfecționarea organizării 
producției și a muncii

Sporul de producție pe care îl va 
realiza în acest an, față de 1979, co
lectivul întreprinderii bucureștene 
„Vulcan1* se prevede a fi de 250 
milioane lei, din care aproape 80 la 
sută pe seama creșterii productivi
tății muncii. Importanța îndeplini
rii întocmai a prevederilor la acest 
indicator esențial este semnificativ 
ilustrată de următorul calcul : dacă 
la „Vulcan" s-ar lucra în acest an 
cu productivitatea din anul trecut, 
pentru a-și onora sarcinile de plan 
colectivul întreprinderii ar trebui 
să cuprindă în plus circa 1 300 de 
muncitori, adică efectivul unei uni
tăți industriale de mărime medie. 
Acest calcul, prezentat la începutul 
acestui an într-o ședință a consi
liului oamenilor muncii, a suscitat 
vii discuții, o 
dezbatere fruc
tuoasă asupra 
modalităților de 
ridicare a pro
ductivității mun
cii în proporții
le stabilite prin 
plan. Au fost cîn- 
tărite și luate în 
calcul resursele 
ți posibilitățile 
interne de creștere a productivității 
muncii, stabilindu-se un program 
complex, bine conceput, cuprinzînd 
măsuri tehnice și organizatorice 
izvorîte în bună parte din propu
nerile oamenilor muncii.

Traducerea în viață a acestui 
program a fost urmărită cu toată 
seriozitatea și răspunderea, punct 
cu punct, la toate nivelurile, înce- 
pind de la formațiile de lucru și 
ateliere, pînă la consiliul oameni
lor muncii. Și drept rezultat, co
lectivul întreprinderii a reușit in 
7 luni din acest an să-și onoreze 
integral sarcinile de plan fără Să 
fie nevoie 'de creșterea amintită a 
numărului personalului muncitor. 
Mai mult, productivitatea muncii 
— calculată atît pe baza produc
ției nete, cît și pe baza producției 
industriale — a fost depășită.

Care sînt acțiunile întreprinse 
aici pentru îndeplinirea și depă
șirea productivității muncii ?

Pe primul plan al preocupărilor 
se situează promovarea fermă a 
progresului tehnic. Practic, fiecare 
atelier sau secție a beneficiat în 
acest an de dotarea cu mașini și 
utilaje noi, cu standuri de probă ; 
totodată, au fost modernizate o 
serie de fluxuri șl linii de fabrica
ție. Toate acestea au influepțat po
zitiv nivelul productivității muncii.

...Sîntem in secția pereți mem
brană, noua capacitate pusă în 
funcțiune In platforma Berceni. 
Operațiile de sudură se executau 
aici, cu un an în urmă, manual. 
Acum, mașinile automate sudează 
In flux continuu, înmănunchind 
fasciculele de țevi într-o armo
nioasă geometrie a metalului. Față 
de anul trecut, productivitatea 
muncii s-a dublat la această ope
rație.

O altă noutate tehnologică s-a 
aplicat la realizarea fundurilor 
pentru cazane șl recipiente mari.

Din experiența 
întreprinderii 

„Vulcan" - București

Cunoșteam că fabricația acestora 
necesită un volum mare de prelu
crări mecanice și suduri. Apăreau 
însă numeroase rebuturi, iar timpul 
de execuție depășea mereu pe cel 
prevăzut în graficele stabilite. Era 
posibil să fie înlăturate aceste nea
junsuri ? Un colectiv — format din 
inginerii Vasile Constantin și Pân
dele Petculescu, din atelierul de 
tehnologie la cald, inginerul Ion 
Stănescu și maistrul Ștefan Mano- 
lache din atelierul de forjă — a gă
sit soluția. Noua tehnologie, apli
cată cu bune rezultate, reduce 
substanțial volumul de prelucrări 
mecanice și suduri, economia anua
lă de manoperă ridicîndu-se la ni
velul unui an la 4 000 ore. în plus, 
se obține și o reducere de peste 

40 de tone a con
sumului de me
tal.

In întreprin
dere s-au aplicat 
sau sînt în curs 
de a fi introdu
se'în producție șl 
alte soluții teh
nice și tehnologii 
moderne. Șl o 
bună parte din 

utilajele și dispozitivele necesare 
noilor tehnologii au fost realizate 
prin autoutilare.

Evidente sint șl preocupările 
pentru perfecționarea organizării 
producției și a munții. Existența 
unui sistem informațional bine pus 
la punct, cu o „bancă de date** 
implicată direct în procesul de pro
ducție, este de un real folos 
acțiunii de organizare științifică a 
fabricației.

în strategia creșterii productivi
tății, un loc distinct îl ocupă 
perfecționarea organizării muncii. 
Extinderea muncii în acord glo
bal, care cuprinde în prezent 80 
la sută din totalul personalului 
muncitor al unității, s-a dovedit o 
formă eficientă de organizare și 
retribuire a muncii ; ea a stimulat 
eforturile pentru cieșterea produc
tivității, a contribuit la întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă, a 
răspunderii și exigențe, oamenilor 
pentru realizarea sarcinilor de 
producție.

— Dacă am compara nivelul de 
productivitate realizat in întreprin
derea noastră cu media acestui in
dicator atinsă în ramura construc
țiilor de mașini ne-am putea 
declara mulțumiți. Punctul de ve
dere al comitetului de partid, al 
comuniștilor noștri este că, față de 
dotarea tehnică modernă a uzinei, 
față de nivelul de calificare și 
competență a muncitorilor și spe
cialiștilor noștri productivitatea 
muncii poate fi sporită în proporții 
mult mai mari — ne-a spus to
varășul Marin Bunea, secretarul 
comitetului de partid din această 
întreprindere.

Este o opinie realistă, responsa
bilă, exprimată, dealtfel, de nu
meroși muncitori și specialiști cu 
care am stat de vorbă în între
prindere.

Dan CONSTANTIN

ÎN

PE SCURT, Este

din întreprinderi
• ȘANTIERUL NAVAL DIN CONSTANȚA : Extinderea unor teh

nologii moderne a permis colectivului de la Șantierul naval Con
stanța să economisească, în prima jumătate a anului, 486,4 tone 
metal, 275 MWh energie electrică și 45 tone motorină, la care se 
adaugă însemnate cantități de cherestea, energie termică și elec
trozi de sudură. (George Mihăescu). • EXPLOATAREA MINIERA 
BERBEȘTI - ALUNU DIN JUDEȚUL VILCEA a fost dotată cu noi 
utilaje și agregate de mare randament. In aceste zile, urmează să 
se încheie lucrările de montaj la un agregat de mare randament, 
cu ajutorul căruia productivitatea muncii în subteran va crește de 
peste 12 ori. (Ion Stanciu). • REGIONALA DE CAI FERATE CRAIO
VA. In acest an, muncitorii, tehnicienii și inginerii Regionalei de căi 
ferate Craiova au înscris în contul economiilor de energie electrică 
peste 11 milioane kWh. Reducerea consumurilor energetice este 
rezultatul aplicării unor chibzuite măsuri privind sporirea parcursu
lui mediu zilnic al locomotivelor, creșterea tonajului trenurilor de 
marfă, diminuarea parcursurilor izolate și altele. (Nicolae 
Petolescu). • ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE REPARAȚII AUTO 
Șl UTILAJE DE TRANSPORT BAIA MARE. Prin îmbogățirea zestrei 
tehnice cu mașini-unelte de înaltă productivitate, colectivul de la 
întreprinderea mecanică de reparații auto și utilaje de transport 
din Baia Mare poate întîmpina marea sărbătoare națională de la 
23 August cu succese de producție remarcabile. Astfel, de la înce
putul anului, aici s-au produs peste plan piese de schimb auto 
in valoare de peste 16 milioane lei. (Gh. Susa). • ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU. In prezent, circa 50 la 
sută din producția de utilaje tehnologice pentru industriile chimică 
și metalurgică este destinată exportului. Prevederile de plan la 
export pe întregul cincinal au fost îndeplinite. Acestui succes 1 se 
adaugă realizarea cu forțe proprii a unor utilaje și linii tehnologice 
moderne, renunțindu-se la importul lor, care ar fi costat 100 milioa
ne lei valută. (Dumitru Dănăilă). • ÎNTREPRINDEREA DE ÎNCĂLȚĂ
MINTE „LIBERTATEA" DIN ARAD. Cu cele 11 000 perechi încălță
minte realizate în acest an, colectivul de muncă de la întreprin
derea „Libertatea" din Arad a ridicat la 60 000 numărul de perechi 
încălțăminte realizate din materia primă economisită în acest cinci
nal. (Mircea Dorgoșan).

de înalt
este să

important că utilajele sînt 
randament. Dar mai important 
producă la întreaga capacitate
s-au pre-Siderurgiștii hunedoreni 

zentat la adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii din 
combinat cu rezultate 
atestă munca rodnică 
an : ei au obținut în 
prevederi, 14 500 tone 
talurgic, 45 700 tone aglomerat feros, 
12 400 tone oțel și 15 000 tone lami
nate finite pline, îndeplinind de pe 
acum angajamentul anual la cocs și 
laminate ; totodată, 
ment-ar la export 
gice în valoare de 
valută. Important 
faptul că între
gul spor de pro
ducție peste plan 
s-a obținut pe 
seama crește
rii productivită
ții muncii.

Participanțil la 
adunarea gene
rală nu s-au oprit 
la relevarea as
pectelor pozitive, _ _  _________
profunzime, cu combativitate și spirit 
constructiv unele neîmpliniri și defi
ciențe, au făcut propuneri judicioase 
pătrunse de hotărîrea de a progresa 
mai repede pe calea trecerii la o ca
litate nouă în activitatea economică. 
Iar tonul exigent și responsabil al 
dezbaterilor l-a dat chiar darea de 
seamă, prezentată în adunare de se
cretarul comitetului de partid și pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii, tovarășul Iacob Topliceanu, care 
a pus în atenția participanților im
portantele rezerve și posibilități exis
tente.

— Este clar pentru toți că reallza-

marele lor 
bune, care 
din acest 

7 luni, peste 
cocs me-

au livrat supli- 
produse metalur- 
34,8 milioane lei 
de reținut este

rea ritmică a planului de producție 
implică o bună organizare a muncii, 
o disciplină riguroasă și o aprovizio
nare corespunzătoare — spunea șeful 
de echipă Andrei Petresc, de la uzi
na cocso-chimică. Chiar dacă noi, 
cocsarii, am realizat suplimentar o 
producție în valoare de peste 25 mi
lioane lei, știm că, din cauza unor 
goluri de aprovizionare și a fluctua
ției calității cărbunelui, am fost ne- 
voiți să recurgem în acest an la nu 
mai puțin de 88 schimbări în rețeta 
șarjelor, ceea ce a avut consecințe 
negative asupra productivității mun-

ci au analizat în

„Brigada înaltei productivități
în Valea Jiului, minerii 

se află angajați cu toate 
forțele în acțiunea de în
semnătate națională de a 
da țării cît mai mult căr
bune. Extinderea largă a 
mecanizării lucrărilor mi
niere, perfecționarea teh
nologiilor de lucru și mai 
buna organizare a mun
cii au asigurat sporirea 
neîncetată a extracției de 
cărbune din subteran. Mi
nerii, oameni harnici, cu 
spirit gospodăresc, pun 
mare preț pe inițiativa 
muncitorească pornită din 
rîndurile lor, care stimu
lează puternic întrecerea 
dintre brigăzi : este vor
ba de „Brigada înaltei 
productivități", inițiativă 
larg exiinsă în bazinul 
carboniler al Văii Jiului 
și chia în alte bazine 
carbonifere din țară, ce a 
fost lansată în urmă cu 
trei ani de brigada lui 
Euger. Voicu de la mina 
Petrila

— De curînd, destoini
cul nostru șef de brigadă, 
minerul Eugen Voicu, a 
ieșit la pensie — ne-a 
spus minerul comunist 
Mihai Gavrilă. Am pre
luat conducerea brigăzii 
cu dorința și hotărirea de 
a continua șirul succe
selor. Avem drept „moș
tenire" o bună organizare

a muncii, sentimentul răs
punderii față de soarta 
producției, o ordine stric
tă și o disciplină riguroa
să. Apliclnd valoroasa ini
țiativă, îndeplinind în
tocmai obiectivele el, bri
gada noastră a realizat, 
în actualul cincinal, peste 
prevederi, 109 820 tone

ealo, Ion Kacso și Grigore 
Costache ; de la Bărbă- 
teni — brigăzile conduse 
de Gh. Onofrei, Mihai Ko
vacs și Pompei Tomolea, 
iar de la Paroșeni — bri
găzile în fruntea cărora 
se află Francisc Fazakas, 
Gavrilă Mesaroș, Ilie 
Filiche și Titus Teacenco.

In Valea Jiului, o valoroasă 
inițiativă pentru sporirea 

extracției de cărbune

cărbune, din care în șap
te luni din acest an 14 350 
tone cărbune.

La minele fruntașe din 
Valea Jiului : Lupeni, 
Bărbăteni și Paroșeni, a- 
proape toate brigăzile a- 
plică inițiativa „Brigada 
înaltei productivități". 
Multe dintre aceste bri
găzi, în special celej care 
lucreazl cu complexe me
canizate, obțin produc
tivități înalte, de 15—16 
tone cărbune pe post. Sînt 
în mod deosebit apreciate 
în acest bazin carbonifer 
rezultatele brigăzilor de 
mineri de la Lupeni con
duse de Constantin 
Lupulescu, Teodor Bon-

Toate aceste brigăzi au 
contribuit hotărîtor, prin 
priceperea și vrednicia 
lor, Ta obținerea de către 
colectivele celor trei în
treprinderi miniere, în 
perioada care a trecut din 
acest an, a 60 000 tone 
cărbune peste plan.

Brigăzi cu rezultate 
bune, care aplică va
loroasa inițiativă, sînt și 
la minele din Vulcan, 
Uricani, Lonea, Aninoa- 
sa, precum și la celelalte 
unități miniere din Valea 
Jiului. In ansamblu, cele 
282 de brigăzi din acest 
bazin minier care aplică 
inițiativa „Brigada înal-

tel productivități" au ex
tras peste prevederi, tn 
șapte luni din acest an, o 
producție de cărbune în 
valoare de 6,2 milioane 
lei. Este demn de relevat 
că fiecare brigadă a adap
tat aplicarea acestei • ini
țiative la condițiile spe
cifice din zona sa de 
lucru. în funcție de aceste 
condiții s-au adoptat me
tode adecvate de organi
zare a muncii, s-au am
plasat și manevrat cu cea 
mai mare grijă și în timp 
cît mai scurt complexele 
mecanizate în vederea 
obținerii unui randament 
superior, a fost organizat 
fluxul de transport cît 
mai rațional, în concor
danță cu cerințele pro
ducției, s-au pregătit din 
vreme fronturile de lucru, 
asigurîndu-se astfel o 
productivitate mai ridi
cată la extracția cărbune
lui.

Acum, în preajma zilei 
de 23 August, în toate mi
nele se intensifică între
cerea, minerii fiind ho- 
tarîți să înscrie la pa
nourile de onoare cu care 
se vor prezenta la marea 
sărbătoare cantități tot 
mai mari de cărbune.

C. SABIN

cii, a calității cocsului șl costurilor 
de fabricație. Așa îneît, livrind une
ori cocs de calitate mai slabă, noi 
am creat greutăți furnaliștilor în 
efortul lor de a folosi cu indici su
periori capacitatea furnalelor. Putem 
produce numai cocs de bună calitate, 
dar trebuie să ni se asigure cărbune 
de calitate, să se ia de urgență mă
suri pentru realizarea instalației de 
dozare a șarjei, ce se amină mereu, 
să se treacă neîntîrzlat la reconstrui
rea turnului de răcire care ne-ar asi
gura un proces tehnologic sigur, mal 
productiv, mai eficient. Firește, vom 
da. și noi o mînă de ajutor la monta
rea și punerea în funcțiune a aces
tor instalații.

— într-adevăr, calitatea mal slabă 
a cocsului, greutățile în aproviziona
rea cu calcar, ne-au stinjenit de 
mai multe ori activitatea — a inter
venit maistrul furnalist Nicolae Măr- 
cuiescu. Dar să nu punem neapărat 
pe seama acestor dificultăți faptul că 
noi, furnaliștii, ne prezentăm la 
această adunare cu un minus de 1 700 
tone fontă față de plan. Să privim 
mai bine în ograda proprie și să spu
nem deschis că la sectorul de furnale 
se manifestă încă abateri de la disci
plina tehnologică, care au generat 

•întreruperi nedorite sau funcționarea 
cu capacitate redusă a furnalelor și, 
deci, au dus la diminuarea producti
vității muncii. Comitetul de partid șl 
consiliul oamenilor muncii de la uzi
na nr. 2 furnale au avut inițiativa de 
a discuta cu fiecare șef de formație 
de lucru, pentru a se adopta măsuri 
ferme la fiecare furnal și insta
lație. Dar, în primele luni ale anului, 
nu s-au înfăptuit măsurile pe care 
noi înșine le-am stabilit. Abia acum, 
după adunările generale ale oameni
lor muncii pe secții și pe uzină pre
ocupările noastre, dorința de a de
păși dificultățile au început să dea 
roade. Disciplina s-a întărit, toți 
furnaliștii acționează cu fermitate nu 
numai pentru recuperarea neîntirzia- 
tă, în cîteva zile, a restanței, ci și 
pentru depășirea planului. Noi, care 
răspundem direct de realizarea pla
nului la fontă, sub aspect cantitativ 
și calitativ, ne-am mai adresat con
ducerii Ministerului Industriei Meta
lurgice și cu prilejul altor adunări 
generale ale oamenilor muncii pe 
combinat, solicitînd îmbunătățirea 
aprovizionării cu sortimentele de că
rămidă necesară executării repara
țiilor de toate categoriile la o serie 
de caupere și furnale. Dar aprovi
zionarea cu aceste materiale decurge 
în continuare necorespunzător. Con
secința : reparațiile planificate n-au 
putut fi executate și, drept urmare,

randamentul unor furnale s-a dimi
nuat, iar consumurile materiale au 
crescut. Acum, în această adunare, 
așteptăm un răspuns ferm, angajant, 
din partea ministerului.

Din păcate, reprezentantul Minis
terului Industriei Metalurgice, direc
torul general Pavel Gherman, pre
zent la adunare, răspunzînd la criti
ca adresată de furnalistul N. Mărcu- 
lescu și de alți vorbitori, a repetat 
aceleași și aceleași promisiuni : „Na 
vom strădui să asigurăm cantitățile 
de cărămizi refractare de care este ne
voie. Vom întreprinde toate măsurile 

______________ care se impun în 
acest sens...". A- 

,__________ firmații formale,
jrezentanților x“8,1s“- 
: Hunedoara

lipsite de spiritul 
—r—---------------- - de răspundere cu

venit.
Abordind problema sporirii pro

ductivității fizice a muncii prin pris
ma aspectelor specifice din sectoarele 
lor de activitate, oțelarii și lamino- 
riștii care au luat cuvîntul s-au oprit 
îndeosebi asupra necesității realiză
rii riguroase a programelor de fabri
cație pe sortimente și asupra posibi
lităților de creștere a randamentelor 
cuptoarelor și liniilor de laminoare. 
Astfel, tovarășii Emil Delapeta, Elena 
Băleanu, Iosif Tamaș, Nicolae Avra- 
mescu și Dumitru Bobîrnea și alții au 
subliniat necesitatea sporirii răspun
derii fiecărui om în procesul muncii, 
întrucît, in cadrul unor formații de la 
oțelării și laminoare, se mai fac 
simțite abateri tehnologice care se 
soldează cu metal declasat, cu sta
ționări neprevăzute sau cu opriri 
accidentale ; de aceea, uneori nu se 
realizează indicatorii intensivi stabi
liți la liniile de laminare.

— Avem rezultate pozitive în creș
terea productivității muncii, dar ele 
nu se situează încă la nivelul mijloa
celor tehnice moderne din dotare 
a spus în cuvîntul său laminoristul 
loan Munteanu. De aceea, nu avem 
nici un motiv de automulțumire. 
Sîntem datori să punem ordine la 
locurile noastre de muncă, unde fie
care trebuie să acționeze ca un ade
vărat producător și proprietar. Spun 
asta, pentru că unii laminoriști și, din 
păcate, chiar șefi de formații de lu
cru mai lasă lucrurile să se desfășoa
re de la sine, nti intervin cu hotări- 
re atunci cînd constată cel mai mic 
neajuns sau o abatere de la discipli
na tehnologică. De aceea, apar une
ori dereglări în funcționarea unor 
utilaje, care Ie diminuează randa
mentul. Vorbitorii nu s-au mărginit 

au făcut propuneri, 
să pună umărul la 
în practică a tot 

adunarea generală, 
idee, soluție cu solu-

la sesizări, ci 
s-au angajat 
transpunerea 
ce va hotărî 
Și așa, idee cu___,___ ,____ __
ție, propunere cu propunere, s-a con
turat un program de măsuri concret, 
axat pe cerințele activității din fie
care secție sau uzină. Aceste măsuri 
vizează, îndeosebi, creșterea răspun
derii fiecărui siderurgist față de 
buna funcționare și întreținere a uti
lajelor și instalațiilor, perfecționarea 
formelor de pregătire profesională a 
muncitorilor, dotarea secțiilor cu 
mașini și instalații ce se vor realiza 
în cadrul combinatului, în esență 
toate acestea urmînd să asigure o 
creștere substanțială a productivității 
muncii.

Sabin CERBII 
corespondentul „Scinteii*

Lucrări sub semnul urgenței
RECOLTAREA GRIULUI

t

Forțele - concentrate 
în ultimele lanuri

ARĂTURILE DE VARĂ 

Toate tractoarele 
disponibile - in brazdă!

STRÎNGEREA FURAJELOR

De pe pajiști și din timp
- mai repede în silozuri și fina re!

"în județul Mureș, griul a fost 
recoltat de pe 79 la sută din cele 
64 500 hectare cultivate. Cooperati
vele agricole Luduș, Sinpaul, Ațin- 
tiș, Ghețani, Tirnăveni au încheiat 
secerișul, iar cele din Iernut, Cipău, 
Cuci, Sălcud, Finațe, Petrilaca, Bo
gata, Cecălaca. Singeorgiu de Pă
dure, Zau de Cîmpie, Tăureni mai 
au de recoltat su
prafețe cuprinse 
între 10 și 40 hec
tare. Aversele de 
ploaie căzute în 
ultimele trei zile 
au determinat întreruperea tempo
rară a secerișului în cea mai mare 
parte a județului. Ca urmare, a- 
cum mai este de strîns recolta de 
pe circa 14 000 hectare.

în pofida ploilor, cooperatorii și 
mecanizatorii mureșeni, cu spriji
nul celor 280 de combine sosite din 
județele Ilfov și Teleorman, sint 
notăriți să încheie recoltarea griu
lui în circa 2—3 zile — ne-a spus 
tovarășul loan Catarig. directorul 
direcției agricole județene.

în condițiile create de ploi, 
organele agricole județene au 
luat noi măsuri organizatorice 
în vederea accelerării seceri
șului. Din unitățile agricole si

MUREȘ

tuate în Cîmpia Transilvaniei, care 
au încheiat sau recoltează griul pe 
ultimele suprafețe, au fost dirijate 
peste 150 combine în unitățile din 
zona colinară. Aici, ca și în coope
rativele agricole din Păingeni, 
Cozma, Crăiești-Grebenișu, Breaza, 
Chiheru, Sinpetru de Cîmpie, Sas- 

' chiz ș.a., comandamentul județean 
pentru agricultu
ră a trimis, pen
tru fiecare grupă 
de combine, spe
cialiști și activiști 
de partid, care să 

urmărească și să îndrume pas cu 
pas desfășurarea recoltării griului. 
Se cuvine să evidențiem și o altă 
inițiativă : în cooperativele agri
cole din nordul județului, ca și în 
cele din Luduș, Iernut, Band, Ri- 
ciu — mari cultivatoare cu grîu — 
paiele, pentru a nu se deprecia, 
sînt adunate mecanizat și se însilo- 
zează direct, în amestec cu legu
minoase perene și lolium. Exemplul 
lor ar trebui urmat.

Acum, trebuie impulsionat și rit
mul de livrare a griului la fondul 
de stat.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Datele furnizate de direcția agri
colă consemnează faptul că în ju
dețul Vaslui s-a creat un decalaj de 
10 000 hectare între suprafețele eli
berate de paie și cele arate. Restan
țele la arat nu pot fi justificate, în 
totalitate, prin aceea că terenurile 
ar fi ocupate cu paie. Sigur, nici la 
acest capitol nu se stă bine dacă 
avem în vedere 
datele statistice 
aflate, cu o zi în 
urmă, la direcția 
județeană de re
sort. Procentul de
65 la sută realizat din planul de 
90 160 hectare este departe de a fi 
mulțumitor. Revenind la arături, 
trebuie spus că cele mai mari su
prafețe nearate sînt în cooperativele 
agricole. Că aceste lucrări puteau 
fi mai avansate o dovedesc faptele. 
Iată ce ne-au spus în această pri
vință directorii unor stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii.

I. Roșu, director S.M.A. Rîșești : 
„în unitățile din consiliul nostru 
agroindustrial am realizat arături pe 
80 la sută din suprafețe. Lucrarea 
s-a încheiat în cele două ferme de 
stat și la C.A.P. Ghermănești. Trac

VASLUI

toarele sînt concentrate acum tn 
cooperativele agricole Duda și Epu- 
reni".

I. Dumitru, director S.M.A. Tu- 
tova : „Mai avem de arat circa 
2 000 ha in cooperativele agricole. 
Cu forțele de care dispunem ne-ar 
mai trebui 9—10 zile bune de lucru. 
Vom devansa acest termen prin 

mobilizarea, în 
următoarele zile, 
a unui număr 
mai mare de
tractoare disponi
bile de la alte

lucrări pe care le încheiem".
Pentru grăbirea arăturilor este

necesar să fie mobilizate deopotrivă 
forțele manuale și mecanice la eli
berarea terenului de paie și concen
trate toate tractoarele la executarea 
arăturilor. Trustul județean S.M.A. 
Vaslui dispune la această oră de su
ficiente tractoare care pot asigura 
o viteză zilnică de lucru corespun
zătoare pentru ca arăturile să fie 
încheiate pînă la 23 august

Crăciun LÂLUCI 
corespondentul „Scinteii*

Balanța furajelor în județul Vran- 
cea, calculată pînă la recolta anului 
viitor, prevede strîngerea și depozi
tarea unei cantități de 80 000 tone fîn 
și 350 000 tone suculente. La acestea 
se adaugă cîteva sute de mii de tone 
de produse secundare ale culturilor 
agricole.

Pînă in prezent, tn județ au fost 
cosite aproape jumătate din cele 
28 000 hectare de fînețe naturale si
tuate în zona montană, iar coasa a 
treia la lucernă este, în linii mari, în
cheiată. Este de relevat că într-un 
șir de cooperative agricole, care iar
na trecută au avut dificultăți In fu
rajarea animalelor, s-au tras învăță
mintele cuvenite și, ceea ce e mai 
Important, se acționează pentru a nu 
se mai recurge la cumpărarea de fu
raje de la alte unități din judâț.

Faptul că pe cîmp sînt încă multe 
furaje, iar în silozuri și fînare — 
multe goluri, reflectă modul diferit 
în care acționează cadrele de condu
cere și specialiștii în rezolvarea pro
blemei furajelor. Așa cum au stabi
lit organele județene, pînă la finele 
lunii august trebuie asigurată integral 
cantitatea de fîn prevăzută. Or, la 
cooperativa agricolă din Panciu, 
la jumătatea lunii august nu exis

tă nici o tonă de nutrețuri în- 
silozate. în iarna trecută, coope
rativa a cheltuit un milion de lei 
pentru a cumpăra fîn din zona de 
munte. Din această situație, condu
cerea cooperativei nu a tras însă în
vățămintele cuvenite. Am vrut să ve
dem ce fac sau, mai bine zis, ce nu 
fac președintele cooperativei, spe-

VRANCEA

cialiștii, dar el erau ocupați cu ți
nerea unei adunări generale. Nimic 
de zis 1 Și adunările au rostul lor, 
dar nu in miezul zilei, pe un timp 
Însorit. Nici acum, la ora cosi
tului, pe cele 77 hectare fînețe 
naturale nu a intrat nici o cositoa
re, nici un cosaș. Pentru simplul 
motiv că fînețele sînt pășunate.

Atrage atenția și spiritul de auto- 
mulțumire manifestat de nu pu
ține cadre de conducere și specia
liști față de faptul, dealtfel real, că 
„stăm mai bine decît anul trecut", 
fără să insiste pentru a strînge și 
depozita grabnic toate furajele. 
„Avem 200 tone fîn șl 1 250 tone si

loz" — ține să precizeze tovarășul 
Anton Olaru, președintele coopera
tivei agricole Străoane. Dar la o 
analiză, fie și sumară, se poate 
lesne aprecia puținătatea acestora 
față de cerințele celor 600 taurine 
și 3 500 ovine. „Lucrăm, lucrăm, to
varășe — continuă președintele. Azi 
avem trei combine C.S.U. cu re
morci la recoltat și însilozat..." Afir
mații fără acoperire 1

în zona de munte, unde cositul fî- 
nețelor este tn toi, această impor
tantă lucrare trebuie grabnic în
cheiată. Așa cum, dealtfel, proce
dează organizațiile de partid și con
siliile populare din comunele Ră- 
coasa, Cîmpuri și Soveja, care au 
organizat numeroase echipe de co
sași. Dr. Costel Manea, medicul cir
cumscripției veterinare Răcoasa, a- 
precia că in cîteva zile se va încheia 
cositul celor 922 hectare fînețe. Ală
turi de 150 cooperatori care lucrea
ză in acord global, au venit și co
sași din localitatea învecinată VI- 
zantea, iar femeile și elevii adună 
finul. Pînă acum au fost strinse 900 
tone fin.

C. BORDEIANU
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Construcții pentru învățămînt 
echivalînd cu 12 orașe 
de mărimea Piteștiului

Noua calitate

Dintotdeauna, Învățătura s-t> bucu
rat Ia noi de dragoste și respect, de 
stimă și prețuire. Pentru că în aspi
rația lor permanentă spre formele 
superioare de organizare națională și 
socială, chiar Infruntînd opreliștile de 
tot felul ale istoriei, românii au făcut 
din învățătură o nobilă armă, iar din 
școală o demnă tribună de luptă. De 
aceea, de-a lungul timpului, generații 
Întregi s-au contopit într-atîta cu 
idealul Învățăturii înalte, încît istoria 
școlii românești, mai mult decît ori
care alta, poate fi înțeleasă pe deplin 
numai pe fondul bogat reliefat al 
istoriei naționale.

în această perspectivă, actul de la 
23 August 1944 dobîndește valoarea 
unul Înalt act de restituție. Pentru 
prima oară acum, lumina învățăturii 
începe să fie îndreptată asupra tutu
ror celor ce i-au venerat strălucirea, 
iar școala devine programatic, prin 
importanță și dimensiuni, întiiul iz
vor de cultură și civilizație și primul 
factor instituțional al țării. In virtu
tea acestui statut cu care a înnobilat 
școala, Partidul Comunist Român a 
desfășurat, din primele zile ale 
Cuceririi puterii, o politică fun
damentată, între altele, pe sporirea 
continuă a bazei materiale a învăță- 
mîntului, iar astăzi zestrea de lumină 
a celor 36 de ani de istorie nouă este 
impresionantă. Și să reținem mai 
întîi că dacă, bunăoară, înainte de 
1944 prin local de școală se înțelegea 
de regulă existența cîtorva modeste 
săli de clasă, construcțiile ridicate în 
ultimele trei decenii, potrivit exi
gențelor unui învățămtnt de calitate 
și cu un profund caracter demo
cratic, au caracter complex șl func
ționalități multiple, cuprinzînd im
plicit laboratoare, cabinete, ateliere, 
săli de gimnastică și integrîndu-se 
armonios în noul peisaj urbanistic al 
țării.

Un calcul pe care l-am efectuat In 
urmă cu cîteva zile cu sprijinul 
serviciului de specialitate din Minis
terul Educației și Invățămîntului 
arată că 71,6 la sută din numărul 
total al sălilor de clasă existente în 
prezent în țara noastră au fost con
struite in ultimii 36 de ani. Propor
ția este aproape aceeași și pentru 
internatele școlare, iar întreaga bază 
materială modernă pentru activitatea 
productivă a elevilor, însumînd, în
tre altele, ateliere școlare cu peste 
81000 locuri de muncă, este rodul 
ultimilor 10 ani, anii cei mai rodnici 
din întreaga istorie a invățămîntului, 
anii cind din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al pgtridului, a fost elaborat șl 
aplicat conceptul integrării învăță- 
mîntului cu cercetarea șl producția.

Noua clădire a institutului de Invățămint superior din Baia Mare

Acestor ateliere li se adaugă peste 
160 000 locuri de activitate practică, 
amenajate după exigențe noi în 
clădiri existente.

Iar șirul unor asemenea proporții 
continuă : spațiile destinate învăță- 
mîntului preșcolar s-au dezvoltat în 
cei 36 de ani de aproape 6 ori, ast
fel Încît dacă în anul 1948—1949 erau 
cuprinși în grădinițe circa 158 000 de 
copii, în 1979—1980 cifra depășește 
911 000. De asemenea, circa 50 la 
sută din totalul spațiilor folosite în 
invățămîntul superior șl peste 75 la 
sută din totalul căminelor studențești 
existente astăzi reprezintă construcții 
noi, realizate în ultimii 36 de ani. Ca 
urmare, numărul studenților din 
România a crescut de la 26 488 in

anul universitar 1938—1939 la circa 
200 000 în 1979—1980, proporțiile aces
tei creșteri fiind de peste 25 de ori 
pentru învățămîntul superior tehnic, 
de circa 8 ori pentru învățămîntul 
superior agronomic sau economic, de 
aproape 7 ori pentru invățămîntul 
medico-farmaceutic.

Dincolo sau, mai exact, în chiar 
relieful acestor cifre se conturează 
însă o imagine-simbol, emblema în
săși a condiției materiale specifice 
școlii românești contemporane. Iat-o 
exprimată tot în date statistice, nu
mai că aici statistica își depășește 
propria ei identitate și dobîndește 
vibrații umane : dacă uriașul pro
gram de construcții pentru invăță- 
mintul de toate gradele s-ar echi

vala în apartamente moderne, numă
rul acestora ar ajunge la 320 000, 
ceea ce înseamnă că pentru nevoile 
școlii românești s-au construit in 
ultimii 36 de ani echivalentul a 12 
orașe de mărimea Piteștiului ; sau a 
Băii Mari ; sau a Satului Mare.

...Adevărate orașe de lumină ale 
școlii, a căror istorie se identifică 
într-o impresionantă geografie în 
mișcare și a căror geografie repro
duce la scară reală istoria unei etape 
unice din destinul poporului român : 
etapa cind lumina învățăturii este 
îndreptată asupra tuturor, iar școala 
dobîndește calitatea de întîiul izvor 
de cultură și civilizație.

Mlhal IOBDĂNESCU

• a
Trăim unul dintre 

cele mai bune mo
mente ale prozei. Fiind
că. indiscutabil, din 
1965 încoace, proza cu
noaște o ascendență 
continuă. Un drum 
care cu greu s-ar fi 
putut bănui mai 
înainte, vorbesc de 
anii postbelici.. Cu ex
cepțiile cunoscute. Dină 
atunci s-a cam mers 
de-a busilea. Con
gresul al IX-lea a co
rectat. ca să spun asa. 
caracterul relațiilor, a 
făcut posibilă o dez
ghețare a mentalități
lor. a pus în discuție 
noțiuni si terminologii 
(care determinau în 
bună parte felul de 
viată al insului si so
cietății) devenite tabu. 
Consecințele s-au fă
cut repede simtite în 
viata politică, socială, 
culturală. Firește, co
tidianul îsî are întim- 
nlările lui imprevizi
bile, dar a nu recu
noaște noua calitate a 
lucrurilor în plan ge
neral si în multe ca
zuri particulare mi se 
pare rea-credintă. ci
nism. indiferentă, boa
lă care te coate atinge 
ori întce carte a lu
mii ai trăi. Fiindcă 
romanele despre care 
vorbim există. Asta 
pentru că veni vorba 
de proză I

Tinerilor debutant! 
de azi Ii se nare firesc 
să observe realitatea 
mișcătoare a lucruri
lor. să ..vadă" un om 
sau o împrejurare din 
mai multe puncte de 
vedere, să nu ocoleas
că abisul conștiinței, 
visul, să nu confunde 
un om cu un scaun si 
atîtea altele. Ei bine, 
ani îndelungați acest 
lucru nu prea a fost 
cu putință. Revistele 
literare erau cline de 
povestiri mai scurte 
sau mai lungi scrise 
pe același calapod. 
Era Intr-adevăr uimi
tor cum puteau să 
semene unele cu altele 
si fără șă vrei te gîn- 
deai la o mașină care 
trimite fără întrerupe
re ne bandă aceeași 
piesă. Talentul se 
convertea într-un fel 
de iscusință meșteșu
gărească în a găsi va
riantele unei false, de 
cele mai multe ori. 
probleme. Artificiile 
alungeau cîteodată la 
o derutantă strălucire

prozei
formală. Acele vre
muri mi se car. ciu
dat. foarte îndepărtate, 
deși eu îns|imi debu
tam atunci si dacă 
privești în urmă, ele 
sînt abia la o aruncă
tură de bat. Ecouri se 
mai fac auzite. Dar 
înaintarea este fermă 
si ne un front mereu 
rpai larg. Ne putem 
aduce, desigur, multe 
reproșuri în bună mă
sură măritate. Dar 
ordinea valorilor lite
rare — în pofida mici
lor trecătoare si repe
de uitătioare bilanțuri 
— este in anul 1980 
reală, adevărată, re
cunoscură. Un argu
ment : concordanta
criticii cu gustul pu
blic în cazul unor

însemnări de
George BÂLAIJĂ

autori dintre cel mal 
importanți. Cărțile 
dispar din librării în 
ziua cînd sînt puse în 
vînzare. Greul îl duce 
generația de mijloc. 
Cei foarte tineri vin 
cu o mare putere, cu 
o siguranță ne care 
noi n-am avut-o. Dar 
competiția începe de 
la loialitate si eu îi 
simt pe cei mai buni 
dintre ei alături. Mer
gem alături, drumul e 
lung si nu putem unii 
fără alții.

Mă preocupă mal 
degrabă ce am de 
scris de aici înainte, 
decît ce o să rămînă 
din ce am făcut oină 
acum. Intre altele, 
două au fost urmări
le imediate ale dina
mitării vechiului dog
matism : ieșirea din 
tiparele unei false 
metode de creație 
(există atîtea ..meto
de" de lucru cîti 
scriitori de talent sînt. 
de ce să nu repetăm 
acest lucru comun !) și 
contactul, prin tra
duceri bune, cu foarte 
multe din operele fun
damentale ale literatu
rii universale contem
porane. Ieșirea din 
vechi prejudecăți a 
impus scriitori care 
aduc viziuni originale 
asupra lumii noastre 
atît de repede în 
schimbare. Adîncul 
sufletului omenesc, 
soarta omului, binele 
si răul fac deopotri

vă substanța celor mal 
bune proze din ulti
ma vreme. Da fel in 
plan social si politic : 
nu văd ..zona" unde 
..sonda" prozatorului 
contemporan să nu fi 
pătruns. Nu se ajun
ge totdeauna nrea de
parte ? ! Aceasta este 
însă treaba autorului. 
El nu aiunge. atita 
poate el. Cred, ca si 
acum zece ani. că nu 
există carte cu ade
vărat bună, mare dacă 
vreți, care să fie scri
să si să nu apară în 
cele din urmă. Pe de 
altă parte, traducerile 
au înlesnit contactul 
atît de necesar cu lite
ratura si arta altor 
ponoare. Nu e vorba 
de a ..mima", ci de a 
comunica, de a face 
schimb de valori spi
rituale. de a trăi în 
bună înțelegere. Nu 
se poate face oare, si 
prin literatură, o bună 
politică externă ? Ba 
da, și, cum știm, po
litica noastră cultura
lă în această privință 
se bazează pe încura
jarea și sprijinirea 
schimbului de valori 
reprezentative. Pentru 
o industrie competiti
vă trebuie să fim 
mereu la curent cu ce 
e mai nou în toată lu
mea. Sufletul omului, 
spiritul Iui sînt pretu
tindeni azi într-o 
mare. neîntreruptă
mișcare, si trebuie să 
știm cît mai mult unii 
despre alții. Litera
tura noate fi si aici 
de mare folos. Ea 
noate descuraja spiri
tul gregar agresiv ori
unde s-ar ivi si orice 
sens ar căpăta. Un 
coleg glumeț îmi spui 
nea într-o zi că avem 
prozatori mari, dar 
nu și o proză la fel ! 
Eu spun că putem 
avea această proză 
mare, că sîntem în
tr-un foarte bun mo
ment al ei. Doar că 
el trebuie continuat cu 
orice nret. Convinge
rea mea este că pa
tria are în aceeasî 
măsură nevoie de lite
ratură ca si de nîine. 
Si copiii noștri ne 
care atît ti iubim ne 
vor prețui mai mult 
dacă pe masă, lingă 
plinea ce cu atîtea 
eforturi le-o trimitem 
!n viitor, vor găsi și 
o carte. Și o vor găsi.

LA „BOEMA": ---------- CARTEA DE ISTORIE —----- -
In reușit spectacol estival

Ne-am obișnuit ca 
in fiecare vară să cău
tăm la „Boema" afi
șul unui nou specta
col, al unei noi revis
te. Ne-am obișnuit ca 
cei mai activi autori 
— de exemplu, cuplul 
Vasile Veselovschi, 
Mihai Maximilian — 
să fie prompți în lan
sarea unor noi mono- 
loguri, cuplete, să ne 
arate, iarăși, că acolo 
unde stă cheia succe
selor lor (nu-i simplu 
ca vară de vară, seară 
de seară, să ai grădi
na „Boema" arhipli
nă I), se ajunge cu 
multă trudă și multă 
experiență și, mai 
ales, cu pasiune. Și 
iată că Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tăna- 
se“ nu ne-a dezamă
git nici de data aceas
ta : cuplul amintit a 
compus un spectacol 
distractiv intitulat 
„Boema, slăbiciunea 
mea 1". Temă la modă : 
viața rațională. De 
aici se țes însă varla- 
țiunile : formula de 
„îngrășare" pe seama 
ciienților, folosită de 
I.C.R.A.L.-uri, de ca
sele de modă ; formu
la sigură de „slăbire 
a exigenței", de înmu
iere a inimii — o țiga
ră, știm noi de care, o 
sticlă, știm noi cu ce !; 
despre fonofobie, re
țetă care duce la în
cordarea nervilor, des
pre „ochiul" vigilent 
al blocului, care știe 
tot, chiar și ce nu vede, 
chiar și ce nu aude ; 
despre „legitimațiile" 
de tot felul, despre 
credulitate, înșelăto
rie, vorbărie, idealul 
poleit al unor tinere a 
căror viață este com
plicată de ele înseși... 
Zeci de portrete, de 
situații modelate abil 
de condeiul inteligent, 
vivace al lui Mihai 
Maximilian, oferă pu
blicului, în aparență, 
doar un divertisment 
ușor, deconectant, s-ar 
zice, fără probleme, 
fără să lanseze idei, 
cu trompeta și să a- 
firme că dorește să

împrăștie toată neghi
na din griu ; dar de 
fapt, țintele sale sînt 
sigure și aproape că 
nu este moment fără 
morală, fără idee, fără 
critică, fără ca publi
cul să nu-și dea apro
barea.

Toate acestea sînt 
aduse pe scenă doar 
de cițiva actori, dar 
dintre cei pentru care 
revista înseamnă ma
rele dialog cu ma
rele public. Stela Po
pescu — bineînțeles, 
strălucește. Estrada 
părînd că ii dă un

plus de vitalitate, de 
exuberanță : luminea
ză fiecare cuplet, fie
care vorbă, cu conști
inciozitatea artistului 
de talent, care con
vinge că, indiferent 
de podium, de scenă, 
Arta este una singură, 
și acest adevăr nu 
poate fi neglijat. Ală
turi de Stela Popescu 
— Tamara Buciucea- 
nu, primită de public 
cu furtunoase aplauze, 
de asemenea cu mare 
succes în toate mo
mentele ; și Alexan
dru Arșinel — parte
ner ideal al celor două 
oaspete ale revistei, 
tot timpul într-un 
dialog sincer, direct 
cu spectatorii, cu ver
vă, cu fantezie, neîn
trecut în interpretarea, 
in travesti,, a cupletu
lui „Filimoane, Fili- 
moane" — replică dură 
a șlagărelor de maha
la, a lăutărismelor de 
duzină care pătrund 
încă pe scene, a cîn- 
tecului „cules cu mîna 
ei din comuna Cățelu", 
de o „supervedetă.

...Acesta este miezul 
spectacolului estival 
pe care ni-1 propune 
„Boema". Se mai poa

te adăuga show-ul so
listelor de muzică 
ușoară. In seara în 
care am fost, cînta Co
rina Chiriac : o întll- 
nire dintre cele mai 
plăcute, microrecitalul 
(bine echilibrat, bine 
dozat) fiind șansa au
diției unor cîntece 
scrise cu suflet, dar și 
prilejul de a constata 
că treapta de succes 
pe care a urcat solista 
se datorează unei evi
dente maturizări ar
tistice, cîntecul însem- 
nînd în evoluția sa nu 
numai melodie și ritm, 
dar și poezia unei sin
cere confesiuni.

„Boema, slăbiciunea 
mea !“, este deci un 
reușit „divertisment"
— cum îl numesc au
torii, după cum îl des
fășoară regizorul Bițu 
Fălticineanu. Chiar, 
dacă am sesizat că 
unele teme au * fost 
preluate din alte re
prezentații, chiar dacă 
unele prezențe acto
ricești puteau fi mai 
consistente — spre 
exemplu talentatul 
Radu Gheorghe ; chiar 
dacă uitînd că între 
„viața rațională" și 
„cura de slăbire" este 
totuși o mare dife
rență (ca între „oon- 
sum echilibrat" și „ri
sipă"), realizatorii spec
tacolului, conducerea 
teatrului nu au fost 
deloc darnici cu de
corurile... înțelegem 
că acestea au fost po
sibilitățile, dar chiar 
numai poleială șl car
ton vopsit ? Oricum, 
nimic nu poate fi pus 
în balanță față de fap
tul că aproape două 
ore se petrec în com
pania trio-ului Stela 
Popescu — Al. Arșinel
— Tamara Buciuceanu, 
a cîntecelor Cocinei 
Chiriac, a muzicii lui 
V. Veselovschi, că 
„slăbiciunile" de tot 
felul sint un excelent 
prilej de meditație.

Smaranda 
OTEANU

„Relații internaționale în perioada 
interbelică46

Dorind să contri
buie la o cît mai 
completă și veridică 
cunoaștere a relațiilor 
internaționale interbe
lice și, în același 
timp, să răspundă ce
rinței stringente a 
istoriografiei noastre 
de lărgire a cercetă
rilor în domeniul is
toriei universale, un 
colectiv de cadre di
dactice*) de la cate
dra de istorie univer
sală a Facultății de 
lstorie-filozofie a Uni
versității din Bucu
rești a elaborat un 
volum (apărut în Edi
tura politică) ce înmă
nunchează cinci stu
dii — fiecare dintre 
ele fiind axat pe un 
eveniment sau un as
pect al relațiilor in
ternaționale tn perioa
da dată — scrise cu 
competență și obiec
tivitate, în lumina 
concepției materia- 
list-istorice. Deși stu
diile incluse în vo
lum nu acoperă decît 
parțial aria și, mai

• Gh. N. Căzan, 
E. Nastovici, N. Z. 
Lupu, Z. Zorin, C. 
Bușe, AL Vianu.

ales, complexitatea re
lațiilor internaționale 
interbelice, selectarea 
judicioasă a subiec
telor abordate de fie
care în parte oferă 
cititorului o serie de 
elemente care-1 aju
tă la o mai bună înțe
legere a ansamblului 
relațiilor internațio
nale, a cauzelor rea
le care au făcut ca în
tr-un răstimp de 20 
de ani omenirea să 
cunoască ravagiile a 
două conflagrații mon
diale. Evoluția pro
blemei reparațiilor în 
anii 1919—1924, regle
mentarea probleme
lor Orientului Mijlo
ciu după primul răz
boi mondial, agresiu
nea militarismului ja
ponez în China și a 
fascismului italian In 
Etiopia, momente ale 
relațiilor interameri- 
cane între 1919 și 1939 
surprind aspecte esen
țiale ale adîncirii con
tradicțiilor dintre ma
rile puteri imperialis
te, dintre statele bur
gheze mijlocii și mici, 
pe de o parte, și state
le dominante, pe de 
altă parte, contradicții 
care — desfășurate 
pe fundalul principa

lei contradicții din 
epocă, cea dintre im
perialism și primul 
stat socialist din lume 
— au dus la prăbuși
rea bazelor pe care se 
întemeiase organizarea 
politică a lumii după 
primul război mon
dial și declanșarea 
celei de-a doua con
flagrații mondiale.

Autorii nu și-au 
propus să analizeze 
evenimentele respec
tive în mod exhaus
tiv, ci au procedat — 
cu rezultate mult mai 
bune după părerea 
noastră — la circum
scrierea lor în con
textul Istoric, insis- 
tînd asupra semnifi
cațiilor și Implicații
lor pe care le-au avut 
în evoluția relațiilor 
internaționale din e- 
pocă. Evocînd, chiar 
numai parțiaL una 
dintre cele mai dra
matice și mai sinuoa
se epoci din istoria 
relațiilor internațio
nale; cartea îndeam
nă la reflecții, oferind 
desprinderea unor în
vățăminte pentru pre
zentul și viitorul rela
țiilor Internaționale 
contemporane.

Dr. Constantin 
BOTORAN

lndu-se pe bună drep
tate că, mai ales în 
ultimul deceniu și ju
mătate, asemenea cer
cetări au cunoscut o 
nouă epocă de înflo
rire, în buna și multi
seculara tradiție a șco
lii românești de isto
rie.

Cu pertinență și 
exactitate sînt evalua
te preocupările pen
tru editarea izvoarelor 
istoriei naționale, sub- 
liniindu-se că acum 
au apărut și s-au în

chegat noi șl valoroa
se colecții de izvoare 
interne și străine, care 
au îmbogățit substan
țial baza documentară 
a cercetării. Celelalte 
studii incluse tn acest 
număr tratează pro
bleme privitoare Ia 
cercetarea istoriei na
ționalităților conlocui
toare — evidențiin- 
du-se faptul că dez
voltarea acestor cer
cetări constituie încă 
o expresie a prețuirii 
pe care partidul nostru

o acordă tradițiilor 
progresiste ale na
ționalităților conlo
cuitoare, rădăcinilor 
adînci ale frăției oa
menilor muncii ro
mâni și de alte națio
nalități din țara noas
tră ; Ia istoriografia 
militară ; la istoria 
istoriografiei ; la cer
cetările de demogra
fie istorică ; la dezvol
tarea științelor spe
ciale Istorice.

S. ACHIM

FESTIVITATE CU PRILEJUL APARIȚIEI VOLUMELOR 

„Strămoșii românilor — vestigii 
milenare de cultură și artă66

cinema
• A doua primăvarâ : CENTRAL
— 9.30; 11,30; 13.30; 15.30; 17.30;
19.30, COTROCENI — 15: 17.15;
19.30.
• Elvis și prietenii săi : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
• Rebelul : FAVORIT — 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15. TOMIS — 9: 
11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. la gră
dină — 21.
• Tereza : VICTORIA — 9.30: 12; 
14.30: 17: 19 30.
• Puterea și Adevărul : SCALA — 
9; 12,15; 18; 19,15.

• Un ostatic tn plus s PATRIA —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 9; 11.15; 18.30; 15,45; 
18; 20.15, GRADINA CAPITOL
— 21.
■ Sub patru steaguri s STUDIO 
— 10: 12; 14: 16; 18; 20
• Program de filme documentarei 
TIMPURI NOI — 9,30; U.3O; 13,30; 
15,30; 17.30: 19.30.
• Aventură in Arabia —• 9; 10.451 
12,30; 14,15: Animalele răspund — 
16: 18; 20 : DOINA.
• Artista, dolarii șl ardelenii i 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Drapelul rupt : FESTIVAL — 9: 
11,15; 13.30: 15.45: 13: 20. GRADI
NA SCALA — 21.
• Al treilea salt mortal : FERO
VIAR — 9; 11.15: 13.30: 15,45: 18;

„Revista de istorie66
7-8/1980

Cu prilejul celui 
de-al XV-lea Congres 
internațional de științe 
Istorice, a văzut lu
mina tiparului un nu
măr dublu al „Revis
tei de istorie" (7—8/ 
1980); în aproape pa
tru sute de pagini sînt 
înfățișate realizările 
istoriografiei româ
nești în perioada con
strucției socialiste, o 
atenție deosebită acor- 
dîndu-se cercetărilor

din ultimul deceniu șl 
jumătate.

Autorii studiilor au 
stăruit în chip firesc 
nu atît asupra titluri
lor, cît asupra proble
melor care au stat în 
centrul atenției cer
cetătorilor de specia
litate. Sînt prezentate 
astfel contribuțiile a- 
duse în acești ani la 
cunoașterea procesu
lui de formare a po
porului român; ge

neza și evoluția sta
telor feudale româ
nești, a civilizației ma
teriale și spirituale în 
epoca medievală ; for
marea națiunii ro
mâne și a statului na
țional unitar român ; 
istoria României în 
perioada contempo
rană.

Sînt examinate apoi 
rezultatele cercetări
lor românești de isto
rie universală, apreci-

Vineri, în cadrul unei festivități 
ee a avut loc tn rotonda Ateneului 
român, a fost lansată o recentă a- 
pariție editorială. Sub titlul generic 
„Strămoșii românilor — vestigii 
milenare de cultură și artă", edi
tura „Meridiane" a tipărit patru 
volume care înfățișează vechimea, 
continuitatea, stabilitatea și speci
ficul creației culturale în spațiul 
nostru geografic și Istoric, din' cele 
mai vechi timpuri și pină la pri
mele forme de manifestare a po
porului român.

Primul volum, „Preistoria Da
ciei", urmărește procesul istorico- 
cultural de la apariția primelor for
me de viață pe teritoriul Româ
niei pînă la Bfîrșitul secolului VI 
l.e.n. Cel de-al doilea volum — 
„Geto-dacii" — prezintă vestigiile 
culturii geto-dacice. Volumul 3 — 
„Decebal și Traian" — reconstituie 
desfășurarea războaielor daco-ro- 
mane. Cel de-al patrulea volum — 
„Daco-romanii“ — ilustrează tn 
două tomuri procesul de romani
zare a populației din provincia Da
cia, în paralel cu dezvoltarea cul

turii dacilor liberi, sinteza culturală 
dintre cele două procese, în condi
țiile retragerii armatei și adminis
trației romane la sud de Dunăre 
și de constituire ■ culturii daco- 
romanice. Sînt, totodată, pre
zentate raporturile acestei culturi 
cu culturile proprii popoarelor mi
gratoare, precum și dezvoltarea 
culturii daco-romanice într-un mod 
specific, pînă la transformarea ei 
In cultura românească veche.

Cu acest prilej au rostit alocu
țiuni prof. Mircea Petrescu-Dîmbo- 
vița, vicepreședinte al Biroului 
Comitetului național al Istoricilor, 
și prof. H. Daicoviciu, directorul 
Muzeului de istorie a Transilvaniei.

La festivitate au asistat Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și po
litice, oameni de știință și cultură, 
participanțl la cel de-al XV-lea 
Congres internațional de științe is
torice.

(Agerpres)

!n Editura politică a apărut volumul:
Vechimea, permanența și unitatea poporului 

român în scrierile socialiștilor 
Texte ale socialiștilor români scrise între anii 1872-1919
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DIVERS
Gest exemplar

Conducerea stațiunii Vilcele 
din județul Covasna a trimis pe 
adresa Intreprinderrii navale de 
elice — INETOF Galați — o 
scrisoare din care spicuim : „Vă 
rugăm să transmiteți muncito
rului Marin Arghir, de la în
treprinderea dumneavoastră, 
mulțumiri și recunoștința noas
tră pentru ajutorul deosebit de 
prețios pe care ni l-a dat intr-o 
noapte pentru înlăturarea unei 
defecțiuni la băile die acid car
bonic, astfel incit a doua zi in
stalațiile au putut să funcțio
neze normal".

In completare, precizăm că 
sudorul Marin Arghir, aflat in 

oferit 
lucrînd 
condiții

concediu de odihnă, s-a 
să înlăture defecținea, 
voluntar ore in șir in 
cu totul deosebite.

Bucuria 
poștașului

I Cea mai mare bucurie pentru 
I familia Niculiță din comuna Ci- 
Iprian Porumbescu — Suceava

(tatăl — factor poștal, mama — 
cooperatoare) o reprezintă, ca 
pentru toți părinții, copiii. Au 

I șapte și toți șapte învață bine.
Maria este in clasa a IX-a, la ‘ 
școala din localitate, iar Con- 

. stantin — elev la un liceu de
construcții de mașini. Dar cei- 

I lalți cinci ? Ceilalți cinci sint, 
toți, studenți: Georgeta — anul 1 

I la Academia de Studii Econo- 
| mice, Vladimir — student tot

„boboc", dar la o facultate de 
mecanică; loan — anul IV la 
electrotehnică ; Viorel — anul V 

I la construcții; Radu — munci
tor, urmează cursurile serale ale 

I institutului de invățămint su- 
I perior sucevean.

Tatăl lor, poștașul, ne asigură 
I că peste cițiva ani va primi ves

te bună și de la cei doi mezini.
I azi elevi. Le dorim succes I
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Miere... amară
Ideea a fost a lui Andronie 

Popa din comuna Ileana, jude
țul Ilfov : „Ce-ar fi — le-a zis 
el consătenilor Ion Șerban și 
Constantin Prunaru — să ne în
dulcim nițeluș ? Hai să mergem 
la noapte la stupii de lingă tar
laua cu floarea-soarelui".

Cum noaptea albinele nu-i 
puteau înțepa, iar apicultorii 
dormeau buștean, cei trei au 
sustras 12 bidoane pline cu mie
re și le-au dus la locuința lut 
C. Prunaru. Dar nici unul n-a 
apucat măcar să guste mierea.

Le-a pierit cheful
Trei tizi — Ion C., Ion S. și 

Ton D. — toți trei din Tirgo- 
viște (cărora nu le dăm numele 
întreg și o să vedeți de ce), 
bucuroși nevoie mare ei reuși
seră la examenul de mărire a 
retribuției cu cite o categorie In 
întreprinderea unde lucrează, 
s-au dus să se „cinstească^. Au 
colindat din restaurant tn res
taurant, tot ridicind paharul, 
cind cu bere, cind cu vin, astfel 
Incit la grădina de vară au 
ajuns cu foarte mari dificultăți 
in menținerea echilibrului. Fapt 
pentru care ospătarul, în loc 
să-i servească, i-a sfătuit să se 
ducă acasă să se culce. Atit i-a 
trebuit! Cei trei au făcut un 
tărăboi de pomină. Si nu s-au 
potolit pină nu s-au văzut amen- 

le-a pieritddți. După care 
cheful...

Fără foc
•/

Cel mai frumos 
care il poate oferi _____
Zalău aproapelui este... o 
tie cu chibrituri. Mai mare .... 
zul să-i vezi pe fumători cum 
se plndesc unul pe altul care 
aprinde primul țigara pentru ca 
apoi să-i ceară foc.

Dar dacă arzătorii de tutun 
pot să mai aibă — să zicem — 
răbdare, ce te faci cu gospodi
nele, care de citva timp nu mai 
găsesc prin urbe nici un chibrit. 
Ele așteaptă cu... înflăcărare 
răspunsul mai marilor comer
țului.

„cadou" 
cineva

pe 
din 
cu- 
ha-

A fost stopat
Trimis cu un autocamion de 

șapte tone și jumătate la Bicaz. 
cu treburi, Marian Zaharia, de 
la Asociația economică din 
Cropnița, județul Iași, s-a gin- 
dit că nu i-ar strica să facă și 
o... afacere, tn înțelegere cu un 
consătean, a urcat in mașină 
niște saci cu porumb și a por
nit să-i valorifice. Dar nu spre 
Bicaz, unde fusese trimis, ci 
tocmai la Moinești, cale de pes
te 150 kilometri, că auziseră ei 
că acolo e un preț mai bun.

Totul a mers ca pe... roate 
pină la Bacău, unde a fost sto
pat de organele de ordine.

Cu alte cuvinte, și-a găsit— 
Bacăul!
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20.18. AURORA - 9; 11.13; 13.30» 
15.45; 18; 20, la grădină — 2L
• tntilnire de gradul trei : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,30; 14: 171
19.45.
• Tara cailor sălbatici i EXCEL
SIOR — 9: 11,18: 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MELODIA — t; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharine! 
Blum t GRIVITA — 0; 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• Ifigenia : EFORIE — 9: 11,30; 
14; 16.30; 19.
• Viața dublă l BUZEȘTI — 15,30; 
17,45 : 20.
• Reațeaua „S" 3 DACIA — 9: 
11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Familia noastră : CULTURAL 
— 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18 : 20,15.

• Vlnătoare neobișnuită 3 LIRA — 
16; 18,15! 20,30, ia grădină — 20.45.
• Sacrificiul do Anul Nou 3 DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• întoarcerea lui Vodă Lăpuș- 
neanu : POPULAR — 16; 19.
• Abba I FLOREASCA — 9; Ut 
13; 15.30; 17,45: 20, FLAMURA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18 : 20.
• Drumul oaselor : FERENTARI
— 15.30; 17.30; 19,30, MUNCA — 
15,30: 17,45; 20.
• Mesaj din spațiu 3 GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
• Călărețul cu eșarfă albă 3 CIU
LEȘTI — 9; 11; 13.15: 15,30;
17.45; 20.
• Noi aventuri pe vasul „Posei

don" 3 PACEA — 19,39 s 17,30: 19,30, 
PARC HOTEL — 21. GRADINA 
FLACĂRA — 2L
• Cascadorul Hooper 3 MIORIȚA
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18 ; 20, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20, la 
grădină — 20.45.
• Ion, blestemul pămtntului, bles
temul iubirii i VOLGA — 9,30; 
14; 18.
• casta „Divina* 1 COSMOS — 13; 
17,15; 19,30.
■ Uimitorul căpitan Nemo : MO
DERN — 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15. la grădină - '21.15.
• Prietenii mei Indienii 3 FLA
CĂRA - 16: 18; 20.
• Copilărie Întreruptă t VIITO
RUL — 15,30: 19.

• Școala curajului H 3 GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,45.
• Întoarcerea acasă 3 GRADINA 
CULTURAL — 20,30.
• Adio, dar rămin cu tine : GRĂ
DINA GLORIA — 21.
• Bizonul alb t GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 20,15.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Oameni și șoareci — 19.30 : (la 
Teatrul de vară „N Bălcescu"- 
Bucureștii Noi) : Căsătoria — 20.
• Opera Română (In foyer) s

Seară de canțoneta și valsuri
— 19.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Stator
nici pe acest pămlnt — spectacol 
de sunet și lumină — 21.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : La fintina dorului — 
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat: In
tr-un ceas bun — 18.30.
• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la grădina de vară din Intr. 
Brezolanu) i Pe aripile tinereții
— 20.
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Atenție, părinți!
Zile călduroase, de august. O 

baie e nu numai tentantă, ci și 
binevenită. Numai că atunci 
cînd e vorba de copii, părinții 
sau cei in grija cărora aceștia se 
află trebuie să-i supravegheze 
cu toată atenția. Altfel..

Dar iată două întîmplări tra
gice petrecute in județul Timiș.

Un băiețel în virstă de 6 ani 
din comuna Sinandrei a plecat 
singur de acasă să se scalde în 
lacul de acumulare 
pierea localității.

O fetiță de 5 ani, 
s-a dus să se scalde 
de la marginea satului.

Nefiind nimeni prin apropie
rea lacului de acumulare și nici 
a băltii cu pricina, niciunul din
tre cei doi copii n-a mai putut 
fi salvat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînien*^j

din apro-
din Cebza, 
intr-o baltă
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AL XV-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE Ș W ISTORICE

Folosind învățămintele 
istoriei, să contribuim 

la apropierea 
și colaborarea

dintre popoare, la pacea lumii

TELEGRAMĂ

Dezbaterile vii, schimburile ample de Idei prilejuite de cel de-al 
XV-lea Congres internațional de științe istorice, care se desfășoară in 
capitala țării noastre, sub înaltul patronaj al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, subliniază, o dată mai mult, dorința de dialog a istoricilor 
din cele peste 50 de țări, pun în evidență voința participanților de a sa 
aprofunda fiecare din temele abordate. Publicăm, în continuare, noi răs
punsuri acordate redactorilor noștri de participant! la congres.

„înainte chiar de a Încheia acest 
congres, istoricii sînt deja convinși că 
el va intra în istoria întîlnirilor 
dintre ei ca un eveniment important. 
Această săptămînă de la București a 
fost una plină: discuții, schimburi de 
păreri și informații asupra preocu
părilor actuale — ne-a declarat 
prof. Alexander GIEYSZTOR, recent 
ales președinte al Comitetului Inter
național de Științe Istorice. N-a 
lipsit, pe de altă parte, nici o atmos
feră de pledoarie pentru o istorie vie 
care să servească civilizația de astăzi, 
aslgurîndu-i dimensiunea istorică a 
experiențelor umane. De asemenea, 
fi reieșit că atît pentru fiecare din- 
t'e națiuni, cît și pentru ansamblul

n ce In ce mai vizibil, al intereselor 
.or la scara globului, istoria — ca un 
trecut trăit și ca o luare la cunoștință 
a valorilor create în cursul secolelor 
— este un element necesar pentru 
supraviețuirea speciei umane. Această 
Îmbogățire a sensibilității omenești în 
raport cu marile probleme sociale, 
politice și morale a primit In cursui 
celui de-al XV-lea Congres al știin
țelor istorice un aport important.

Publicațiile deja apărute și pe cale 
să apară, transmisiunea ideilor, 
schimburile de păreri în cursul șe
dințelor între participant! — atît de 
numeroase și importante — și de 
asemenea primirea făcută congre
sului de către marele public româ
nesc, atît de larg informat prin 
mijloacele mass-media ale țării — 
tot acest ansamblu de fapte înscrie 
munca noastră într-un program ce 
trebuie realizat In toate zilele și prin 
toate mijloacele : a înțelege și a te 
face Înțeles, în respectul drepturilor 
fundamentale ale oamenilor, ale 
popoarelor și ale umanității".

„Am asistat ta multe conferințe și 
congrese internaționale, în diverse 
țări, in special la cele asupra stu
diilor istorice — ne-a declarat EL- 
SAMIR FAISAL, profesor de istorie 
la Universitatea din Bagdad, mem
bru al Consiliului Uniunii istoricilor 
arabi — așa Incit pot afirma că fo
rumul de la București ne-a impre
sionat prin modul exemplar de orga
nizare. Istoricii români și Comitetul 
de organizare s-au străduit și au 
reușit in eforturile lor, asigurind o 
desfășurare in bune condiții a lucră
rilor congresului de la București. 
Totodată, la congresul din capitala 
dumneavoastră participă un mare nu
măr de istorici din numeroase țări, 
prilej de cunoaștere și apropiere, de 
colaborare in domeniul nostru de ac
tivitate.

Consider că istoria este una din 
căile prin care se poate făuri o edu
cație adecvată tinerei generațti. Is
toria reprezintă, de obicei, trecutul. 
Dar din acest trecut se pot extrage 
învățăminte pentru prezent și pentru 
viitor. Nu se poate să înțelegem lu
mea de azi, cu problemele ei, fără 
să cunoaștem rădăcinile trecutului. 
Folosind cunoștințele și învățămin
tele istoriei, noi, istoricii, putem si 
ne aducem contribuția la apropierea 
și colaborarea dintre popoare, la pa
cea lumii.

Lucrările congresului de la Bucu- 
ști au fost marcate de prezentarea 

fi pubticarea unor documente impor
tante de către istorici din diverse 
țări, care in mod sigur vor îmbogăți 
științele istorice, le vor permite îm
plinirea menirii lor de informare și 
educare.

Sint fericit să subliniez cu acest 
prilej relațiile de prietenie existen
te intre Irak și România, relații care 
înfloresc in toate domeniile de acti
vitate. Sper că aceste raporturi vor 
contribui în mod fericit la a dine ir ea 
colaborării și cooperării dintre țările 
și popoarele noastre.

Vineri au continuat Ia București 
lucrările celui de-al XV-lea Con
gres internațional de științe isto
rice.

în secțiunea „mari teme" au fost 
abordate în această a șasea zi a 
congresului aspecte ale evoluției 
statelor federaliste și pluraliste. Ra
portul general a fost prezentat de 
Juliusz Bardach și Hubert Izdebski 
(Polonia), iar corapoartele de spe
cialiști din Australia, Canada, 
R. F. Germania, Elveția, S.U.A., 
U.R.S.S., Venezuela.

Tematica din secțiunea „Metodo
logie" a cuprins probleme și metode 
de istorie orală, avînd ca raportor 
general pe Maclyn P. Burg (S.U.A.), 
iar ooraportori istorici din Canada, 
Marea Britanie, Spania, Ungaria, 
Nigeria, Norvegia.

Dezbaterile din secția de metodo
logie au exprimat preocuparea isto

• ZGOMOTUL Șl 
ORGANISMUL UMAN. 
Cercetări efectuate în cadrul 
Institutului Max Planck din 
Dortmund, R.F.G., au dezvăluit 
noi granițe ale acțiunii nocive 
a zgomotului. S-a putut astfel 
constata că sistemul neurovege- 
tativ al omului, care controlează 
in mod automat pulsul, tempe
ratura corporală, digestia, res
pirația, începe să se resimtă în- 
cepînd de la un zgomot de 70 
decibeli — ceea ce corespunde 
„fondului sonor" al unei străzi 
relativ liniștite : arterele se con
tractă, crește tensiunea arterială 
și se reduce irigarea mușchiului 
inimii. Pe măsură ce crește in
tensitatea zgomotului, se ampli

Totodată, aș vrea să subliniez că 
apreciez in mod deosebit Mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tint de acord cu ideile domniei sale 
referitoare la contribuția ce poate fi 
adusă de istorici la cauza păcii, 
cooperării și înțelegerii intre po
poare. De asemenea, subscriu la ho- 
tărirea cu care șeful statului român 
se pronunță pentru menținerea și 
apărarea independenței naționale a 
statelor, fără nici un fel de amestec 
din afară.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a ura istoricilor români noi 
succese, iar poporului prieten al 
României multă prosperitate".

„Aș dori să mă refer, Intîi de toate, 
la Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat congresului pen
tru că el conține idei constructive de 
o mare importanță științifică și 
umanistă. Aceste idei, care relevă 
rolul oamenilor de știință în promo
varea adevărului istoric, au o înaltă

Declarații ale unor 
participanți la congres

valoare principială în vederea apre
cierii istoriei moderne, cît și a eve
nimentelor din trecut — a subliniat 
în declarația sa prof. dr. acad., KIM 
SOC HYON, președintele Comitetu
lui național al istoricilor din R.P.D. 
Coreeană. Suveranitatea, de exemplu, 
despre care se Vorbește în Mesaj, 
constituie o problemă vitală pentru 
fiecare națiune. în acest sens se poate 
afirma că istoria omenirii este isto
ria luptei pentru suveranitate, iar 
conținutul principal al istoriei umane 
este lupta pentru emanciparea de 
sub orice fel de oprimare, socială sau 
națională. De aceea, consider că res
pectarea independenței și suverani
tății naționale, întărirea păcii, pro
movarea colaborării și înțelegerii 
între popoare trebuie să guverneze 
relațiile dintre toate țările.

Istoria, ca știință, include și poli
ticul. Istoricii au datoria de a con
tribui prin munca de cercetare la 
edificarea unei lumi a păcii și pro
gresului social. Dealtfel, lucrările 
congresului de la București au fost 
caracterizate de un spirit de largă 
Îiarticipare, activă și rodnică, a de- 
egaților din diferite țări ale lumii, 

la dezbaterea temelor majore, de 
mare actualitate, ale contemporanei
tății, cum sînt destinderea, dezvolta
rea pașnică, progresul economic și 
social. Acest fapt dovedește că 
strădania ospitalierelor gazde de a 
crea un climat favorabil desfășurării 
în bune condiții a lucrărilor con
gresului au fost încununate de suc
ces.

Bucureștiul, pe care l-am vizitat 
prima oară acum 23 de ani, s-a 
schimbat atît de mult încit mi-a pă
rut de nerecunoscut. Capitala țării 
dumneavoastră a devenit un oraș 
frumos, modem și prosper. Urez din 
toată inima poporului român să 
obțină noi și mari progrese sub 
conducerea înțeleaptă a eminentului 
său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

„România ne-a primit cu multă 
afecțiune pe noi, cei 17 istorici argen
tinieni, care am venit la acest im
portant congres ți ne simțim foarte 
bine — aprecia prof. dr. A, PEREZ 
AMUCHAZTEGUI de la Universita
tea din Buenos Aires. Dealtfel, eu, 
care vin pentru prima oară in Româ
nia, mi-am propus să mai rămin 

Continuarea lucrărilor
ricilor de a lărgi clmpul de infor
mație privitor la trecutul național 
prin utilizarea datelor de valoare 
istorică păstrate în bogata lor tra
diție orală. Rapoartele, corapoarte
le, discuțiile și dezbaterile s-au ca
racterizat printr-un înalt nivel ști
ințific.

în cadrul secțiunii cronologice, 
lucrările s-au desfășurat In două 
subsecțiuni — de istorie modernă și 
istorie contemporană.

Dezbaterile pe teme de istorie 
modernă s-au axat pe comunicări 
privind relația dintre țărani și sta
tul național, gîndirea socială înain
tată a Rusiei și cea a Europei oc
cidentale în secolul XIX — proble
mele influenței mutuale, controlul 
social in Anglia victoriană, for
marea marilor puteri in secolele 
XVII și XVIII, revoluțiile și refor
mele din Europa în anul 1830 șl 
altele.

fică și simptomele: dilatarea 
pupilelor, contractarea mușchi
lor membrelor, abdomenului, to
racelui, o secreție bruscă de 
adrenalină, dereglarea secreției 
gastrice, accelerarea activității 
cardiace. Aceste fenomene se 
produc automat, indiferent de 
starea sănătății individului. Con
cluzia cercetătorilor vest-ger- 
mani este că omul nu se poate 
adapta la zgomot, cum se poate 
adapta, de pildă, la alte modifi
cări intervenite în mediul am
biant. De aci și necesitatea de 
a se adopta măsuri hotărîte con
tra poluării sonore. 

cîteva zile după încheierea lucrărilor 
congresului și să încerc să o cunosc 
cit mai bine. Pină acum am vizitat 
Muzeul de istorie națională, care m-a 
impresionat in mod deosebit prin 
felul complex in care oglindește 
lunga istorie a poporului român de 
la începuturi pină astăzi. Înțelegeți, 
pentru noi, cei din America de Sud, 
tot ce este mai vechi de 400 de ani ne 
interesează in mod aparte.

Sîntem onorați de a participa la 
lucrările celui de-al XV-lea Congres 
de științe istorice, care se distinge 
prin efortul depus de gazdele noastre 
pentru a-i asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare, ca și prin 
•înaltul nivel la care sînt tratate 
temele puse în discuție. Și aceasta 
este foarte important pentru că eu 
cred că istoria ne învață cum să 
trăim. Obișnuit sa analizeze dialec
tic evenimentele trecutului, istori
cul poate ajuta la discernerea in pre
zent a permanențelor societății 
umane, care apar mai puțin clar în 
realitatea cotidiană. Și, deși eu nu 
cred in prevederea viitorului, sînt 
convins că, beneficiind de instru
mentele puse la dispoziție de istorie, 
avem infinite posibilități de a identi
fica în dramaticul prezent posibilită
țile reale de dezvoltare. Din acest 
punct de vedere, eu cred că fructul 
cel mai important al acestui congres, 
ca și al altor reuniuni asemănătoare, 
Constă în schimbul de idei între 
participanți, in ocazia oferită de a se 
cunoaște reciproc, de a stabili re
lații de colaborare in beneficiul po
poarelor lor.

Vreau să subliniez că m-a emoțio
nat profund Mesajul adresat con
gresului nostru de președintele 
Nicolae Ceaușescu prin valorile puse 
în evidență, valori pe care le pre
țuim nespus și noi, argentinienii : 
dreptul popoarelor la pace, indepen
denți, suveranitate și, in consecință, 
dreptul la autodeterminare fără nici 
un amestee din afară".

„Actualul eongres mondial al Iste
ricilor. ne-a spus acad. BIRA SHAG- 
DAR1N, vicepreședinte al Academiei 
de științe a R. P. Mongole, conducă
torul delegației de istorici din țara sa, 
își relevă cu prisosință deosebita uti
litate pentru progresul științelor is
torice actuale.

Faptul că «ea de-a 15-a tntiîlnfre a 
Istoricilor are loc într-o țară socia
listă, România, care a asigurat un 
cadru organizatori» Ireproșabil, spo
rește și mai mult semnificația lucră
rilor sale, eeea ce se reflectă, în 
parte, și în tematica abordată. Pro
blemelor istoriei Europei de est, 
mai puțin cercetate în trecut, li s-a 
acordat atenția cuvenită în lucrările 
diferițiler reierenți, în același timp, 
am salutat înscrierea pe ordinea de zi 
a dezbaterilor unor teme de strin
gentă actualitate și incontestabilă în
semnătate în epoca noastră, cum sînt 
pacea și securitatea popoarelor. La 
înfăptuirea acestor deziderate majo
re, istoricii pot aduce aricind • con
tribuție valoroasă.

Am eonștatat cu toții marele inte
res acordat de conducătorii României 
socialiste științelor istorica. O ilustra
re vie a acestui interes o constituie 
Mesajul adresat congresului de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, amplele 
sale referiri la necesitatea promovă
rii unor relații de prietenie, înțele
gere și colaborare, eare să excludă 
războiul și forța din viața popoarelor.

Bucureștiul, România de azi mi-aiu 
lăsat o impresie de neuitat. Poporul 
român a obținut în ultimii ani reali
zări deosebite în construirea socia
lismului. De înfăptuirile sale m-am 
putut convinge străbătând străzile 
capitalei dumneavoastră, disoutînd cu 
colegii români. Și cred că aceleași 
impresii despre patria dumneavoas
tră au și ceilalți delegați".

Anchetă realizată de 
Gabriela BONDOC 
Silviu ACHIM 
Nicolae PLOPEANU

în subsecțiunea de istorie con
temporană. in cadrul temei „Mun
că și gestiune în industrie, in se
colul XX : forme de cooperare", ati 
fost susținute comunicări in legă
tură cu istoria dreptului de ges
tiune în comun în R.F. Germania, 
munoă și organizare în conducerea 
industriei in secolul XX în Marea 
Britanie, muncă și organizare în 
secolul XX în S.U.A., clasa mun
citoare în U.R.S.S. și problema or
ganizării producției.

Temele tratate în secția cronolo
gică au relevat înea o dată larga 
implicare a istoriei în problemele 
majore ale omenirii din epoca con
temporană și, totodată, orientarea 
cercetării istorice spre interdisci- 
plinaritate și cooperare ea investi
gațiile altor științe sociale și 
umane.

Lucrările congresului continuă.

• PARCUL DINO
ZAURILOR din provincia ca
nadiană Alberta a fost inclus 
în lista întocmită de UNESCO 
pentru „Monumentele culturale 
de însemnătate internațională", 
în sudul acestei regiuni au fost 
descoperite resturile a 30 de ti
puri de dinozauri, foarte bine 
păstrate.

• TELEVIZOR LILIPU
TAN. Televizorul din imagine 
este socotit unul dintre cele mai

Tovarășul îlie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă primului ministru al Repu
blicii Islamice Iran, Mohammad AU 
Rajai, eu prilejul desemnării in 
această funcție, pria care îi adre
sează felicitări și cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea mi
siunii cu care a fost învestit. în

Întîlniri la C. G al P. C. R.
în după-amiaza zilei de vineri, 

tovarășul Virgil Caaacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu dele
gația Partidului Uniunea pentru Pro
gres Național -- UPRONA — din 
Burundi, condusă de Emil Mworoha, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Din delegație mai fac parte: Libere 
Bararunyeratse, secretar național în
sărcinat cu problemele socio-aducati- 
ve și ale culturii populare ; Ildep- 
honse Nkeramihigo, secretar național 
însărcinat cu relațiile internaționale ; 
Alfred Naniye, eonsilier la Departa
mentul formării ideologice și pro
pagandei.

Cd acest prilej, s-a efectuat un 
larg schimb de informații în legă
tură cu preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Uniunea pentru Progres Na
țional — UPRONA și s-a expri
mat dorința dezvoltării continue a 
raporturilor dintre cele două partide, 
Republica Socialistă România și Re
publica Burundi, în spiritul întîlni
rilor și înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico-științifică 

românfl-îietnameză
Vineri dimineața au început în 

Capitală lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh
nico-științifică dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Vietnam.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Ioniță, membru sur 
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.O.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar cea 
vietnameză de tovarășul Do Muoi, 
membru supleant al Biroului Politie 
al C.C. al P.C. din Vietnam, vice-

Vizita ministrului de stat 
al Republicii

Vineri, s-au încheiat convorbirile 
oficiale între mtoastrul afacerilor ex
terne, Ștefan AAdrei, și ministrul de 
stat pentru afaceri externe al Re
publicii Arabe Egipt, dr. Boutros 
Boutros Ghali.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate aspecte privind extindereaiși 
aprofundarea conlucrării dintre Româ
nia și Egipt în diferite domecui de 
interes reriproa, precum și o serie 
de aspecte ale aetaalitații pohtioe in
ternaționale.

★
în cursul ditpă-amieaii de vineri, 

ministrul de stat pentru afaceri ex
terne al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Boutros Boutros Ghali, s-a întîlnit în 
Capitală eu ziariști români.

în declarația făotsta eu aceri: prilej 
și în răspunsurile date la întrebările 
adresate, oaspetele a arătat oă a avut 
onoarea să fie primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, eu oare a discutat 
aspecte ale relațiilor dintre România 
și Egipt, precum și o serie de proble
me internaționale actuale, o atenție 
deosebită fiind acordate Orientului 
Mijlociu și evoluției situației din 
zonă. Ministrul de stat egiptean pen
tru afaaeri externe a avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa politicii 
externe promovate de România, rele- 
vînd Contribuția activă a țării noas
tre in dfitecția soluționării pe Oale 
politică a situației din Orientul 
Mijlociu.

Relevînd stadiul actual și perspec
tivele colaborării româno-egiptene, 
vorbitorul a subliniat că relațiile din
tre cele două țări, care au la bază

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, vineri după- 
amiază a avut loc, in Capitală, o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au fost prezentata aspecte legate 
de dezvoltarea economieo-socială a 
Indoneziei. A avut loc, de asemenea, 
un program de etntece și dansuri 
indoneziene.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au fost de față general-brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Sub auspiaîile Conciliului Culturi’ 

și Educației Sooialâete, la librăria 
„Dacia" din Capitală a avut loc, vi
neri la amiază, lanzsarea lucrării „Is
toria Veneeuriri", de prof. dr. Guil
lermo Moron, președintele Comitetu
lui național de științe istorice din 
Venezuela, șeful delegației de isto
rici din această țară care participă 
la lucrările celui de-al XV-lea Con
gres internațional de științe isterice 
de Ia București.

mici din lume : ecranul său mă
soară doar 10 cm în diagonală. 
La acest televizor poate să fie 
insă adaptat un magnetoscop 
de 10 ori mai mare, în măsură 
să înregistreze emisiunile re
cepționate de miorotelevizor. 

telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de prietenie și conlu
crare existente între țările noastre 
se vor adinei și dezvolta în conti
nuare spre binele popoarelor român 
șl iranian, spre afirmarea și întări
rea independenței și suveranității 
națiunilor, a înțelegerii, colaborării 
și păcii în lume.

nia, și colonel Jean Baptiste Bagaza, 
președintele UPRONA și președin
tele Republicii Burundi.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat tovarășii Ioa- 
chim Moga, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție, 
și Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, s-a întîlnit cu to
varășul Wladyslaw Kruczek, membru 
al Biroului Politie al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Comisiei Centrale a 
Controlului de Partid, care a efec
tuat o vizită în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială, a avut loc un schimb de 
informații asupra preocupărilor ac
tuale ale P.C.R. și P.M.U.P. legate de 
construcția socialismului in cele două 
țări.

La întrevedere au participat D. 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și J. Kusiak, ambasa
dorul R.P. Polone la București.

prîm-ministru al guvernului, pre
ședintele părții vietnameze în co
misie.

Comisia analizează, In spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul în
tîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, posibilitățile de dezvoltare și 
diversificare, în continuare, a colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice româno-vietnameză în 
domenii de interes reciproc, precum 
și eăile de creștere a volumului 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

pentru afaceri externe 
Arabe Egipt

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a ministrului de stat pentru afaceri 
externe al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Boutros Boutros Ghali, vineri, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Mohammad Wafifc Hosny, a oferit 
un dineu.

Au luat parte Ștefan Andrei, mt- 
nistrrrt afacerilor externe, Gheorghe 
Drigu, adjunct al ministrului, alte 
persoane oftetale.

★
hotărîrile și înțelegerile convenite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, cunosc o evoluție 
pozitivă și constructivă. Totodată, 
s-a arătat că la București au fost dis
cutate unele posibilități practice me
nite să asigure dezvoltarea în conti
nuare a cooperării dintre cele două 
țări în diferite domenii de activitate 
de interes reciproc, precum și în 
sfera relațiilor internaționale.

Convorbirile purtate la București 
au prilejuit, de asemenea, abordarea 
unor probleme privind țările în curs 
de dezvoltare, mișcarea nealinierilor, 
viitoarea sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată noii 
ordini economice internaționale, a 
spus Boutros Ghali, relevînd în în
cheiere că relațiile româno-egiptene 
dovedesc posibilitatea cooperării în
tre țări cu sisteme politice diferite, 
pentru promovarea și consolidarea 
păcii, pentru democratizarea relați
ilor internaționale și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 

(Agerpres)

zilei
La festivitate au luat parte prof, 

dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe socia
le și politice, Cristea Chelaru, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie România—Vene
zuela, Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, di
rectori de edituri, scriitori, alți oa
meni de cultură, un numeros public.

Au fost de față, de asemenea, Olga 
Lucila Carmona, ambasadorul Vene- 
zuelei la București, și memhri ai am
basadei.

I ★
Ea invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 10—16 august, o de
legație a Consiliului portughez pen
tru pace și cooperare formată din 
dr. Laura Lopes, avocat, membră a 
Prezidiului Consiliului portughez 
pentru pace și cooperare, membră a 
Consiliului Național al mișcării de
mocratice a femeilor din Portugalia, 
și dr. Maria de Saudade Melo Are- 
zes, membră a Secretariatului și a 
Comisiei pentru dezarmare a Consi
liului portughez pentru pace și coo
perare.

în timpul vizitei, delegația portu
gheză a avut întrevederi la Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii, 
Consiliul Național al Femeilor, Aso
ciația de Drept Internațional și Rela
ții Internaționale, Colegiul avocaților 
din București, Consiliul județean Bra
șov al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

și 19 august. In tară : Vreme rece la 
început, apoi în eurs de încălzire. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea caracter de aversă, 
mai frecvente în primele zile. Vîntul 
va sufla slab ptnă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 5 
și 1S grade, izolat mai co-borîte în estul 
Transilvaniei, cele maxime vor oscila 
între 17 și 27 de grade, mai ridicate K> 
a doua parte a intervalului.

Adunare festivă 
cu prilejul „Zilei presei române“
Vineri a avut loe In Capitală o 

adunare festivă organizată de Con
siliul ziariștilor cu prilejul „Zilei 
presei române" și al celei de-a 49-a 
aniversări a apariției, în ilegalitate, 
a primului număr al ziarului 
„Scînteia".

Au participat cadre de conducere 
șl membri ai colectivelor redacțio
nale ale ziarelor și publicațiilor cen
trale, de la Radioteleviziune și 
„Agerpres", ziariști colaboratori din 
rîndul oamenilor muncii, tipografi, 
activiști de partid și de stât, de sin
dicat, reprezentanți ai unor minis
tere și uniuni de creație.

Sărbătorind tradiționala „Zi a presei române" într-un climat de 
profundă vibrație patriotică, generat de aniversarea revoluției de eli
berare națională și socială, antifascistă șl antiimperialistă în România 
în anul cînd întregul popor a sărbătorit cu înflăcărat entuziasm cei 15 ani 
de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., cea mai fertilă epocă din istoria 
țării, pe drept cuvînt numită „epoca Ceaușescu" — ziariștii din Republica 
Socialistă România vă aduc un călduros omagiu, izvorît din adîncul inimii 
lor, din conștiința faptului că prețioasele dumneavoastră indicații, ideile 
dumneavoastră revoluționare, profund novatoare și clarvăzătoare, au dat noi 
și înălțătoare dimensiuni activității noastre publicistice.

Urmind îndemnurile dumneavoastră pline de clarviziune și exigență 
eomunistâ, inspirîndu-ne permanent din bogatul tezaur de idei înscrise în 
cuvîntările și indicațiile dumneavoastră, vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru afirmarea con
cepțiilor filozofice revoluționare despre lume și viață ale partidului, ale clasei 
muncitoare, pentru cultivarea în conștiința fiecărui membru al societății 
noastre a unor sentimente de nețărmurită dragoste față de istoria pămintului 
strămoșesc, față de eforturile inepuizabile ale poporului român pentru ridi
carea patriei pe noi trepte de lumină.

Sub încercata conducere a partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. — se spune în telegramă — ne angajăm, în numele tuturor 

• ziariștilor din Republica Socialistă România — români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități — să milităm cu înaltă răspundere partinioă, cu ardoare 
comunistă pentru înfăptuirea neabătută a înălțătorului program de dezvoltare 
a țării hotărît de Congresul al XII-lea al partidului, să sprijinim cu toate 
puterile noastre eforturile partidului și statului, ale dumneavoastră personal, 
de a instaura în lumea de astăzi un climat de înțelegere și colaborare între 
popoare și, mai presus de toate, pacea și progresul pe întreaga planetă.
în cadrul adunării festive, Octa

vian Paler, președintele Consiliului 
ziariștilor, a înmînat premiile auto
rilor celor mai valoroase lucrări de 
presă și emisiune de radio și tele
viziune, distinse în cadrul concursu
lui de creație publicistică cu tema 
„Timp al marilor împliniri, timp al 
certitudinilor comuniste", organizat de 
Consiliul ziariștilor.

în încheiere a fost prezentat un 
recital de versuri susținut de actori 
bucureșteni, precum și filmul artis
tic românesc „Am fost șaisprezece", 
producție a Casei de filme nr. 4, 
care a prilejuit și o întîlnire cu rea
lizatori și interpreți ai acestei creații 
cinematografice.

• ★ —In holul Sălii de marmură a „Casei 
Scînteii" s-a deschis, cu acest prilej,

Avantajele noului mecanism 
economico-financiar

(Urmare din pag. I) 
tru fiecare secție o cotă orientativă 
de beneficiu, ținînd seama de pon
derea ei în ansamblul activității în
treprinderii.

— Cum ați soluționat problema 
colaborărilor, eare de asemenea 
creează unele greutăți în evoluția 
producției nete ?

— Producția netă nu exclude cola
borarea ta producție, dar nici nu face 
casă bună cu orice fel de colaborare. 
Din păcate, anumite întreprinderi 
specializate includ in prețurile pro
duselor pe eare ni le livrează cote de 
rentabilitate de 3—4 • ori mai mari 
decît rentabilitatea produsului nos
tru finit. Este o praoțică păgubitoare. 
Se încarcă artificial costul tractoare
lor. Tinted seama de acest neajuns, 
am revăzut lista colaboratorilor, ad- 
mițtadu-i doar pe aceia care au o 
cotă de rentabilitate apropiată de a 
noastră. Această anomalie ar trebui 
înlăturată definitiv cu prilejul reașe
zării prețurilor, operație aflată în 
plină desfășurare. Și. vorbind de 
anomalii, aș dori să precizez că se 
cuvine ea organele de planificare să 
acorde o atenție deosebită și corelării 
tuturor secțiunilor de plan, domeniu 
în care continuă să persiste neajun
suri cu influențe negative asupra cli
matului de emulație în muncă.

— Bugetul de venituri și cheltuieli 
are un rol covîrșitor în aplicarea cu 
bune rezultate a noului mecanism 
economice-financiar. Din păcate, une
ori esența lui nu este corect înțelea
să. fiind abordat într-o viziune rudi
mentară.

— Așa este. La început l-am tratat 
și noi ca pe fostul plan financiar al 
întreprinderii, operînd cu mari apro
ximări ce frizau uneori eroarea de 
calcul. Acum, cînd l-am repus în 
drepturile lui. am reușit să stabilim 
înainte de orice cuantumul real al 
mijloacelor circulante, ceea ce ne-a 
permis să lichidăm orice blocaj de 
fonduri. Dacă anul trecut întreprin

tv
Programul 1
9,30 Ecran de vacantă. Vrăjitorul din 

Orașul de Smarald
9.5S Drumuri în Istorie. De la Drobeta 

la Drobeta-Turnu Severin
10.20 Telecinemateca
12,10 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstic-sportiv
18.35 Săptămînă politioă
18.50 10(11 de seri
18,00 Telejurnal. • Tara tattmplnă 

marea sărbătoare
19.20 Călătorie prin tara mea. Povestiri 

de pe Valea Someșului. Reportaj 
de Sînziana Pop

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AZI, LA
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu meciurile etapei 
a 3-a, care se vor desfășura după 
următorul program :

Dinamo — F.C. Corvinul Hune
doara (stadion „Dinamo") ; Progresul 
Vulcan — F.C. Maia Mare (stadion 
„Progresul") ; F.C.M. Brașov — Spor
tul studențesc ; Politehnica Timișoa
ra — F.C. Olt ; A.S.A. Tg. Mureș — 
S.C. Bacău ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua ; Universitatea Craiova — 
Jiul Petroșani ; Politehnica Iași —

în cîteva rîndurl
• în ziua a doua a campionatelor 

republicane de înot, ce se desfășoară 
la bazinul „23 August" din Capitală, 
Carmen Bunaciu a stabilit un nou 
record național în proba de 100 m 
fluture, cu timpul de l’04”50/100. în 
proba feminină de 100 m bras Bri
gitte Prass s-a situat pe locul întîl, 
cu timpul de 1’13”76/100 — nou re
cord național.

Iată ceilalți ciștigători de ieri : 
100 m liber feminin : Irinel Pănules- 
ou I’00”08/100 ; 100 m liber bărbați ; 
Mihai Mandaehe — 55w 05/100 j 100 m

Adunarea a fost deschisă de Ernest 
Breitenstein, redactor-șef al ziarului 
„Neuer Weg".

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit Nicolae Dragoș, prim- 
adjunct al redactorului-șef al zia
rului „Scînteia", membru al Consi
liului ziariștilor.

într-o atmosferă entuziastă, de 
nețărmurită dragoste față de partid, 
față de secretarul său general, 
participanții au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune ;

expoziția de fotografii „Cu ochiul 
ziaristului", organizată de Sindicatul 
presă-București.

Manifestări dedicate „Zilei presei 
române" au mai avut loc în toate 
municipiile reședință de județ.

Participanții la adunările festive 
au adresat telegrame secretarului ge
neral al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care adresează cele mai calde 
mulțumiri pentru grija permanentă 
pe care o poartă celor ce activează 
în domeniul presei, angajîndu-se să 
militeze activ în înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe a 
partidului, în îndeplinirea obiective
lor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

(Agerpres)

derea ..Tractorul" a plătit aproape 55 
milioane lei penalizări. în 1980 acest 
capitol a fost practic lichidat. Alt 
avantaj al bugetului de venituri și 
cheltuieli constă în reducerea simți
toare a creditelor neplanificate, cu 
dobîndă majorată. în raport cu si
tuația din anul trecut, acum înregis
trăm la acest capitol o economie de 
circa 12 milioane let în sfîrșit. cu 
ajutorul bugetului de venituri și 
cheltuieli reușim să cunoaștem de
cadal evoluția întregii situații econo- 
mico-financiare și să intervenim 
prompt atunci cînd survin fenomene 
negative.

Rezultatele sînt dintre cele mai 
promițătoare. Dacă doi ani la tind 
nu am realizat beneficiul planificat și, 
ded. nu am putut constitui fondurile 
prevăzute prin lege. în acest an în
treprinderea „Tractorul" a depășit 
beneficiul planificat cu peste 75 mi
lioane l«i. Cred că rezultatele vor fi 
și mai bune cînd se va reuși defalca- 
rea bugetului de venituri și cheltu
ieli pe fiecare secție ta parte. Toc
mai de aceea cred că trebuie urgen
tată soluționarea metodologică a 
acestei probleme.

— Mai mult ca aricind. aplicarea 
corectă a noului mecanism econo
mico-financiar impune o unitate de 
vederi intre economiști si ceilalți 
specialiști.

— Indiscutabil, nu mai putem ac
cepta situația m care inginerii concep 
rupți de exigențele creșterii eficien
ței economice, după cum nu poate fi 
tolerată nici postura economistului 
„de birou", care nu stăpînește la 
perfecție fluxul tehnologic, nu cu
noaște exact rigorile producției. Toc
mai de aceea, ta cadrul acțiunii de 
reciclare am căutat și căutăm în con
tinuare să înlăturăm această lacună, 
famHiarizînd pe fiecare din aceste 
categorii de specialiști cu problemele 
celuilalt. Numai operînd cu aceleași 
exigențe vom reuși să facem pasul 
hotărît spre o nouă calitate în în
treaga noastră activitate economică.

28,00 Teleenciclopedla
20,30 Film artistic : .Agentul straniu". 

Premieră TV. Producție a Casei da 
filme Numărul Patru

22,ÎS Meridianele cintecului si dansului
22,45 Forumul mondial al istoricilor
22,68 Telejurnal ■ Sport
Programul 2
19,00 Telejurnal. • Tarn tnttmplnă 

marea sărbătoare
19.20 Jaz în concert
20.20 Itinerare turistice
20,SO Documentar TV i Columna — ge

neza unui popor
21,13 Maeștrii artei Interpretative con

temporane
12.05 Muzeu șl atelier. Documentar de 

artă
22,55 Telejurnal • Sport

FOTBAL
Universitatea Cluj-Napoca ; F.C.M. 
Galați — F.C. Argeș Pitești.

Cu excepția jocului F.C.M. Bra
șov — Sportul studențesc (ce se va 
disputa la ora 16,00 și va fi televi
zat), toate celelalte partide vor în
cepe la ora 18,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, în ca
drul emisiunii „Fotbal minut cu mi
nut", cu începere de la ora 17,30.

fluture bărbați s Horia Lucaciu — 
58” 05/100.
• în Sala sporturilor din Constan

ța a început, vineri, tradiționala 
competiție internațională de baschet 
masculin „Cupa Mării Negre". în cel 
mai interesant meci al zilei, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 100—80 (50—36) formația Poloniei, 
în deschidere 1» acest joc, repre
zentativa R.P. Chineze a cîștigat cu 
scorul de 94—86 (45—39) tntîlnlrea cu 
selecționata de tineret a României.
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Manifestări peste hotare
consacrate sărbătorii naționale

a României
Ia Mos-La Ambasada României de

«ova a avut loc o conferință de 
presă consacrată celei de-a 36-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă. în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, Traian Dudaș, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică, a trecut în revistă lupta po
porului român pentru libertate și 
independență națională, care a culmi
nat cu actul de la 23 August, cind, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a fost inaugurată o nouă 
etapă în istoria patriei, fiind deschisă 
calea împlinirii idealurilor și năzuin
țelor de libertate și dreptate ale po
porului român, a cuceririi depline a 
independenței și suveranității națio
nale, pentru transformarea revoluțio
nară a societății românești.

Vorbitorul a subliniat că sărbă
toarea națională este aniversată în 
anul în care se împlinesc 2050 de ani 
de la întemeierea primului stat dac 
centralizat și independent și 15 ani 
de cînd in fruntea partidului a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
perioadă de împliniri fără precedent 
în istoria patriei.

Ambasadorul român a evidențiat 
Importanța deosebită a întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev pentru dezvoltarea 
multilaterală a colaborării dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre cele două 
țări și popoare.

Au participat reprezentanți al pre
sei centrale și locale, ai radiotelevi
ziunii sovietice.

grele ale poporului român în luptele 
împotriva Germaniei hitleriste, pen
tru eliberarea României și a terito
riului altor țări, prietenia ce leagă 
poporul român de popoarele acestor 
țări. Au fost evidențiate succesele re
marcabile obținute în opera de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, îndeosebi în ultimii 
15 ani.

Totodată, Ia monumentele ostași
lor români căzuți pentru eliberarea 
orașelor Brno și Kromeriz au fost 
depuse coroane 
organelor locale 
și a Ambasadei 
Au fost intonate 
celor două țări.

de flori din partea 
de partid și de stat 
României la Praga. 
imnurile de stat ale

La Clubul internațional de presă și 
carte din Radom (R.P. Polonă) a 
avut Ioc o întîlnire cu oameni de cul
tură și artă din voievodat. Cu acest 
prilej a fost evocată semnificația 
evenimentului aniversat, iar în săli
le clubului a fost deschisă expoziția 
de pictură pe lemn și sticlă cu lu
crări semnate de Vasile Frunzete, 
laureat al concursului „Cîntarea 
României".

Președintele Madagascarului
l-a primit pe reprezentantul P.C.R

ANTANANARIVO 15 (Agerpres). — 
Un schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele Republicii Demo
cratice Madagascar, secretar general 
al Partidului Avangarda Revoluției 
Malgașe, Didier Ratsiraka, a avut loc 
la Antananarivo, cu prilejul primirii 
de către președintele Ratsiraka a re
prezentantului Partidului Comunist 
Român la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Congresul pen
tru Independența Madagascarului, 
Ion Catrinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R.
. Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis președintelui Didier Rat
siraka un salut prietenesc, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
plHeten al R. D. Madagascar noi suc
cese în lupta sa de edificare a unei

noi societăți, de progres și prospe
ritate.

Mulțumind călduros, președintele 
Didier Ratsiraka a rugat să se 
transmită conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut pri
etenesc și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar po
porului român, noi succese pe dru
mul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Președintele Didier Ratsiraka a ex
primat dorința dezvoltării și ampli
ficării raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, în 
interesul popoarelor român și mal- 
gaș, progresului și păcii. El a elo
giat neobosita activitate pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o consa
cră personal apărării păcii, instaură
rii unei noi ordini economice interna
ționale. înfăptuirii dezarmării și 
securității în lume.

La primire a participat Petre Ță- 
ranu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în Madagascar.

INDIA

Apel la unitate pentru

ORIENTUL MIJLOCIU

ATAC AL UNUI COMANDO 
ISRAELIAN IN SUDUL 

LIBANULUI
BEIRUT 15 (Agerpres). — O forță 

de comando israeliană transportată 
pe măre a debarcat joi noaptea în 
apropiere de orașul de coastă Saida, 
din sudul Libanului, și a deschis fo
cul asupra a două vehicule militare 
care patrulau în zonă, a anunțat pos
tul de radio Beirut, reluat de agen
țiile U.P.I., Reuter și France Presse.

Un purtător de cuvînt palestinian a 
precizat că în acest atac vedetele 
israeliene au fost însoțite de elicop
tere și avioane militare.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv, citat de agențile A.P. și Reu
ter, a anunțat că forțele israeliene au 
întreprins în noaptea de joi spre vi
neri o operațiune împotriva mai mul
tor baze palestiniene din Liban, la 
nord de orașele Tyr și Saida.

COREEA DE SUD

FERMA CONDAMNARE A FARSEI JUDICIARE DE LA SEUL
SEUL 15 (Agerpres). — Atenția ob

servatorilor situației din Coreea de 
Sud este atrasă în prezent de ampla 
înscenare judiciară pusă la cale de 
regimul aflat la putere la Seul îm
potriva lui Kim Dae Jung, lider al 
opoziției sud-coreene, personalitate 
politică cu vederi democratice, 
versar declarat al 
antipopulare sud-coreene din 
și din prezent, partizan al ideii 
ficării Coreei.

în cadrul procesului început 
un tribunal militar din Seul 
triva lui Kim Dae Jung, 
inaugurală, care a durat șapte ore, a 
fost consacrată în principal citirii 
celor peste 150 de pagini ale „actului 
de acuzare" formulat împotriva lide
rului opoziției și a celorlalți 23 de 
„acuzați" judecați împreună cu el : 
foști deputați ai opoziției, profesori 
universitari și studenți. Ei sînt învi- 
nuiți de către „justiția" regimului 
dictatorial militar de „conspirație 
antiguvernamentală, violarea legii 
securității naționale, incitare la rebe-

ad-
regimurilor 

trecut 
reuni-
joi la 
împo- 

ședința

Hune". Acuzațiile formulate vădesc 
clar intenția autorităților de la Seul 
de a se răfui cu victimele înscenării 
judiciare, în primul rînd cu Kim Dae 
Jung, care este pasibil de pedeapsa 
capitală. Observatorii scenei politice 
sud-coreene remarcă, dealtfel, perse
verența manifestată în ultima vreme 
de promotorii actualului regim mili
tar sud-coreean în înlăturarea orică
ror personalități care i-ar putea in
comoda în înfăptuirea obiectivelor 
lor antipopulare. Tentativele de per
petuare a dictaturii întîmpină însă o 
opoziție crescîndă în Coreea de Sud, 
iar actuala farsă judiciară de la Seul 
este ferm condamnată atît de popu
lația sud-coreeană, cît și de opinia 
publică progresistă internațională.

La Ambasada română din Praga 
a avut loc o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți ai 
secției mijloacelor de informare în 
masă a C.C. al P C. din Cehoslova
cia, ai Ministerului Afacerilor Exter
ne, agenției de presă C.T.K., ai ra
diodifuziunii și televiziunii, ziariști.

In cuvîntul său, ambasadorul țării 
noastre in R.S. Cehoslovacă. Ionel 
Diaconescu, a subliniat însemnătatea 
evenimentului aniversat, a eviden
țiat realizările poporului român în 
construcția socialistă, în special în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Cehoslova
cia, precum și activitatea României 
pe plan internațional.

Cei prezenți au vizitat expoziția 
„Vestigii din Carpați", deschisă în 
Baloanele ambasadei.

La Ambasada română din Phenian 
a fost organizată o conferință de 
presă, la care au participat ziariști 
de la principalele organe de presă 
ale R.P.D. Coreene, redactori ai agen
ției A.C.T.C. și ai radioteleviziunii, 
reprezentanți ai M.A.E. Ambasadorul 
român, Paul Marinescu, a prezentat 
semnificația actului de la 23 August 
1944, marile transformări pe plan po
litic, economic și social-cultural care 
au avut loc in România, mai ales în 
ultimii 15 ani. De asemenea, au fost 
evidențiate principalele acțiuni și 
preocupări românești de politică ex
ternă, precum și bunele relații dintre 
țara noastră și R.P.D. Coreeană în 
diferite domenii. în încheiere a fost 
prezentat filmul documentar „Galați 
— cetatea oțelului".

economico-sociale

La Consulatul general al României 
de la Bratislava a fost organizată o 
conferință de presă, ia care au parti
cipat redactori ai principalelor ziare 
și reviste, ai radioului și televiziunii 
din capitala slovacă. Consulul general 
al țării noastre, loan Murg, a făcut 
o expunere cu privire la acest eve
niment, evocînd efortul și jertfele

în „Sala oamenilor de seamă ai 
patriei" a Adunării Legislative din 
San jose (Costa Rica) a avut loc o 
manifestare organizată de Comisia 
pentru relații interparlamentare și 
Grupul parlamentar de prietenie 
costaricano-român. Dr. Andres Jen
kins Dobles, președintele grupului, 
și Radu Urzică, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al țării noastre la San Jose, 
au prezentat momente deosebite din 
istoria noastră națională privind con
tinuitatea poporului român în vatra 
strămoșească, lupta sa pentru liber
tate și dezvoltare de sine stătătoare, 
au înfățișat succesele obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, în toate domeniile de 
activitate. Au participat reprezentanți 
ai unor ministere și instituții de stat, 
deputați, personalități ale vieții cul
turale, membri ai corpului diplomatic.

S. U. A

incheierea Conversiei naționale

DELHI 15 (Agerpres). — În me
sajul radiotelevizat adresat țării cu 
prilejul celei de-a 33-a aniversări a 
independenței republicii, președintele 
Indiei, Neelam Sanjiva Reddy, a evi
dențiat realizările obținute de poporul 
indian în diverse domenii. Referin- 
du-se la dificultățile cu care este 
confruntată în prezent India, șeful 
statului a subliniat necesitatea creă
rii de noi locuri de muncă în in
dustrie și agricultură, a înfăptuirii 
unor largi reforme sociale. Președin
tele Reddy și-a exprimat Încrederea 
că actualul guvern va reuși să gă
sească soluții la cele mai presanta 
dintre aceste probleme.

Primul ministru, Indira Gandhi, a 
declarat, cu același prilej, că țara sa 
se pronunță pentru promovarea unor 
bune relații de prietenie și coope
rare cu toate țările vecine, întrucit 
„nimic nu poate fi cîștigat prin osti
litate și confruntare”. India, a spus 
premierul, este confruntată cu pe
ricole sporite din cauza cursei înar
mărilor, care a antrenat și zona Ocea
nului Indian.

în ceea ce privește politica In
ternă, premierul indian a trecut în 
revistă situația economică și socia
lă, exprimîndu-și în special îngrijo
rarea în legătură cu recrudescența 
incidentelor dintre diferite comunități 
etnice și religioase. Indira Gandhi a 
lansat un apel la unitate și disci
plină pentru depășirea problemelor 
social-economice cu care este con
fruntată India.

GEIMTIILE DE PRESA
pe scurt

r

ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, s-a întîlnit cu Geor
ges Marchais, secretar general al 
P. C. Francez, aflat la odihnă în 
Bulgaria, anunță agenția B.T.A. 
Convorbirea care a avut loc s-a re
ferit la relațiile dintre cele două 
partide, la probleme ale vieții in
ternaționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 
DOUA DECENII DE LA PROCLA
MAREA INDEPENDENȚEI R. P. 
CONGO, la Brazzaville a avut loc 
o paradă militară, urmată de o de
monstrație a oamenilor muncii. In
tr-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele C.C. al Partidului Congo- 
lez al Muncii, președintele Republi
cii Populare Congo, Denis Sassou 
Nguesso, a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor cetă
țenilor pentru dezvoltarea economi
că a țării.

L

O DELEGAȚIE A COMISIEI 
O.N.U. PENTRU DREPTURILE 
OMULUI, care întreprinde o mi
siune de informare privind condi
țiile Inumane de viață și muncă 
impuse de regimul de la Pretoria 
populației de culoare din Africa de 
Sud șl Namibia, a sosit la Dar es 
Salaam. într-o declarație făcută la 
sosire, Kega Mbay, conducătorul 
delegației, a subliniat că R.S.A. 
promovează o politică de violare 
flagrantă a drepturilor elementare 
ale omului și ale popoarelor din

a Partidului Democrat

această zonă a Africii, concomitent 
cu intensificarea acțiunilor repre
sive împotriva forțelor patriotice 
sud-africane și namibiene. în cursul 
șederii la Dar es Salaam delegația 
va purta convorbiri cu membri ai 
mișcării de eliberare din Africa de 
Sud.

economia suedeză. O astfel de re
uniune a forului legislativ suedez 
nu a mai avut loc din anii *50, men
ționează agenția Associated Press.

PIERDERILE PROVOCATE AN
GOLEZ in sectorul zootehnic ca ur
mare a acțiunilor agresive ale Afri
cii de Sud. însumează peste 52 mi
lioane dolari, se arată intr-un co
municat al Ministerului angolez al 
Agriculturii, transmis de agenția 
Angop. Pe de altă parte, 1 pagubele 
înregistrate in urma distrugerii 
unor instalații de prelucrare sau 
vinzare a produselor de carne se ri
dică la circa 16 milioane dolari.

PRIMUL MINISTRU AL SUE
DIEI, Thorbjoern Faelldin, a anun
țat că a convocat parlamentul într-o 
sesiune extraordinară, între 25 au
gust și 15 septembrie, pentru a se 
examina o serie de probleme cu 
care este confruntată în prezent

IN SALVADOR AU CONTINUAT 
ACȚIUNILE REPRESIVE împotri
va participanților la greva generală 
declanșată la chemarea Frontului 
Democratic Revoluționar, cea mai 
largă grupare a forțelor politice de 
stînga salvadoriene. Greva a fost 
declanșată în sprijinul unor refor
me democratice și în semn de pro
test față de menținerea măsurilor 
represive antipopulare. După cum 
relevă agențiile France Presse și 
A.P., intervenția forțelor poliție
nești a provocat victime omenești.

CURSUL DOLARULUI ȘI PRE
ȚUL AURULUI au fost in creștere 
joi la bursa din New York. Deviza 
americană s-a schimbat pentru 
1,7845 mărci vest-germane față de 
1,7795 in ziua precedentă, iar prețul 
unciei de metal prețios s-a ridicat 
la 628,60 dolari, față de 616,30 dolari 
cu o zi în urmă.

„Cartea albă“ privind 
evoluția economiei nipone

TOKIO 15 (Agerpres). — La Tokio 
a fost dată publicității o „Carte albă" 
privind evoluția economiei japoneze 
în cursul anului fiscal 1979—1980, de 
fapt un raport alcătuit de Agenția de 
planificare economică și aprobat de 
guvern. Efectele creșterii prețurilor 
la petrol se fae încă resimțite in 
economie, se arată în documentul ci
tat de agenția Kyodo, deși in dife
rite sectoare s-au introdus inovații 
tehnice menite să ducă la economisi
rea resurselor energetice. Din acest 
motiv, se menționează în „Cartea 
albă", balanța de plăți curente înre
gistrează un deficit, jumătate din 
acesta fiind practic cauzat de „not?. 
de plată petrolieră".

Aceleași cauze, relevă raportul, 
află și la originea creșterii galopante 
a prețurilor cu ridicata, la care s-au 
adăugat efectele deprecierii yenului 
în raport cu dolarul, ceea ce a deter
minat în mod automat o sporire a 
valorii importurilor.

Efecte nefavorabile asupra econo
miei au avut, de asemenea, reducerea 
veniturilor reale ale populației, ceea 
ce a dus la o diminuare a cererii și, 
implicit, a investițiilor de capital in 
ramurile producătoare de bunuri de 
consum, la care s-au adăugat unele 
creșteri de prețuri de natură specu
lativă.

In ceea ce privește evoluția econo
mică pînâ la finele actualului exer
cițiu financiar, raportul este mai de
grabă pesimist, avîndu-se în vedere, 
între altele, accentuarea recesiunii în 
economia Statelor Unite, principalul 
partener comercial al Japoniei, și si
tuația prețurilor la petrol pe piața 
mondială.

CERCETĂRI MEDICALE LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL 
SOVIETIC. La 15 august, în cea de-a 129-a zi de activitate în spațiul cos
mic, cosmonauții sovietici Leonid Popov și Valeri Riumin — aflați la 
bordul complexului orbital „Saliut-6—,,Soiuz-37‘‘ — au consacrat ziua lor 
de muncă in special cercetărilor cu caracter medical. Folosind aparatura 
multifuncțională „Polinom-2 M“, ei au studiat activitatea bioelectrică a 
inimii și parametrii respirației. In aceeași zi, cosmonauții au continuat 
efectuarea de observații vizuale și fotografierea anumitor porțiuni ale 
uscatului și oceanului planetar. In zilele anterioare au fost obținute, cu 
ajutorul instalației tehnologice „Kristall", monocristale ale unor semicon
ductor și au fost efectuate, cu telescopul de bord, cercetări astrofizice.

J

NEW YORK 15 (Agerpres). — Con
venția Națională a Partidului De
mocrat din Statele Unite și-a înche
iat lucrările la New York. După cum 
se știe, Jimmy Carter a fost investit 
drept candidat democrat în alegeri
le prezidențiale din luna noiembrie. 
Alături de el, pentru funcția de vice
președinte va candida Walter Mon- 
dale.

In cadrul Convenției a fost elabo
rată platforma-program a Partidului 
Democrat, rezultat al compromisului 
dintre gruparea care l-a susținut pe 
președintele Carter și cea a senato
rului Kennedy. Pe plan intern, do
cumentul pune accentul principal pe 
problemele economice și sociale cu 
care sint confruntate S.U.A. în pre
zent, preconizind, intre altele, că o 
prioritate absolută în redresarea si
tuației economico-sociale americane 
trebuie să revină reducerii șomaju
lui, ce afectează circa 8,2 milioane 
cetățeni americani. Printre celelalte 
obiective înscrise la acest capitol in 
platforma electorală democrată se

numără diminuarea Inflației, crearea 
de noi locuri de muncă, revitalizarea 
industriei, dezvoltarea surselor de 
energie.

în ceea ce privește politica exter
nă, documentul electoral al Partidu
lui Democrat prevede, în esență, con
tinuarea politicii duse de actuala 
administrație.

★
Datele difuzate de Centrul ameri

can pentru productivitate (organism 
particular de 
arată, că în al 
anului în curs 
ducere de 6.7 . . _____
tății pe ansamblul economiei ameri
cane, față de nivelul primelor trei 
luni. Datele sînt bazate pe analiza 
investițiilor în diferite ■ ramuri eco
nomice și a nivelului utilizării forței 
de muncă în raport cu producția. Se 
precizează că in sectorul de produse 
manufacturate reducerea productivi
tății a fost mai mare decit media pe 
economie, depășindu-se 11 la sută.

cercetări economice) 
doilea trimestru al 
s-a înregistrat o re
ia sută a productivi-

VICTIMELE SĂRĂCIEI Șl MIZERIEI 
Anul trecut, 15 milioane de oameni 

pierit de foame 
fața acestei situații — 
a arătat reprezentan
tul mexican, Gaspar 
Chavez Zarate — lu
mea nu trebuie să mai 
permită statelor indus
trializate să impună 
restricții în comerțul 
cu produse alimentare 
și alte materii prime. 
O astfel de practică, 
a arătat vorbitorul, 
constituie o „flagrantă 
violare a 
colective ale 
lor". El a 
necesitatea 
unor înțelegeri inter
naționale pentru a fi 
evitate asemenea prac
tici. Vorbitorul a ară-

au
CIUDAD DE MEXI

CO (15 (Agerpres). — 
Anul trecut, pe glob, 
peste 15 milioane de 
oameni au pierit din 
cauza foametei, s-a 
subliniat in cadrul 
dezbaterilor care au 
avut loc la Ciudad de 
Mexico cu prilejul 
unui colocviu privind 
drepturile omului, or
ganizat de UNESCO.

Vorbitorii au arătat 
că, în total, peste 450 
milioane de oameni 
au avut de suferit din 
cauza mizeriei și foa
metei, în primul rind 
în țările cele mai să
race ale lumii. In

drepturilor 
națiuni- 

subliniat 
realizării

tat, totodată, că actua
la cursă a înarmărilor 
afectează, în primul 
rind, țările in curs de 
dezvoltare.

Pe de altă parte, un 
comunicat al Organi
zației Mondiale a Să
nătății arată că 450 mi
lioane persoane (10 la 
sută din populația lu
mii) sint grav handi
capate și numărul lor 

spa crește dacă nu vor 
fi luate măsuri pre
ventive eficiente. Se 
relevă că malnutriția 
este un factor ce con
tribuie direct la creș
terea numărului per
soanelor handicapate.

CAPRICIILE VREMII
LONDRA. — în Marea Britanie, 

țară care dealtfel nu duce lipsă, prin 
„tradiție climatică", de precipitații 
abundente, s-au abătut, în noaptea de 
joi spre vineri, ploi cu adevărat to
rențiale. Potrivit serviciilor meteoro
logice, a plouat 12 ore fără întreru
pere. cantitatea de apă fiind practic 
la nivelul mediu al unei luni întregi. 
Specialiștii arată că aceste ploi ne
obișnuit de puternice, ce au afectat 
mai ales regiunile din sudul și cen
trul Angliei, se datorează întîlnirii 
unei zone atmosferice depresionare 
cu o masă mare de aer cald și umed.

WASHINGTON. — Serviciile me
teorologice din Miami au anunțat for
marea celei de-a doua mari furtuni 
tropicale a sezonului, pe care au de
numit-o ,.Bonnie". Centrul depresiu
nii atmosferice în care ia naștere 
această „soră mai mică" a uraganului 
„Alien" este localizat intr-o zonă si
tuată în Oceanul Atlantic, la jumăta
tea distanței dintre litoralul Africii și 
Antilele Mici.

Pe de altă parte, Washingtonul cu-

noaște cea mai fierbinte vară din ul
timii peste 100 de ani. Timp de 13 
zile în șir, mercurul termometrelor a 
urcat la peste 32 de grade. Aseme
nea temperaturi n-au mai fost înre
gistrate din anul 1872.

Șomajul 
în rîndul tineretului 
din țările O.C.D.E.

PARIS 15 (Agerpres). — Problema 
șomajului în rîndul tineretului va 
continua să se afle la ordinea zilei 
în majoritatea țărilor occidentale 
industrializate — apreciază experți al 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (O.C.D.E.). în
tr-o analiză a pieței forței de muncă 
pentru categoria de virstă 16—25 de 
ani. dată publicității la sediul orga
nizației din Paris, se arată că, cu 
mici excepții, numărul tinerilor care 
nu au un loc de muncă crește mte- 
reu. în cele 24 de state membre ale 
O.C.D.E. rata șomajului în 
tineretului a crescut de la 10,4 in 
anul 1976 la 11,3 în prezent, 
reprezintă aproape jumătate din to
talul șomerilor din țările O.C.D.E.

rindul
Tinerii

Care sînt principalele preocupări 
latino-americane în noul deceniu ? 
Prin ce trăsături se vor caracteriza 
evoluțiile continentale în anii ’80 ? 
Acestea sint problemele ridicate în
tr-o suită de documente și studii ale 
C.E.P.A.L. (Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină) care, 
pornind de la bilanțul deceniului 
scurs și de la obiectivele de per
spectivă din planurile naționale de 
dezvoltare, schițează, în linii mari, 
tendințele ce se prefigurează în vii
torii ani la nivelul continentului la- 
tino-american.

Evident, realitățile social-politice 
șl gradul de dezvoltare economică 
diferă de la o țară latino-america
nă la alta. Dincolo de acestea, e- 
xistă însă un șir de tendințe cu ca
racter general, orientări și procese 
fundamentale — care reflectă pre
ocuparea spre Uchidarea 
nelor de subdezvoltare, 
independenței economice, 
mentele C.E.P.A.L. la care ne refe-- 
rim („Analiza dezvoltării regionale 
— tendințe de perspectivă" și 
„Proiecte ale America Latine in pra
gul anilor ’80") apreciază că marile 
consensuri latino-americane din de
ceniul trecut vizind consolidarea dez
voltării independente, de sine stătă
toare. se vor manifesta in noul de
ceniu eu intensitate si mai sporită.

metale prețioase ; în Ecuador — 60 
la sută din exploatările de petrol, 
totodată fiind preluată integral co
mercializarea țițeiului pe piața in
ternă ; în Jamaica — bauxita ; în 
Guyana — principalele ramuri agro
industriale ș.a.

Redobîndirea suveranității națio
nale asupra unor arii întinse ale bo
gățiilor naturale a Însemnat supli
mentarea resurselor financiare cu 
importante venituri — în trecut în
sușite de societăți transnaționale —

rli industriale. O serie de țări la
tino-americane au pus pe picioare 
ramuri și întreprinderi Industriale de 
importantă deosebită pentru afirma
rea suveranității economice. în Me
xic. Venezuela. Columbia. Peru. Bra
zilia au sporit, de pildă, în mod 
considerabil capacitățile industriei 
producătoare de otel. în 1978, A- 
merica Latină a produs 23,4 mili
oane de tone de otel, de cinci ori 
mai mult decît în 1960. O pondere 
sporită au dobîndit industriile produ-

strinsă legătură cu experiența dez
voltării industriale din deceniul tre
cut. un raport al secretarului exe- 
Cutiv al C.E.P.A.L. relevă însemnă
tatea tot mai mare care va reveni 
întreprinderilor din sectorul public, 
în raport se subliniază importanța pe 
care o dobindcște și în perspectiva 
anilor ’80 consolidarea rolului secto
rului public, al statului în promo
varea orientărilor deopotrivă spre 
modernizarea producției și Întărirea 
dezvoltării independente.

AMERICA LATINĂ: Preocupări prioritare pentru anii '80

fenome- 
întărirea 

Docu-
Ample programe de dezvoltare

economică independentă

IN ACȚIUNE — IDEILE SUVERA
NITĂȚII. Numeroase analize ale po
litologilor și economiștilor latino-a- 
mericani subliniază că. in ultimii 
10—15 ani. națiunile de pe continent 
au reeditat — pe frontul economic — 
bătăliile din secolul trecut pentru 
suveranitate politică. De însemnăta
te istorică sînt considerate victorii
le obținute, în perioada 1969—1979, 
pentru recucerirea suveranității asu
pra multora din resursele naturale 
acaparate de monopoluri imperia
liste. Prin naționalizări succesive 
au fost reintegrate în patrimonii
le naționale si puse sub control 
și administrație de stat : în Peru 
— petrolul, marile mine de cu
pru și de zinc : în Venezuela — 
zăcămintele de minereu de fier și 
industria petrolieră ; în Columbia — 
importante mine de cărbune și de

și posibilitatea valorificării industria
le a materiilor prime recuperate. Bo
gățiile naturale ale țărilor latino-a
mericane constituie o excelentă bază 
de pornire pentru procesul industria
lizării — se notează in studiile 
C.E.P.A.L. Fată de totalul rezervelor 
mondiale, zăcămintele de cupru din 
America Latină reprezintă o treime, 
iar. cele de bauxită o pătrime ; în 
același timp, America Latină dispu
ne de mari cantități de minereu de 
fier, care la actualul nivel al pro
ducției ar ajunge încă 225 de ani — 
pentru a ne limita doar la cîteva 
exemple. Consolidarea controlului 
național asupra resurselor naturale 
și creșterea gradului de industriali
zare a acestora se profilează ca o- 
biective esențiale pentru deceniul in 
care am intrat.

STIMULAREA PROGRESULUI 
INDUSTRIAL. Fără îndoială, și în 
deceniul încheiat s-au înregistrat 
progrese notabile pe calea dezvoltă-

cătoare de bunuri capitale. în 1978, 
metalurgia latino-americană a între
cut de 10 ori producția ei din 1960.

Modificînd structurile producției și, 
ca atare, 
lizarea a 
gaturilor 
re. Fată 
dustriale .. .
2 la sută in exporturile continen
tului. în 1979 ele reprezintă peste 20 
la sută. în 1961 valoarea generală a 
exporturilor latino-americane era de 
620 milioane de dolari, iar în 1978 
atinsese 10 miliarde dolari.

Pentru noul deceniu se prevede o 
continuare și mai accentuată a aces
tor tendințe, concomitent cu o preo
cupare sporită pentru dezvoltarea 
ramurilor industriale de vîrf. Astfel, 
impulsionarea unor sectoare, cum ar 
fi petrochimia, electronica, construc
ția de mașini, figurează printre 
prevederile esențiale ale programe
lor și planurilor de dezvoltare din 
Mexic. Brazilia. Bolivia. Ecuador. In

ale exporturilor, industria- 
contribuit la stimularea le- 
comerciale și de coopera- 

de 1961, cînd produsele in- 
aveau doar o pondere de

în această ordine de idei, studii
le C.E.P.A.L. scot în evidentă efor
turile — ’întîmpinînd însă foarte 
mari piedici — pentru sporirea po
tențialului științific și tehnologic pro
priu. Dat fiind faptul că, în ultimii 
ani, s-a intensificat tendința socie
tăților transnaționale de a-și spori 
penetrația pe plan tehnologic — ur
mărind. astfel, compensarea, chiar și 
numai parțială, a pierderilor de po
ziții în sectorul materiilor prime na
ționalizate — dezvoltarea capacități
lor naționale în tehnologie și în 
știință devine, in prezent, una din 
expresiile principale ale proceselor 
de afirmare si de consolidare a in
dependenței economice în țările Ame
rică Latine.

ÎN CIRCUITUL EFORTURILOR 
PENTRU O NOUA ORDINE ECONO
MICA INTERNAȚIONALĂ. Punînd 
accentul pe dinamizarea resurselor 
materiale și umane proprii în rea-

lizarea programelor de transformări 
structurale, țările latino-americane au 
in vedere, totodată, și cadrul gene
ral internațional, necesitatea unor 
schimbări de fond in evoluția rela
țiilor dintre statele bogate și cele să- 
raee. care să contribuie la accelera
rea progresului țărilor în curs de dez
voltare. în acțiunile întreprinse pen
tru depășirea fenomenelor subdezvol
tării, statele latino-americane, ca și 
multe alte țări din „lumea a treia" 
sînt confruntate cu o serie de greu
tăți, determinate, in' mare măsură, de 
perpetuarea unor rînduieli internațio
nale anacronice, bazate pe inegalitate 
și inechitate, pe caracterul unilateral 
al avantajelor. Dealtfel. însuși ritmul 
dezvoltării industriale a țărilor la
tino-americane este grevat de înăs
prirea politicii protecționiste a mai 
multor țări industrializate, care — 
așa cum s-a arătat și la recenta se
siune a O.N.U.D.I. — obstrucționea- 
ză exporturile de produse manufac
turate ale acestor țări, în general 
ale statelor in curs de dezvoltare.

înlăturarea inechităților din dome
niul schimburilor și cooperării, des
ființarea barierelor și restricțiilor 
care împiedică ocuparea de către sta
tele în curs de dezvoltare a unui loc 
nou în diviziunea Internațională a 
muncii, reașezarea relațiilor economi
ce pe principiile deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc preo
cupă îndeaproape statele latino-ame
ricane. „Este foarte important — se 
arată în documentul C.E.P.A.L. cu 
privire la proiectele continentale pen
tru anii ’80 — ca țările din regiune 
să acționeze cu hotărire în sprijinul 
proceselor de negociere care urmă
resc stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale". întărirea so
lidarității țărilor latino-americane și 
sporirea contribuției lor la unitatea 
de acțiune a statelor in curs de dez
voltare în vederea statornicirii unei 
noi ordini economice internaționale 
configurează principalele procese In 
care sînt angajate, in noul deceniu, 
țările de pe continent pentru a sus
ține pe plan International cauza dez
voltării lor independente și suverane.

M. SABIN

Ciclonul „Allen", care a făcut victime in zona Caraibilor, unde 87 de persoane 
și-au pierdut viața, în timp ce alte zeci de mii au rămas fără adăpost, a 
produs mari pagube și în Texas. In imagine : locuitori ai unui oraș de pe 

coasta texană în căutarea unui loc de refugiu

Dușmanul lui Hipocrat
Un miliard de oa

meni — adică un 
sfert din omenire — 
sînt victime ale para- 
zitozelor in țări ale lu
mii a treia situate 
în regiuni tropicale și 
subtropicale, reiese din 
rapoarte ale Organiza
ției Mondiale a Sănă
tății. Jumătate miliard 
de oameni suferă de 
filarioză și bilharzioză, 
care duc la pierderea 
vederii; un milion con
tinuă să moară în fie
care an de malarie, iar 
triponozomiazele ucid 
in numeroase regiuni 
ale Africii 
meni, cît și 
animale.

Concluziile 
cent congres de parazi- 
tologie desfășurat la 
Giessen, in R.F. Ger
mania, nu sînt cîtuși 
de puțin optimiste: se

atit 
cirezi

unui

oa- 
de

re-

apreciază că șansele 
de a se pune la punct 
vaccinuri eficiente și 
de a le adminis
tra pe scară largă in 
următorii 10—20 de 
de ani sint minime, 
in condițiile cînd ști
ința lui Hipocrat a 
învins în ultima vre
me „dușmani" redu
tabili și a obținut în 
numeroase domenii 
succese spectaculoase, 
se naște întrebarea fi
rească : de unde aceas
tă neputință a medici- 
nei moderne in fața 
unor astfel de ma
ladii ce seceră milioa
ne de vieți ? Impedi
mentul major îl con
stituie lipsa de fonduri. 
Astfel, in multe țări 
afectate de respective
le boli, sumele alocate 
anual pentru ocrotirea 
sănătății nu depășesc

1—2 dolari pe locui
tor. In schimb, cheltu
ielile militare pe an, 
in întreaga lume, re
vin la 100 dolari de 
fiecare locuitor al pla
netei !

Fondurile există, așa
dar, dar ele sint utili
zate contrar intereselor 
omenim, vieții și pros
perității. Situație pe 
care un document al 
Organizației Națiunilor 
Unite o definește la
conic in cuvintele : 
„Omenirea cheltuit 
intr-un minut circa un 
milion de dolari pen
tru arme, sărăcind ast
fel resursele mondia
le necesare combaterii 
sărăciei". Ce poate 
fi mai incriminatoriu 

fpentru aberanta spira
lă a înarmărilor?

M. SĂSARMAN
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