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al P.C.R.. tovarășul Nicolae
,,Avem tot ce 

și trebuie să se ia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă. pe Lassissi Ke-

tentiar al Republicii Togoleze în țara 
noastră. (Continuare în pagina a 
V-a).
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste. România, s-a întilniț, sîm
bătă, 4 iunie, cu tovarășul Yasser 
Arafăt, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

La întâlnire au participat tovarășii 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Au fost prezent;, de asemenea, 
Hani Al-Hassan, membru al Comi
tetului Central al Organizației Al- 
Fatah, și Nabeel Amar, membru al 
Consiliului Revoluționar al Organi
zației Al-Fatah.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv. al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și-au 
manifestat deosebita satisfacție pen
tru această nouă întîlnire, pentru 
posibilitatea de a continua dialogul 
deschis și. prietenesc cu privire la 
situația din Orientul Mijlociu și, în 
primul rind, la problema palestinia
nă, la,cauza justă a poporului Pales
tinian', in lumină evoluțiilor'.'și dve-

tionalizare. Intuiesc epoca aceea 
ca pe o geneză a ceea ce avem 
acum. Eu aparțin altei generații, 
generației acelora care au intrat 
în viața de producție ca pro
prietari ăi unei mari avuții na
ționale, mult diferită, mult am
plificată față de aceea a epocii 
părinților. Noi sîntem, de, fapt, 
ecoul, reflexul a ceea ce au în
făptuit ei atunci...“

Ecoul, reflexul, consecința di
rectă...

Observați că cei ce ne vorbesc

roman, 
ce-și iu- 
adevărat 

bulgăr

nimeritelor din ultimul timp din 
această zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au dat o înal
tă apreciere cursului pozitiv al re
lațiilor de strânsă prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român, Republica Socialis
tă România și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, dintre poporul 
român și poporul palestinian si și-au 
exprimat hotărîrea de a le dezvol
ta în continuare, pe cele mai diver
se planuri. în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu ocazia întilnirilor la ni
vel înalt. S-a subliniat că aceasta 
corespunde intereselor și dorinței 
popoarelor român și palestinian, cit 
și marilor aspirații ale omenirii con- 
țemporane — colaborarea, indepen
denta și pacea tuturor popoarelor.

în cadrul convorhirii a fost. sub
liniată necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru realizarea unei 
păci globale, juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
inclusiv din Ierusalimul arab, pe re-, 
zolvarea problemei palestiniene prin 
recunoașterea dreptului la autode
terminare al poporului palestinian, 
la crearea unui,, stat propriu și,.in-, 
dependent.

A fost abordată, de asemenea, si
tuația din Liban . în lumina ultime
lor evoluții din această țară.

In numele poporului palestinian și 
ai Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. al său personal, tovarășul 
Yasser Arafat a adresat poporului 
român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român și gu
vernului român cele mai vii mul
țumiri pentru poziția constantă, de 
susținere a luptei drepte a poporu
lui palestinian, pentru ca acesta 
să-și poată organiza viața în mod 
liber, corespunzător dorinței și aspi
rațiilor sale naționale legitime, să-și 
poată constitui un 
dependent, pentru 
nitivă a liniștii și 
parte a lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, și cu acest prilej, hotărârea 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului si a poporului român de 
a-și aduce în continuare contribu
ția. de a acorda întregul lor sprijin 
politic, diplomatic, material și mo
ral Ia împlinirea cauzei juste a po
porului palestinian, la statornicirea 
unei păci durabile, drepte în Orien
tul Mijlociu.

întrevedere? a decurs într-o at
mosferă., de caldă,prietenie..de cor
dialitate.
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țară, în schimb, 
este rodul muncii a- 
cestui popor cuminte, 
harnic, înțelept, . care

Brașov și participasem la reali
zarea primului tractor românesc. 
In ziua aceea a fost un miting 
al Întregii uzine, a fost numit 
un director dintre muncitori, iar 
asta a însemnat că stăpîni ai 
uzinei eram, cu adevărat, noi, 
muncitorii, poporul. S-a schim
bat, vreau să vă spun, nu nu
mai o optică, ci întreaga struc
tură a . relațiilor de producție. 
Știam că tot ce aveam să facem 
de aici încolo făceam pentru 
noi, numai și numai pentru

forța economică 
către stadii superioare de dez
voltare ; accede acum spre ni
velul de țară mediu dezvoltată. 
Alte țări au atins acest 
in sute de ani. Noi, în trei de
cenii și jumătate și, cu deosebi
re, în ultimii 18 ani.

.Construirea unei industrii pu
ternice, creație și proprietate 
a întregului popor, folosind re
sursele naturale ale țării , pentru 
bunăstarea tuturor celor ce 
muncesc," acesta a fost, de la 
început, principiul de bază al 
politicii economice a Partidului 
Comunist : Român. Consecvența 
cu care a. fost urmărit și aplicat 
în viață acest principiu este una 
dintre coloanele de susținere a 
întregii istorii pe care poporul 
nostru a parcurs-o, transformin- 
du-și viața, în cele - aproape 
patru decenii de luptă pentru 
construcția socialistă. Cum s-a 
scris, în. amănunt, această isto
rie, cu ce. eforturi ? Chiar și o 
6implă derulare a principalelor 
momente și direcții de acțiune 
ar fi prea mult ca să încapă in 
aceste rinduri. Să ne mărginim 
.doar la cîteva considerații, unele, 
poate, de ordin particular, așa 
cum. s-au așezat ele în . con
știința celor cu care discutăm, 
acum și aruncind, doar, din 
cîpd în cind, cîte o privire a- 
supra întregului.

n-au amintit de întreprinderea 
țn care se află. Pentru că ea, 
la naționalizare, nu exista. Este 
și ea o ‘consecință, un produs, 
dintre atîtea altele, a epopeii in
dustrializării socialiste ce-și are 
geneza în actul de la 11 
iunie 1948. Pentru că ce a ur
mat a fost, cu adevărat, o epo
pee națională de mari propor
ții, un proces care, antrenînd 
din străfunduri energiile acestui 
popor, a clădit un edificiu eco
nomic nou și de sute de ori mai 
puternic. Gînditorul socialist 
I. Dobrogeanu-Gherea spusese 
cîndva : „O țară eminamente 
agricolă e o țară eminamente 
săracă". România a ieșit de sub 
incidența acelei aserțiuni. Prin 
industrializare ea și-a dobândit

Sărăcufu, maistru, 
mecanică ușoară I a 

,Eram la I.A.R.

Din Cîmpia Banatului pînă în Bă
răgan și Dobrogea. pe întinderile 
fertile din sudul Moldovei, lanurile 
de orz au început să-și schimbe cu
loarea în galben, semn că. secerișul 
se apropie. Dealtfel; intr-un șir de 
unități din județele Olt, Dolj și 
Constanta a și început recoltarea or
zului. Procesul de coacere a cereale
lor păioase. indeosebi a orzului, evo
luează rapid și. in zilele următoare, 
secerișul va începe în majoritatea 
județelor din sudul țării. Intr-un 
răstimp scurt trebuie adunată, trans
portată și depozitată producția de 
griu și orz de pe aproape 3 milioa
ne hectare. De aceea, nici un efort 
nu poate fi considerat prea mare 

■atunci cind este vorba să adunăm 
și să punem cit mai repede la. adă
post piinea țării !

Spre, deosebire de alte culturi, ce
realele păioase trebuie recoltate în
tr-o perioadă foarte scurtă, pentru 
a nu se risipi nici un bob. 
Evidențiind cu putere această ce
rință, la recentă consfătuire de lucru, 
de la C.C. ' " " ~ ‘ ■
Ceaușescu a subliniat 
este necesar 
toate măsurile , in .vederea strîngerii 
■in cel mai scurt timp a teeoltel, fără 
nici o pierdere. Dacă acest lucru e 
valabil în general, anul acesta, a- 
ceastă problemă are o însemnătate 
deosebită. Trebuie să nu lăsăm orzul 
sau griul să ajungă la o coacere ex
cesivă, ci să Ie stringem in pirg, 
pentru a evita orice pierdere. Să 
luăm toate măsurile pentru a strînge 
recolta pînă la ultimul bob, in așa 
fel incit să asigurăm ca întreaga 
producție să fie culeasă și depozitată 
în mod corespunzător".
, Intr-adevăr, agricultura .noastră 

dispune de toate condițiile pentru 
ca secerișul să se desfășoară 
repede și bine. Cu forța meca
nică actuală, zilnic se poate re
colta și transporta producția de pe 
circa 270 000 hectare, ceea ce în
seamnă că printr-o bună organizare, 
prin acțiuni de întrajutorare, se 
poate încheia secerișul în 4 zile la 
orz, iar la griu în circa 6—10 zile de 
la începerea lucrărilor. Important 
este ca. pretutindeni, toate pre
gătirile pentru recoltare să fie 
încheiate, astfel ca la momentul în
ceperii secerișului să se poată lucra 
din plin, cu toate forțele.

Strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei es’te hotărâtă de buna func-

Sentimentul 
tic este poate 
complex, 
intens din întreaga 
paletă de sentimente 
cu care natura a dă
ruit ființa umană. 
Căci dacă dragostea de 
mamă o leagă sufle
tește de copilul ei, 
dacă: dragostea a doi 
tineri îi unește, con
topind două destine 

. într-unul singur, mai 
. fericit, sentimentul 
patriotic ne unește pe 
fiecare dintre noi. prin 
sute, prin mii de fire 
invizibile, de moșii și 
strămoșii noștri, de 
trecutul acestei țări și, 
în același .chip, prin 
copiii și nepoții noș
tri, de viitorul ei, pe 
care-1 dorim din toată 
inima cit mai frumos, 
cit mai luminos.

Este adevărat. în 
alte țări sînt bogății 
mai mari, un nivel de 
viață mai. ridicat, dar 
nu este mai puțin ade
vărat că acele țări au 
avut perioade de li
niște mai îndelungate. 
Popoarele din acele 
țări au 
necesar 
palate 
orașe mai mari si fa
brici mai multe și 
să-și făurească astfel 
o civilizație mai înflo
ritoare. Este adevărat. 
Dar răgazul de timp 
pe care l-au avut s-a 
datorat și faptului că 
aici, intre Dunăre și 
Carpați, un Mircea, 
un Ștefan sau un Mi
hai au tinut piept 
unor cotropitori puter
nici. faptului că după 
fiecare bătălie focul 
nirjolea totul, lanuri 
de griu, sate și orașe 
și totul trebuia con
struit dc- la început 
ca într-o obsedantă 
legendă a Meșterului 
Manole. Am putea 
spune., parafrazîndu-1 
pe marele nostru 
Lucian Blaga. că stră
lucirea civilizației din 
acele țări păstrează 
și -astăzi reflexele 

\ focurilor din țara

Acad.
Radu P. VOINEA

Despre actul naționalizării 
principalelor mijloace de ■ pro
ducție înfăptuit la 11 iunie 1948 
am discutat, zilele trecute, cu 
doi - muncitori și un tînăr. ingi
ner de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate din Bucu
rești și apoi cu directorul ge
neral al Centralei industriale de 
mașini-unelte. Iată în ce fel 
trăiește în memoria și în' con
știința acestor oameni eveni
mentul de acum 35 de ani :

Ing. Teodor Gorceâg, director 
general al C.IM.U. : „A fost 
actul revoluționar fără de care 
n-ar fi putut începe procesul 
de construcție și . de dezvoltare 
socialistă.' El a creat premisa de 
bază a relațiilor de tip socialist 
in economie, trecînd in proprie
tatea poporului muncitor marile 
întreprinderi industriale, minie
re, petroliere, bancare, de trans
porturi și telecomunicații, luind 
astfel naștere un sector socia
list cu valoare de temelie a 
progresului de mai tîrziu, intr-o 
economie planificată, dezvoltată 
sistematic și pe baza muncii 
avintate a clasei muncitoare, e- 
iiberată de exploatarea capita
listă. Eram prea tinăr atunci, 
n-am participat la acel act. dar 
am știut întotdeauna că întrea
ga mea viață, ca a milioanelor 
de oameni 
nia, stă 
început...".

\icolae 
secția 
I.M.U.A.B.

poporul muncitor. Puterea in
dustrială și o mare parte â în
tregii puteri economice trecuse 
in mina clasei muncitoare".

Aurel Cusen, muncitor spe
cialist la I.M.U.A.B.: „Eram la 
«Vulcan». Un maistru a fost 
pus director și, la miting, s-a 
proclamat : «De aici încolo fa
brica e â noastră». S-a muncit 
după aceea mult, mai mult ca 
înainte, pentru că erau și multe 
de făcut. Dacă vă duceți acuma 
la «Vulcan» o să vedeți că uzina 
e acum alta...".

Ing. Octav Dragnea, mem
bru în comitetul U.T.C. la 
I.M.U.A.B.: „Știu ce-a fost 
atunci doar din evocările celor 
virstnici și ale părinților mei, 
care au participat direct la na-

stradă sau alta și s.e 
întreabă de ce trebuie 
dată atita importantă 
„adresei". Dealtfel, in 
antichitate 
(citat din 
„Ubi bene, 
tria" (Unde este 
acolo este patria) 
deviză a celor la care 
interesele materiale 
depășesc sentimentul 
patriotic.

Se impune, desigur, 
să luăm o atitudine 
Împotriva acestor de
naturări ale sentimen
tului patriotic. Senti
mentul patriotic este 
un sentiment natural. 
Aceasta nu înseamnă 
însă că el se dezvoltă 
de Ia sine. Educația 
patriotică este absolut 
necesară, dar ea tre
buie făcută în mod 
constructiv. Am spus 
că sentimentul patrio
tic ne leagă de trecu
tul acestei țări, al a- 
cestui popor. Dar este 
oare cunoscut acest 
trecut ? Nu mă gîndesc 
la lecțiile de istorie, 
care știu că se predau 
în școala generală. în 
liceu și în învățămîn- 
tul superior, deși și în 
această privință ș-ar 
mai putea spune unele 
lucruri. Mă refer la 
ceva mult mai simplu, 
la. trecutul satului, al 
orașului, al școlii în 
care tinărul își petrece 
anii de școală. De 
multe ori. elevul nu 
știe decit că învață la 
„Școala generală nr. 
8". Atît știe el despre 
școala și despre trecu
tul ei : un număr, 
numărul 8. Nu știe nici 
cind a fost înființată, 
nici ce profesori mai 
de seamă a avut in 
trecut, nici ce perso
nalități mai de seamă 
se numără printre ab
solvenții școlii. îmi a- 
mintesc cu cită greu
tate a reușit tata să 
așeze la școala din co-

poporul 
cel 
cu 

fiecare 
pămint e udat cu 

cu lacrimi și 
de moșii și 
noștri, tot 

mai scump e 
muncii lor și 

noastre și 
nimic nu este mai de 
preț pe acest pămint, 
în această lume, nimic 
nu este mai demn de 
respect decit rodul 
muncii omenești. Și 
aici l-aș. cita din nou 
pe poetul Lucian Bla
ga, care, prin vorbele 
unui muncitor, care 
privea cerul de vară 
instelat. își exprima 
dragostea față de ro
dul muncii omenești, 
căci stelele, oricît de 
frumoase erau, 
o frumusețe 
pentru că nu 
făurite de mina omu
lui.

Se proliferează tot 
felul de teorii cu pri
vire la sentimentul 
patriotic. Unii afirmă, 
de exemplu, că a te 
stabili într-o țară sau 
alta ar fi echivalent 
cu a locui într-un 
oraș oarecare, pe o

noastră ce mistuiau 
totul după fiecare bă
tălie.

Și mai este ceva. 
Civilizația strălucitoa
re a Apusului nu este 
rodul exclusiv al 
muncii popoarelor din 
țările respective. Este 
cunoscută exploatarea 
colonială care a di
rijat 
unic 
țări, 
altor

Mai întîi la orz și apoi 
la grîu, recoltarea 
trebuie să se desfă
șoare pretutindeni cu 
maximă răspundere 
pentru a strînge și 
depozita în timp scurt

oamenii preferă 
mult timp.
ne .rămîne decit 
cu • produse, din 

cea mai aleasă calitate, de ireproșabilă ținută teh
nică, pentru a impune lumii priceperea tehnică a 
oamenilor muncii, a specialiștilor noștri, forța lor de 
creativitate.

Este plăcut să consemnăm că nu-s deloc puține 
domeniile în care de pe acum avem o frumoasă 
„carte de vizită", că multe dintre produsele noastre 
sînt apreciate și căutate pe piața externă. Dar, 
ca în orice competiție, și pe piața mondială 
un loc odată cucerit nu-ți este dat pentru totdea
una. Și aici este intru totul valabilă butada : „Glo
ria se cucerește mai ușor decit se păstrează". Pen
tru noi, două sînt învățămintele pe care trebuie să 
le desprindem : întîi că trebuie să desfășurăm un 
neîntrerupt efort de creativitate pentru a ne păstra 
pozițiile cucerite cu greu : în al doilea rînd, că și 
alții pot pierde pozițiile fruntașe pe care le dețin 
în prezent pe piața mondială, ceea ce ne îndrep
tățește să perseverăm pentru a deveni competitivi 
in toate domeniile producției materiale.

Cerința izvorăște deopotrivă atît din nevoia de a 
valorifica tot mai bine potențialul tehnic de care 
dispunem, materiile prime și anergia, astăzi din ce 
în ce mai scumpe și mai greii de procurat, cît și 
din necesitatea de a asigura creșterea venitului na
țional. Este bine cunoscut faptul că multe dintre ță
rile avansate din punct de vedere economic își 
sporesc în prezent venitul național tocmai pe sea
ma exporturilor de produse de înaltă calitate și 
tehnicitate.

O fată din România 
amploare mondială, pe care sportul npstru le-a lansat 
în condițiile de generoasă dezvoltare create prin 
înțeleaptă politică a Partidului Comunist Român — 
o fată cu talent uimitor și înflăcărat patriotism a 
făcut să intre ieri in alertă marile agenții de presă 
de pe glob, ale căror telexuri transmiteau fulgerător 
senzaționala știre : la București, cu ocazia Campio
natelor internaționale. ale României, proaspăta deți
nătoare a recordului mondial la săritura în lungime, 
(7,21 m. la 15 mai a.c.) Anișoara Cușmir a reușit un 
nou rezultat fantastic. 7,43 metri ! Și aceasta după 
ce, ieri, încă din prima încercare, lăsase în urmă 
vechiul record, printr-un salt de 7,27 m !

Depășirea unor limite considerate de netrecut de 
multi specialiști — înaltele performante ale Anișoarei 
Cușmir — sint rodul voinței extraordinare de a spori 
prestigiul culorilor sportive românești in lume, sint 
expresia unei munci pline de abnegație, pe care tî- 
năra atletă si antrenorul ei. Ion Moroiu. au desfășu
rat-o vreme îndelungată, cu seriozitate, in spiritul 
unei înalte răspunderi patriotice.

Felici.tindu-i pe Anișoara Cușmir si Pe antrenorul 
ei pentru strălucitele succese, să le urăm pe mai de
parte aceeași sirguintă in punerea în valoare a ma
relui talent, același devotament in slujba afirmării 
sportului românesc in lume.

și fără pierderi în
treaga , producție de 

cereale păioase

Piața internațională este și va fi întotdeauna locul 
de verificare a potențialului unei economii, a forței ei 
competitive. Aici se exprimă în toată cuprinderea 
lor calitatea și tehnicitatea producției, aici se fi
nalizează actul creator de valoare. Criza eco
nomică mondială reprezintă, în momentul de 
față, unul dintre cei mai gravi factori de pertur
bare a raporturilor economice internaționale. In 
acest context nefavorabil, exigențele competitivității 
se pun în termeni deosebit de tranșanți. la această 
realitate se referea tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la plenara din martie a.c. a C.C. 
ăl P.C.R. cînd sublinia că „nu putem să pătrundem 
pe piața internațională dacă produsele românești 
nu sînt competitive în primul rînd din punct d-e ve
dere calitativ și tehnic, cel puțin similare cu pro
dusele existente".

Problema competitivității a fost abordată din nou 
cu deosebită exigență de tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și la ședința comună a forurilor democratice 
ale oamenilor muncii din industrie și agricultură de 
la sfîrșitul lunii mai, precum și cu prilejul recentelor 
vizite de lucru în județele Timiș și Caraș-Severin. 
Cu profundă justețe, secretarul general al partidului 
preciza cu aceste prilejuri că, în ce ne privește, 
trebuie să realizăm produse mai bune, superioare 
calitativ și tehnic celor din alte țări, pentru că 
industria românească nu este încă suficient de bine 
cunoscută, din care cauză chiar la condiții calitative 
echivalente, din simplă obișnuință 
produsul pe care îl cunosc de mai

Deci, în actualele împrejurări nu 
să „forțăm ușa" pieței mondiale
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;faptul! 
divers! 
Ora exactă ®

De mic copil l-a pasionat | 
‘ ceasornicăria. Și acum, la 70 de | 
Iani, Eugen Tamaș din Tg. Mu

reș a rămas același pasionat I 
meșter. Dar nu numai un meș- I 
ter in repararea ceasornicelor * 

I(i-au trecut pină acum prin > 
mină peste 2 milioane), ci și un I 
creator in materie. i
IEI, Eugen Tamaș, a realizat la

Tg. Mureș primul ceas floral din I 
centrul municipiului.

Dar cea mai mare perfor
manță a lui o constituie un 
Ceas unicat, instalat in atelierul

sau din strada Kossuth din Tg. 
Mureș. Funcționind pe princi
piul electromagnetic și cu celulă

• fotoelectrică, originalul său cea- | 
Isornic indică precis ora exactă

in 160 de capitale ale țărilor ■ 
lumii.

Ora exactă în raport cu ora • 
| Bucure știului.

‘ Natura se... \ ’
I amuză

An de an, vestita tabără, de 
sculptură in aer liber de la Mă
gura Buzăului se îmbogățește 
cu noi creații de referință.

An de an sporește și numărul 
vizitatorilor din țară și de peste 
hotare care poposesc in acest 
amfiteatru al naturii și artei.de 
o frumusețe aparte.

Printre zecile de mii de vizi
tatori ai Măgurei s-a aflat și 
fotoreporterul nostru Sandu 
Cristian. în afară de numeroa
sele opere dăltuite in piatră.

I
I
I
I
I
I
I
I

ochiul lui a. descoperit — și a 
'“surprins în această imagine — 

o creație unică-în-felul ei a nă-
..turii. în spatele-unui, grup sta- 

Ituar se înalță doi copaci falnici 
care au citeva ramuri crescute 
in chip ciudat, fiecare din ambe- 

, le trunchiuri, deodată. Ca niște 
«punți implantate intr-un trunchi 

și in celălalt, îmbrățișîndu-i pe 
cei doi copaci intr-o inedită în-

■ gemănare. . -

1 Meșterul din
I Năruja
I Imaginea prezintă una din 

lucrările meșterului popular 
Toma Rapa din comuna Năruja, Î județul Vrancea, lucrări care 
și-au ciștigat un loc de cinste 
in rindul colecțiilor de artă 
populară ale Complexului mu- 

Izeal din Focșani. Multe din ele 
sint nelipsite și din expozițiile

• ce se organizează în diferite

I 
I

O CERINȚĂ MAJORĂ A CREȘTERII EFICIENȚEI ECONOMICE

ȘI A CALITĂȚII SERVICIILOR CĂTRE POPULAȚIE

Perfecționarea pregătirii profesionale 
a lucrătorilor din comerț

în aria largă de preocupări consacrate creșterii eficientei sociale 
și economice a activității.comerciale, un loc prioritar îl deține formarea 
și perfecționarea pregătirii personalului muncitor din acest domeniu.,

Nu întimplător colectiv^ de specialiști și experți — coordonate în
deaproape de conducerea Ministerului Comerțului Interior — acordă 
acestei probleme o atenție stăruitoare, un interes metodic și perma
nent. Cu toții am fost martori, in ultimii ani. la dezvoltarea și moder
nizarea întregii rețele comerciale, în strinsă legătură cu creșterea ma
sivă a desfacerii bunurilor de consum.

în mod obiectiv, se impune și perfecționarea în continuare a ac
tivității comerciale și de servire a populației prin generalizarea celor 
mai modeme forme de comerț, diversificarea modalităților de promo
vare și publicitate a mărfurilor, respectarea fermă a legislației comer
ciale și a avutului obștesc. întărirea ordinii și disciplinei în muncă, 
practicarea unei serviri civilizate, pline de respect și solicitudine față 
de cumpărători. Am enumerat doar citeva dintre scopurile declarate 
ale procesului de pregătire și perfecționare a cadrelor din comerț. De
sigur, ele sint mult mai numeroase și cuprinzătoare. Dar să vedem, 
pe scurt, care sint modul de desfășurare, principalele caracteristici și 
rezultatele practice înregistrate în această acțiune de larg interes eco
nomic și cetățenesc.

— Activitatea din acest domeniu, 
ne-a precizat tovarășul Constantin 
Tudose, directorul Direcției de orga
nizare. control, personal și invăță- 
mînt din minister, se desfășoară in 
spiritul sarcinilor și indicațiilor 
date cu stăruință și în repetate rin- 
duri de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
are la bază hotărîrile de partid și 
prevederile Legii educației și învă- 
țămîntului. Fără îndoială, în pro
cesul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor din comerț folosim un nu
măr variat de forme. metode și 
mijloace : programe organizate în 
cadrul întreprinderilor comerciale, 
care cuprind anual mii de oa
meni, la nivelul direcțiilor co
merciale județene și a municipiului 
București, precum și la nivelul mi
nisterului prin centrul propriu de 
perfecționare a lucrătorilor din co
merț ; verificarea moral-politică a 
personalului cu funcții gestionare ; 
testarea nivelului de pregătire a di
feritelor categorii de lucrători ; or
ganizarea de concursuri pe profesii, 
schimburi de experiență, expoziții 
cu vînzare a unor produse în unită
țile comerciale și de alimentație pu
blică, întîlniri ale personalului din 
comerț cu reprezentanții consumato
rilor, instruiri săptămînale ale vîn- 
zătorilor și șefilor de unități.

Dincolo de o formă sau alta, sub
liniez în primul rînd caracterul per
manent, continuitatea in timp a pro
cesului de educare și perfecționare a 
pregătirii cadrelor din comerț. Prac
tica ne obligă să ne racordăm in 
permanență la noile cerințe care a- 
par în schimbările care intervin ne
întrerupt, at.it in modul de desfășu
rare a activității comerciale, cit și 
în nivelul de exigență al cumpără
torilor.

Ne puteți argumenta printr-un 
exemolu 2

— Desigur. în prezent, rețeaua co
mercială cunoaște o puternică spe
cializare, în ultimii ani au fost în
ființate noi tipuri de magazine cu 
profil distinct, prin care, este desfă
cut ihtregul sortiment dintr-o anumi

COMPETITIVITATEA
(Urmare din pag. I)

Premisele ne sint favorabile. îna
inte de toate dispunem de o indus
trie modernă, cu un grad înalt de 
tehnicitate, multilateral dezvoltată. 
La aceasta se adaugă existenta unui 
corp de specialiști cu înaltă califi
care. a unei largi baze de cercetare 
științifică.

Dacă rezultatele nu sînt uneori pe 
măsura posibilităților, cel mai adesea 
frina se află în chiar modul în care 
sînt înțelese de unii cerințele pro
gresului. exigentele acestuia.

Persistă din păcate, pe alocuri, 
mentalitatea de a se măsura drumul 
progresului, înaintarea în cîmpul 
mișcător al tehnicii noi doar prin 
simpla comparație cu propriile reali
zări, cu ceea ce era socotit perfor
manță, să zicem, cu un deceniu sau 
două în urmă, acum un an sau în 
cincinalul trecut. Comparațiile de 
acest fel de regulă se soldează cu 
concluzii îneîntătoare, dar care nu 
reflectă întotdeauna și adevărata 
stare a lucrurilor. Procedînd așa poți 
să ajungi să crezi că te-ai spetit ur- 
cînd pe drumul progresului. în vre
me ce continui să rămîi în urma ce
lor mai bune realizări existente pe 
plan mondial.

Noua condiție economică, spre care 

tă gamă de mărfuri : tricotaje, con
fecții. încălțăminte, unități „Mater
na" și „Romarta", auto-moto-velo. 
sport-turism, mobilă și artico

însemnări pe marginea unei acțiuni 
de amploare, aflate în plină desfășurare

le pentru decorațiuni interioa
re, articole de menaj și uz casnic, 
electrotehnice, materiale de con
strucții și de finisaj, iar mai recent 
magazine pentru desfacerea de uti
laje, unelte și scule de uz agricol și 
gospodăresc. Acest fapt impune, in 
mod evident, o creștere corespunză
toare a specializării lucrătorilor, 
obligați să cunoască temeinic carac
teristicile tehnice și de funcționare 
ale produselor pe care le comerciali
zează și care pot fi, alături de măr
furile de sortiment simplu, aparate 
cu complexitate ridicată — electro
nice, electrotehnice, piese auto și 
altele.

Asemenea exigente au impus ela
borarea unei concepții unitare și 
stabilirea unor programe de largă 
perspectivă în ceea ce privește edu
carea și pregătirea personalului 
muncitor. Programe care, bineînțe
les. sint reexaminate sistematic și 
îmbunătățite in funcție de realități, 
acordindu-se prioritate identificării 
unor modalități noi. cu eficiență 
sporită, de pregătire și perfecționare 
a lucrătorilor din comerț. Există su
ficiente exemple în sprijinul acestei 
afirmații. în primii doi ani ai actua
lului cincinal, de pildă, planul de 
perfecționare a lucrătorilor a fost nu 
numai îndeplinit, dar și substanțial 
depășit. Cu toate acestea.;.nu crite
riul cantitativ este acela care pri
mează in analiza rezultatelor obținu
te! Dimpotrivă, accentul ,.a fost .pus 
pe analiza critică a neajunsurilor 

aspiră țara noastră in actualul cin
cinal. impune obligatoriu alinierea 
ștachetei calitative a produselor 
noastre la nivelul celor mai bune 
realizări existente pe plan mondial. 
Trebuie să ne măsurăm permanent 
cu ceea ce e mai bun azi în lume 
și mai ales cu ceea ce va fi mîine. 
Statele dezvoltate industrial se pre
gătesc de pe acum să intre în seco
lul 21. Aceasta este direcția lor de 
orientare, deci și noi trebuie să pri
vim de pe acum spre secolul viitor, 
în lumina acestei exigente optici, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere cu 
stăruință colectivelor din întreprin
deri — așa cum a făcut și cu pri
lejul recentelor vizite de lucru — 
să asigure promovarea noului în teh
nică, să năzuiască nu spre orice fel 
de nou, ci spre acel nou care ne asi
gură poziții de egalitate cu realiză
rile din cele mai avansate țări ; să 
îndrăznească, așadar, spre o viziune 
de largă anvergură în domeniul nou
lui, eliberată de orice prejudecăți, 
de orice complexe.

Din păcate, unii trec cu vederea 
acest adevăr „inventînd" cu totul 
alte criterii de confruntare cu hare
murile internaționale. O situație de 
asemenea factură am constatat 
înțr-o unitate constructoare de 

constatate ca formalismul și superfi
cialitatea, tendința de subapreciere a 
importantei perfecționării forței de 
muncă, manifestate intr-o serie de 
întreprinderi comerciale. Ca urma
re. se acționează hotărit pentru 
adincirea laturilor calitative ale pro
cesului de pregătire.

în acest context, specialiștii au ac
centuat necesitatea formării unei 
pregătiri economice de specialitate 
în rindul tuturor lucrătorilor și ne-au 
prezentat preocupările lor in această 
direcție. Este vorba de însușirea te
meinică și aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar ; 
aprovizionarea ritmică cu mărfuri de 
bună calitate, ceea ce presupune o 
recepție exigentă a lor ^extinderea 
livrării mărfurilor din industrie 
direct la magazine pentru scurtarea 
duratei de circulație a acestora ; în
lăturarea pierderilor și evitarea de
gradărilor ; recuperarea integrală a 
ambalajelor, precum și a diferitelor 
materiale refolosibile ; perfecționa

rea relațiilor dintre comerț și indus
trie, în fazele de pregătire. înche
iere și de derulare a contractelor ; 
organizarea informării cumpărători
lor prin mijloace și tehnici moderne 
și altele.

Tocmai in acest scop. în procesul 
de perfecționare a cadrelor din co
merț s-a trecut la :

• elaborarea de tematici diferen
țiate pe categorii de personal — 
gestionari, recepționeri, vinzători. vi- 
trinieri-decoratori. lucrători din ali
mentația publică etc. — pomindu-se 
de la specificul muncii lor și de la 
locul distinct, ocupat de fiecare în 
conducerea și desfășurarea activității 
comerciale ;

• acordarea de asistență metodo
logică specifică fiecărui sector de ac
tivitate ;

© elaborarea de lecții de speciali
tate și cu caracter etico-profesional, 
precum și alte materiale de studiu ;

O pregătirea de lectori necesari 
pentru activitatea de instruire ;

O antrenarea de specialiști din In
spectoratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor și ca
dre din învățămint mediu și econo
mic superior in diferitele acțiuni de 
testare, cum este, de pildă, cea a re- 
ceoționerilor de mărfuri ;

® întocmirea de regulamente noi, 
îmbunătățite, pentru desfășurarea 
concursurilor profesionale, astfel in
cit acestea ,.să-șj ațjngă pe deplin 
șpppul promis ; și anume, acela de a 
oferi condițiile unui larg schimb ■ de 

mașini. în bogata expoziție orga
nizată aici atrăgea atenția un panou 
care prezenta principalii parametri ai 
unor produse de bază ale întreprin
derii comparativ cu nivelurile medii 
atinse pe plan mondial. Este lesne 
de înțeles că în această ..confruntare 
mimată" produsele întreprinderii se 
situau pe primul loc. fiind chipurile 
competitive. Dar la ce ajuta aceasta 
dacă în raport cu cei foarte avansați, 
aflați in virful piramidei performan
tei, întreprinderea în cauză avea incă 
o importantă^ distanță de recuperat 7 
Media aritmetică în evaluarea per
formanțelor tehnice este cel mai 
adesea un drog pentru anihilat sim
țurile.

Creșterea forței competitive a pro
duselor noastre impune așadar o per
manentă și exigentă competiție cu 
noi inșine ; o competiție în care să 
înflorească imensa capacitate de 
creație a muncitorilor și specialiști
lor noștri, inventivitatea lor ; o com
petiție in care să fie aruncate peste 
bord mentalitățile învechite, viziu
nile rigide, abordarea mecanicistă a 
obiectivelor ce ne stau în fată. O 
competiție in care, întreeîndu-ne pe 
noi inșine. să-i întrecem — prin rea
lizări de înaltă originalitate, tehnici
tate și eficiență — și pe alții. 

experiență in cadrul diferitelor me
serii ;

0 stabilirea bazelor unei colabo
rări precise cu unitățile economice 
și instituțiile care dispun de labora
toare bine utilate pentru efectuarea 
unei practici productive corespunză
toare.

Fără îndoială, problemele pregăti
rii și educării lucrătorilor din comerț 
sint multiple și complexe Intrucit 
o etapă importantă o constituie învă- 
țămintul comercial, să stăruim puțin 
asupra lui.

Specialiștii din Ministerul Comer
țului Interior consideră că este ne
cesar să se treacă neintîrziat la dez
voltarea invățămintului profesional, 
care să devină forma preponderentă 
de pregătire a cadrelor pentru co
merț. prin care să se asigure, atit 
lărgirea profilului meseriilor, cit și 
accentuarea unei pregătiri practice 
de specialitate. în acest cadru se 
simte nevoia ca în afara școlarizării 
de vinzători. bucătari, ospătari să 
sc realizeze, prin clase speciale și 
pregătirea unor serii de vitrinieri- 
decoratori, profesie de mare impor
tanță. atit pentru comerț, cit și pen
tru estetica orașelor.

Totodată, sint necesare unele îm
bunătățiri și în învățămintul liceal 
economic, cum ar fi :

— înființarea în cadrul liceelor ac
tuale a unor clase speciale pentru 
comerț, cu modificarea adecvată a 
programelor școlare, astfel incit, 'in 
cadrul acestora să se pună accentul 
pe predarea cunoștințelor necesare 
pregătirii elevilor pentru meseriile 
din comerț ;

— îmbunătățirea manualelor șco
lare in concordanță cu noile sarcini 
ale comerțului. Astfel, potrivit pre
vederilor programului de alimentație 
rațională, Ministerul Comerțului In
terior a elaborat un rețetar tip care 
cuprinde rețetele noi, științific 
stabilite. în acest sens sînt deci 
necesare modificări in manualul de 
tehnologie. De asemenea, tot atit de 
actuale ar fi introducerea sau dez
voltarea unor teme pentru tratarea 
completă a cunoștințelor despre or
ganizarea interioară a diferitelor ti
puri de unități, recepția calitativă a 
mărfurilor și comercializarea lor, 
prezentarea deosebită a magazinelor, 
etalarea mărfurilor in magazine și în 
vitrine, aplicarea noului mecanism 
economico-financiar în comerț etc.

Sint argumente că procesul de per
fecționare. aflat în curs de desfășu
rare. va contribui într-o măsură mai 
mare Ia ridicarea nivelului calitativ 
al activității comerciale, va asigura 
desfășurarea unui comerț modern, 
civilizat și eficient, o bună aprovi
zionare a populației cu mărfuri de 
calitate, pentru satisfacerea nevoilor 
reale de consum ale oamenilor 
muncii.

Florea CEAUȘESCU 
Cristian ANTONESCU

Din noua urbanistică a orașului 
Focșani

Foto : E. Dichiscanu

restabili

balneocli- 
aici — le

Ilustrată din Tușnad-Băi, cunoscută stațiune pentru odihnă și tratament 
Foto : Gh. VințilăCura de sănătate în stațiunile ' balneoclimaterice

Recent s-au încheiat. în stațiunea Neptun. lucrările Consfătuirii na
ționale de medicină fizică și balneologie, organizată de Ministerul Sănă
tății. Academia de științe medicale și Institutul de medicină fizică, bal- 
neoclimatologie și recuperare medicală, la care au participat specialiști 
din unități de cercetare, clinici și stațiuni cu acest profil din întreaga 
tară. Rapoartele de sinteză prezentate, comunicările științifice și dezba
terile ce au avut loc au evidențiat, pe baza celor mai recente rezultate 
obținute în ultimii ani în acest domeniu, noi direcții de prevenire și 
tratament a unor boli cu largă răspîndire.

Despre scopul și problematica acestei manifestări științifice ne-a vor
bit medic primar CORNELIA DEGERATU, director al Institutului de 
medicină fizică, balneoclimatologie și recuperare medicală.

Organizatorii acestei reuniuni ști
ințifice, de lucru, și-au propus să 
prezinte unele aspecte de patologie 
legate de tratamentul cu factori fizici 
naturali, să comunice rezultatele noi, 
pentru diferite profile de tratament, 
cu scopul introducerii in stațiuni a 
unor programe profilactice (de pre
venire a imbolnăvirilor) mai bine 
conturate și fundamentate, bazate pe 
ample cercetări științifice desfășurate 
in diferite unități din țară. ‘ Pentru 
că, așa cum a reieșit și din dezba
terile noastre, stațiunile balneare 
trebuie, și au toate condițiile, să iși 
îndeplinească într-o măsură și mai 
mare funcția profilactică, de preve
nire a unor îmbolnăviri, pe lingă ro
lul important pe care il au în tera
peutică și în recuperarea unor su- 
ferinți.

Sint sarcini conforme cu spiritul 
politicii noastre 
de ocrotire a să
nătății populației 
care pune accent 
pe medicina omu
lui sănătos, pe 
măsurile ce vi
zează menținerea 
stării de sănătate 
fizică și psihică a 
fiecărui om. în cele ce urmează re
dăm citeva din concluziile și propu
nerile prezentate.

Omul societății- 'modeme. îndustria- 

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

drumate, suportă
turali ai litoralului : valoarea ten
siunii arteriale tinde să se nor- 

____ ______ ___________ _____ _ analizeze, : procentul de grăsimi din 
Iizăie"și-ă modificatȚubstanțlal mo- singe scade, capacitatea de efort a 
dul de Viață prin diminuarea'. eforr. ‘
tului fizic și de mișcare. Sedentariș- , 
mul, determinat de condițiile de 
muncă, de transport și de viață (dacă 
nu există activități fizice compensa
torii) poate să ducă la apariția și 
instalarea așa-numitului sindrom hi- 
pokinetic. El se exprimă prin dimi
nuarea masei musculare, reducerea 
capacității de efort, conducînd adesea 
la creșterea în greutate a corpului prin 
acumularea, în exces, de țesut adi
pos. Numeroși specialiști aduc date 
noi care confirmă că sindromul hipo- 
kinetic reprezintă un factor de risc, 
contribuind la apariția unor boli ale 
sistemului locomotor și influențînd 
negativ funcțiile cardiovasculară și 
respiratorie.' Tratamentele (kinetote- 
rapia) in care predomină mișcarea, 
efectuate in stațiuni pot 
echilibrul organismului.

De asemenea, stațiunilor 
materice, specialiștilor de 
revine un rol deosebit și pe linia 
formării unor deprinderi de viață 
sănătoasă. Una din ele fiind călirea 

organismului. O serie de studii arată 
că traiul intr-un mediu (locuință, loc 
de muncă) cu temperaturi apropiate 
în tot timpul anului, are drept con
secință reducerea capacității funcției 
de termoreglare a organismului. Pen
tru că. la modificările sezoniere, ger. 
vint. arșiță etc., funcțiile de apărare 
ale organismului (față de căldură 
sau de frig) sint mai mult solicitate. 
S-a văzut însă că după o cură în 
stațiuni crește capacitatea de apăra
re a organismului față de numeroase 
boli (denumite „boli â frigore"). 
Adaptarea sezonieră la rece poate fi 
realizată atit in numeroasele noastre 
stațiuni, cit și în alte localități, în 
tot timpul anului, în natură sau 
locuri anume amenajate (ștranduri, 
piscine, dușuri reci etc.).

în ce privește cura de întreținere 
sau curele balneoclimatice profilac-

tice, accentul principal este pus pe 
utilizarea factorilor termici contras
tant! (in sezonul cald), a termotera- 
piei de sudație (in celelalte peri
oade ale anului), a factorului miș
care. pentru creșterea capacității de 
efort a organismului, pe diete (sau 
dieto-terapie) și crenoterapie cu ape*’ 
minerale. Indicațiile curelor balneo- 
climatice profilactice (cu scop de 
prevenire a imbolnăvirilor) se adre
sează unor categorii foarte largi ale 
populației atit tineri și adulți. cît șl 
copii și virstnici.

Astfel, curele profilactice în sezo
nul cald, în stațiunile de pe litoral, 
pun accentul pe complexul de factori 
ai litoralului (talasoterapie), fiind 
utile pentru orice om sănătos adult, 
tinăr, copil sau vînstnic. Cercetări 
urmărind acțiunea curei pe litoral, a 
talasoterapiei, au arătat că aceasta 

duce la o dimi
nuare a colestero
lului și grăsimi
lor din singe. Alte 
studii confirmă 
că persoane cu 
factori de risc 
pentru îmbolnă
viri cardiovascu
lare, corect în- 
bine factorii na- 

organismului crește. Rezultate bune 
B-au obținut și în diferite boli ale 
aparatului respirator. După cura he- 
liomarină in care un rol important îl 
au aerosolii de la malul mării, capa
citatea respiratorie se ameliorează 
substanțial, iar rezistenta organismu
lui la îmbolnăviri ale aparatului res
pirator crește în mod evident.

Intrucit stațiunea balneară și cura 
sint recomandate atit de specialiști 
în medicină fizică și recuperațorie, 
cit și de specialiști în medicină in
ternă. reumatologie, ortopedie, neu- 
ropsihiatrie, de rețeaua de gerontolo
gie (pentru păstrarea independenței 
fizice a virstnicului), dezbaterile 
purtate au relevat și unele aspecte 
particulare legate de trimiterea in 
stațiuni. Una din opiniile unanim 
acceptate a fost aceea ca indicația 
oricărei cure să se facă pe bază in
vestigării bolnavului așa incit acesta 
să beneficieze, in stațiune, incă din 
primele zile, de factorii curei respec
tive.

O altă concluzie a fost de a veni 
in intimpinarea bolnavilor cu toată 
solicitudinea pe tot parcursul anului 
în stațiuni unde există condiții bune 
de tratament pentru toate afecțiunile 
și toate vîrstele. Un studiu efectuat la 
Mangalia Nord timp de 5 ani (1976— 
1981) pe 150 de bolnavi, de peste 60 
ani, suferinzi de coxartroză primitivă 
a evidențiat că în sezonul cald la 40 
Ia sută din aceste persoane au 
apărut unele creșteri ale valorilor 
tensiunii arteriale și alte modificări, 
după cură, pe cind la alți 80 de bol
navi virstnici. care au efectuat cura 
în sezonul rece, fără expuneri la 
plajă, nu s-au semnalat asemenea 
modificări. De asemenea, numeroase 
alte rezultate confirmă utilitatea cu
relor in stațiuni. în tot timpul anu
lui ținînd seama de virsta și starea 
de sănătate a fiecărui solicitant.

Elena MANTU

I
I

I

locuri din ținutul de legendă al 
Mioriței. Tematica lor iși trage 
seva din bogatul tezaur folcloric 
și sint realizate cu multă iscu
sință și fantezie. Nu întimplă- 
tor, la Năruja ființează o școală 
în arta prelucrării lemnului. Și 
iarăși, nu este întimplător că 
profesorul ei nu putea fi altul 
decit meșterul Rapa.

Bijuterie florala
Să fim sinceri : citi dintre bi

jutieri nu și-ar dori o astfel de 
reușită a fanteziei, și cite dintre 
femei n-ar purta cu plăcere o 
broșa asemănătoare?

Aici însă este vorba de o crea
ție a naturii. Și cu atit mai sur-
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Era infractorul 
prea ocupat?.,.

prinzătoare, cu cit această biju
terie florală — in imaginea rea
lizată de Gheorghe Vințilă — nu 
este, altceva decit unul din... 
țepoșii., dar frumoșii cactuși din 
Grădina botanică a Capitalei,

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul i
corespondenților „Scinteii"

Rar se intilnește un accident de circulație 
în care vinovăția să fie atit de pregnantă, 
conduita rutieră atit de insistent incorectă, 
frizînd iresponsabilitatea la dimensiuni 
criminale, cum a fost evenimentul 
cauzat de Sandu Gheorghe in piața Pieptă
nari. Individul nu avea permis de condu
cere, dar poseda un Fiat 850 (17-B-373) pe 
care-l șofa cu nonșalanță. Era atit de sigur 
pe el, pe „dreptul" lui de a stăpîni strada, 
de a-i sfida pe ceilalți, incit își permitea 
să folosească mașina nu numai fără carnet, 
ci și amețit de băutură. în seara de 8 iulie 
anul trecut, cu 1,4 la mie alcool în singe, 
s-a pomenit destul de tîrziu că... ar mai bea 
ceva și n-are ce. Ploua. A luat mașina fără 
Să șovăie, grăbit să mai prindă deschisă o 
„alimentară". Nu s-a mulțumit să plece 
singur, a mai invitat la plimbare și doi 
copii din bloc, pe unul instalîndu-1 pe sca
unul din fată. La magazin, drept recunoș
tință că a fost servit după închidere, a îm
barcat și gestionara împreună cu bărbatul 
acesteia, să-i ducă spre casă. Ce putea să 
rezulte din : 1) incapacitatea de a șofa, 2) 
starea de ebrietate, 3) carosabilul ud, 4) 
supraîncărcarea mașinii, toate exacerbate 
de 5) o viteză nebunească ?

...Cind s-a năpustit pe refugiul stației de 
tramvai, semnul „ocolește insula" a zburat 
la vreo 15 metri, pe trotuar, cu suportul lui

cu tot. Apoi a izbit ca Ia biliard doi oameni 
și a virat năpraznic spre tramvaiul care 
venea din sens opus. Rezultatul : 2 răniți 
ușor, 1 rănit grav, 2 răniți foarte grav, 2 
morți pe Ioc, mașina stinsă cu extinctorul 
tramvaiului tamponat. Printre cei care 
și-au pierdut viața, cu capul zdrobit — un 
copil de 10 ani, floarea părinților lui...

Ce trebuia să se întîmple mai mult pen
tru a determina o ripostă drastică, menită 
să descurajeze tocmai acest tip de compor
tare de cruntă iresponsabilitate, o aseme
nea ținută de, pur și simplu, dispreț total 
față de lege și legalitate, față de ceilalți 
oameni 7 1

Accidentul s-a comis, deci, Ia 8 iulie. în 
luna august a fost audiată o martoră, la 
2 septembrie au mai fost audiați doi mar
tori ; șase săptămîni nu s-a mai admi
nistrat nimic în dosar. Abia la 16 octombrie 
vinovatul e deranjat cu prima declarație ; 
peste 9 zile grupa sindicală il caracteriza 
elogios și se arată gata să-l adopte în 
cazul... unei pedepse cu executare Ia locul 
de muncă ( 1) ; in sfirșit, abia la data de 
4 noiembrie (trecuseră 4 luni fără 4 zile) 
se dispune începerea urmăririi penale și 
reținerea învinuitului.

Mult mai promptă. Judecătoria sectorului 
4 l-a condamnat, cu severitatea meritată : 
11 ani de închisoare, confirmind prin pe
deapsă gravitatea neobișnuită a faptei. 
Dar, atunci... de ce a decurs ancheta cu 
atîta încetineală sau sfială 7 Să fi fost 
vinovatul deosebit de ocupat Ia locul său 
de muncă 7

Lucra ca tinichigiu auto la un atelier 
„Ciclop"...

Deocamdată, 
fard răspuns

„...în urmă cu circa patru ani de zile, 
știu că în cadrul întreprinderii unde lucrez 
au fost descoperite unele sustrageri de piei. 
A fost condamnat un lucrător de la această 
întreprindere, dar, din ceea ce am auzit, 
la furt ar fi participat și alte persoane 
care, in final, nu au fost condamnate. Dată 
fiind această împrejurare, am luat hotărâ
rea că pot să sustrag și eu...“.

Așa motivează Canja Nicolae, fost sudor 
la întreprinderea de articole din piele 
„Timpuri noi" din Brașov, „decizia" pe 
care a luat-o in martie 1979. Rezultatul 
final al acestei decizii 7 O condamnare la 
7 ani și 6 luni de detenție, alături de alți 
15 inculpați, dintre care unii au primit pe
depse și mai mari, de 10 sau de 11 ani 
închisoare.

Nu vom discuta aici nici exactitatea „in
formațiilor" pe care s-a „bazat" inculpatul 
optind pentru căile necinstei, nici amorali
tatea — prea gravă și prea evidentă — a 
raționamentului său. Problema pe care o 
punem este următoarea : un ins s-a hotărit 
să fure din întreprinderea care îi asigura o 
existență cinstită ; s-a izbit el de un „zid" 
protector al avutului obștesc 7

Răspunsul începe a se schița prin simpla 
examinare a „cadenței" infracțiunilor co
mise. Intr-o noapte din luna iunie 1977, 
doi dintre condamnații de astăzi (Climov 
Constantin și Șarpe Vasile) au scos din 
fabrică un butoi (!) cu 50 de piei de capră, 
neprelucrate ; valorau 4 737 lei. le-au vîn- 
dut pe 2 000. Văzind că „ține", peste o lună

Climov a mai furat 50 de bucăți. Trece un 
an și o lună pină să repete „lovitura". Abia 
la al patrulea furt e antrenat și Canja, 
autorul mărturisirii citate mai sus. în anul 
1979 se comit două furturi de piei (75 de 
bucăți), iar in luna septembrie — un furt 
masiv de haine gata confecționate. Cu 
aceasta se încheie perioada care poate fi 
numită a „tatonărilor".

Ce au constatat infractorii „tatonînd" atit 
de... consistent 7 Cităm din mărturisirile 
lor : „Serios e doar controlul care se face 
la poarta principală. Ieșirile din spatele 
fabricii, ca și perimetrul acesteia erau slab 
păzite, în sensul că paznicii contractuali 
sint persoane in virstă, care, atunci cind e 
frig, nu stau afară, iar noaptea nu stau, 
de obicei, in zona pe care trebuie să o su
pravegheze".

Altă „revelație". în ziua de 2 septembrie 
1979 a sosit un conteiner cu haine din pie
le, îmblănite, restituite de un beneficiar. 
A rămas 10 zile neluat în primire, abando
nat unde s-a nimerit. Abia pe 12 septem
brie se remarcă lipsa plombelor și faptul 
că din conteiner au dispărut 44 de haine, 
ce valorau aproximativ 100 000 de lei. (Con
damnații le căraseră cu brațele și cu 
mașina mică). S-au făcut oarecari cerce
tări, dar plingerea penală propriu-zisă a 
fost depusă abia... peste 2 ani și 7 luni 1

Experiența cu hainele i-a determinat pe 
infractori să fie ei din ce în ce mai... 
„operativi". Au crescut de citeva ori și 
prețui la care valorificau pieile, si-au ex
tins filiera, au început să confecționeze si 
haine, au ajuns să-și asigure chiar un stoc, 
pentru a evita goluri in livrările lor clan
destine. în anul 1980 comit 8 furturi (270 
de piei plus alte produse), in 1981 — 9 
furturi (373 piei de capră și 250 piei de 
oaie) iar în 1982, numai in luna ianuarie 
și citeva zile din februarie, pină la prinde

rea lor, au săvîrșit 6 furturi (97 piei de 
capră și 82 de vițel). în ritmul acesta nu 
mai răminea mult și lăsau fabrica fără 
materie primă 1 Sold infracțional : 1 297 de 
piei plus sute de alte produse, prejudiciu 
— 342 681 lei.

Dar... de ce nu s-a scandalizat nimeni 
atîta, vreme 7 Cum a fost justificată atîta 
materie primă dispărută 7 De ce se tolera 
dezordinea și lipsa de atenție în păstrarea 
valorilor 7 Sînt întrebări la care cei ce au 
urmărit procesul n-au găsit răspuns.

Din caietul 
grefierului

„Inculpata — soția mea cu care sint in 
divorț — provoacă scandaluri de proporții 
însoțite de lovituri cu corpuri contondente 
și tot felul de obiecte casnice, ajungînd 
pină acolo incit in cursul violențelor exer
citate asupra mea să-mi smulgă părul din 
cap".

(Din acțiunea depusă la Judecătoria 
sectorului 4 sub numărul 536/'82).

„Dealtfel, lovirea in partea superioară a 
corpului, respectiv la cap, cu poarta, este 
și neplauzibilă, pentru că poarta nu poate 
ajunge să lovească pe cineva la față, ci cel 
mult in altă porțiune a corpului".

(Din motivele de recurs depuse în do
sarul Tribunalului municipiului Bucu
rești nr. 293/1982).

Sergiu ANDON J

artei.de
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IRIGAȚIILE-
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
ÎN JUDEȚUL 

MURES
9

continuate cu intensitate
prin folosirea 

tuturor resurselor de apă

VALOROASE INIȚIATIVE PENTRU 
ECONOMISIREA COMBUSTIBILULUI LICHID
Gazul metan înlocuiește benzina

Foto : S. Cristian

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și în ședința comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din Industrie 
și a Consiliului Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a subliniat cu putere ampla 
activitate desfășurată în ultima perioadă 
pentru irigarea și udarea culturilor, care 
a diminuat hotărîtor influența secetei pe 
suprafețe întinse, mai ales în sudul și estul 
țării.

Evidențiind însemnătatea acestei acțiuni 
de mare interes național, secretarul general 
al partidului a remarcat în mod deosebit 
participarea în masă a locuitorilor sa
telor - în special a tineretului, a pionie
rilor, a copiilor - la udarea culturi
lor amplasate în afara sistemelor de 
irigații. Prin această Icftgă mobilizare, 
în județele Dolj, Olt, Buzău, Teleor
man, Giurgiu, Galați, Bacău și în Secto
rul agricol Ilfov s'a reușit să se sal
veze multe mii de hectare de culturi, îndeo
sebi cu legume, porumb și sfeclă de zahăr.

în ultimele zile rezerva de apă din sol 
s-a refăcut într-o oarecare măsură, datorită 
ploilor care au cuprins aproape toată țara. 
Dar aceste precipitații nu au căzut în can
tități suficiente pentru a asigura dezvoltarea 
normală a plantelor în toate zonele țării, 
lată de ce, așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea de irigații ■ trebuie 
continuată cu intensitate și mai mare, fo
losind în continuare toate mijloacele pentru 
a asigura apă culturilor pe suprafețe cît 
mai întinse.

Se cuvine subliniat că în săptămîna 
28 mai — 3 iunie, în marile amenajări și în 
sistemele locale de irigare, suprafețele pe 
care s-au aplicat udări au atins cifra de 
713 718 hectare. In acest răstimp, ritmul 
udărilor a crescut, îndeosebi în județele 
Dolj, Giurgiu, Călărași, Olt, Mehedinți 
și Teleorman, irigîndu-se suprafețe mai 
mari decît cele prevăzute in grafice. 
Lucrul este pozitiv dacă ținem seama că in 
perioada 21—27 mai, in marile sisteme pro
gramul de udări nu a fost îndeplinit inte
gral, restanțele însumînd aproape 34 000 
hectare. Serioase rămîneri în urmă s-au 
înregistrat în unitățile agricole din județele 
Constanța, Ialomița și Tulcea.

Pentru perioada 4-10 iunie au fost pro
gramate pentru irigat - în sistemele mari 
și locale — peste 698 000 hectare. Orga
nele agricole județene, întreprinderile de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare sînt chemate să ia măsuri ferme, 
să mobilizeze toate forțele pentru buna 
funcționare a sistemelor de irigații, spre a 
se asigura realizarea întocmai a sarcinilor 
ce le revin din programul de irigații. Tot
odată, trebuie continuate acțiunile de 
masă pentru udarea culturilor pe suprafețe 
cît mai mari, prin folosirea surselor locale 
de apă - sarcină de mare importanță pen
tru creșterea recoltei.

Este vremea secerișului!
(Urmare din pag. I)
ționare a combinelor, tractoarelor, a 
mijloacelor de transport, de organi
zarea temeinică a activității de pre
luare a produselor la bazele de re
cepție. Pozitiv este faptul că Ta 
această dată majoritatea stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii au 
încheiat reparațiile. Dar calitatea 
acestor reparații se verifică cel mai 
bine în timpul lucrului in brazdă al 
combinelor și tractoarelor. Pentru a 
exista garanția bunei lor funcțio
nări in' întreaga campanie de re-r 
coltare. trebuie ca acum. în zilele 
dinaintea începerii secerișului, să 
se facă recepția și proba cu 
boabe a fiecărei combine. Subli
niem această cerință pornind de la 
unele situații din anii trecuți. cind 
un număr de combine, cărora cu 
ocazia recepțiilor li s-a acordat ca
lificativul „foarte bine", s-au defec
tat după numai cîteva ore de func- 

' ționare. Cu toată răspunderea tre
buie să se urmărească,. la acest 
ultim control al combinelor, mai 
ales modul in care au fost etanșei- 
zate, in care funcționează și sint re
glate organele lor active, finind 
seama de faptul că în această vară 
plantele au talie mai mică decît in 
mod obișnuit. Totodată, trebuie crea
te condiții optime pentru buna func
ționare a mașinilor in cimp ; asigu
rarea pieselor de schimb necesare 
și a stocurilor minime de carburanți 
echivalente cu consumul unităților 
agricole pe cel puțin două-trei zile ; 
organizarea de ateliere mobile in 
scopul înlăturării operative a even
tualelor defecțiuni etc.

Recoltarea intr-un timp cît mai 
scurt și depozitarea produselor in 
cele mai bune condiții impun o te
meinică organizare a muncii, pină in 
cele mai mici detalii, in fiecare uni
tate agricolă și fermă vegetală, în
tronarea unui spirit de ordine și dis
ciplină in executarea tuturor lucră
rilor din campania de seceriș. în 
Etcest scop, în fiecare județ și in fie
care unitate agricolă au fost elabora

te programe de lucru privind desfă
șurarea campaniei agricole de vară, 
Care cuprind modul de folosire a uti
lajelor și a forței de muncă, vitezele 
zilnice și durata de execuție a lucră
rilor. precum și organizarea preluă
rii produselor. Prevederile din aceste 
programe vor trebui să țină seama — 
mai mult decit în alți ani -r de mo
dul cum se prezintă cerealele pe fie
care parcelă. Iată de ce. încă de pe 
acum este nevoie să fie luate mă
suri in vederea bunei repartizări a 
forțelor mecanice, a mijloacelor de 
transport, să se organizeze acțiuni de 
întrajutorare cu utilaje in funcție 
•de începerea secerișului. Dealtfel, 
ministerul .de resort a stabilit ca, în 
cadrul acțiunii de întrajutorare, 2 550 
de combine să fie trimise din sud in 
județele din vestul țării și Transil
vania.

Important este ca, printr-o te
meinică organizare a muncii, să se 
lucreze în flux continuu. Pretutin
deni, combinele, tractoarele, celelal
te mașini agricole vor trebui grupa
te în formații mari, complexe, con
duse de un specialist. Aceasta pre
supune ca. după recoltare, să se facă 
imediat balotarea paielor și depozi
tarea lor la marginea tarlalelor, pen
tru a se putea pregăti terenul, astfel 
incit în cel mult 48 de ore de la in
trarea combinelor în brazdă să se in- 
sămințeze cea de-a doua cultură. în 
acest scop, trebuie să se coreleze 
foarte exact volumul producției re
coltate cu capacitatea mijloacelor de 
transport, precum și cu viteza de lu
cru a preselor de balotat și a mijloa
celor de eliberare a terenului. Acest 
flux continuu trebuie să cuprindă și 
forța de muncă care va participa la 
recoltarea manuală a cerealelor- pă- 
ioase pe suprafețele unde nu se jus
tifică folosirea combinelor, precum 
și formațiile de cooperatori, elevi și 
alte categorii de tineri care vor parti
cipa la strînsul spicelor și adunatul 
paielor.

In cadrul pregătirilor care se fac 
acum pentru buna desfășurare a re
coltării cerealelor păioase. o atenție 

deosebită trebuie acordată punerii la 
punct a spațiilor de depozitare. Din 
datele departamentului de resort re
zultă că acestea sint. asigurate in to
talitate pentru producția de grîu. orz 
și orzoaica evaluată a fi obținută in 
acest an. în vederea asigurării con
dițiilor optime de recepționare și de
pozitare a producției, sint in curs de 
finisare lucrările de reparații, dezin- 
fecții și dezinsecții la silozuri și ma
gazii, precum [și de pregătire a apara
turii de laborator necesare analizelor 
de calitate și a instalațiilor pentru 
preluarea mecanizată a produselor. 
In județe au fost întocmite și gra
ficele de afluire a unităților agricole 
la bazele de recepții. în corelare cu 
producția evaluată. avin.du-se în ve
dere că transportul produselor să nu 
se facă pe distante mai mari de 
10—15 km pentru tractoare și re
morci și 30 km pentru autocamioane. 
Important este ca aceste grafice să 
fie respectate întocmai pentru a se. 
preîntimpina staționările prelungite 
din bazele de recepție.

Problemele . organizării desfășură
rii in cele mai bune condiții a cam
paniei agricole de vară trebuie să 
preocupe în cel mai înalt grad orga
nele județene de partid și de stat, 
organizațiile de partid de la sate, 
primăriile comunale. Campania de 
seceriș este scurtă, dar volumul de 
lucrări care trebuie executat in a- 
ceastă perioadă este foarte mare. 
Tocmai de aceea, esențial este ca in 
această perioadă organizațiile de 
partid de la sate, cadrele de condu
cere din agricultură să-și desfășoare 
activitatea în mijlocul oamenilor din 
unitățile agricole, mobilizind ener
giile lor pentru folosirea din plin a 
fiecărei ore de lucru și a mijloacelor 
de care dispun, pentru evitarea ori
căror pierderi de recoltă. Mai mult 
ca oricînd. să facem totul, să dove
dim maximă răspundere pentru ca 
din recolta de cereale păioase din 
acest an să nu se piardă nici un bob, 
pentru ca sămința celei de-a doua 
culturi să ajungă cit mai repede sub 
brazdă !

în transportul urban...
întreprinderea județeană , de trans

porturi locale din Tg. Mureș este 
una din marile unități de profil ale 
țării. Beneficiind de un reputat co
lectiv de maiștri, ingineri și tehni
cieni — cu o îndelungată experiență 
in exploatarea rațională, economi
coasă a parcului auto — specialiștii 
de aici' au reușit, în urma unor cer
cetări susținute, să găsească și să 
ofere, in premieră pe țară, o metodă 
originală de economisire a combusti
bililor- lichizi. Este vorba de utiliza
rea gazului metan in transportul ur
ban și interurban.

— Prin găsirea și aplicarea acestei 
soluții tehnice — ne spune Gheorghe 
Călianu, directorul I.J.T.L. Mureș — 
se realizează pași importanți în di
recția reducerii consumurilor și uti
lizării de noi combustibili în trans
porturi. Problemă asupra căreia a 
insistat in repetate rînduri secretarul 
general al partidului, iar Comitetul 
județean de partid Mureș, primul 
secretar — care a urmărit și îndru
mat personal toate etapele cercetării 
noastre — i-a acordat cea,mai mare 
atenție.

Identificarea și aplicarea unei me
tode originale, de mare eficientă eco
nomică. privind utilizarea gazului 
metan în transportul urban și inter
urban iși are începuturile în 1982. 
Găsirea și aplicarea acestei soluții 
era reclamată de rațiuni economice. 
Iată numai un argument : un calcul 
sumar arată că. numai in municipiul 
Tirgu Mureș, ar fi necesare, in orele 
de virf, 112 autobuze, al căror con
sum zilnic ar însuma 6 935 .litri ben
zină și motorină. Dar la nivelul ju
dețului, al întregii țări ? Or. utiliza
rea gazului metan în locul combusti
bililor lichizi in transportul urban și 
interurban are o eficiență economică 
deosebită, măsură apreciată recent 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ca
drul noului său dialog de lucru pri
vind utilizarea biogazului, gazului 
metan și gazului de sondă la mași
nile utilizate în transporturi și la lu
crările agricole.

La sediul întreprinderii de trans
porturi locale din Tirgu Mureș no
tăm că Benczedi Arpad, Petru Pascu, 
Laszlo Elek, Fiilop Iuliu, Teodoro
vich Ladislau, Budai Ștefan sint nu
mai cîțiva din principalii artizani? ai 
acestei soluții ingenioase. De fapt, în 
ce constă ea ? Mai întîi. o precizare : 
soluția a avut in vedere : a) autobu
zele TV-20-U cu 72 locuri, cu mo
toare exclusiv pe benzină, la care în
locuirea eu gaz metan a fost totală ; 
b) motoarele diesel pe motorină, la 
care s-a realizat alimentarea mixtă 
gaz metan-motorină ; c) autocamioa
nele SR-113, precum și motoarele 
staționare folosite în acționarea unor 
pompe. în zootehnie și în alte do
menii de activitate.

— Soluția noastră este pe cit de 
simplă, pe atit de eficientă — ne 
spune Mathe Oliver, șef atelier 
de întreținere. Și iată de. ce : la au
tobuzele din transportul urban, tre
cerea de pe benzină pe gaz metan nu 
a avut in vedere decît următoarele 
transformări : 1) Instalarea deasupra

Mai multă preocupare, mai mult spirit 
gospodăresc pentru reciclarea sticlei! oo

La Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe problemele indus
triei : și agriculturii, precum și la, șe
dința comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, din industrie 
și Consiliului Național al Agricultu
rii. secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat . din nou necesitatea de a se 
acționa cu.mai multă hotărîre în di
recția recuperării și valorificării ma
terialelor refolosibile. pentru spori
rea ponderii acestora în asigurarea 
bazei tehnico-materiale a producției, 
în acest ’ sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că există pre
vederi importante cu privire la re
cuperarea și refolosirea sticlei, care 
înseamnă o mare economie de ener
gie. de sodă și de alte materiale.

în ancheta publicată în „Scînteia" 
din 27 mai. sub titlul „Mai multă 
preocupare, mai mult spirit gospo
dăresc pentru reciclarea sticlei !“. a- 
ratam că cioburile oferite în scopul 
reintroducerii în circuitul fabricării 
sticlei de ambalaj nu corespund, 
deocamdată, nici cantitativ și nici 
calitativ cerințelor industriei.

Să fie oare prea pretențioși specia
liștii sticlari ?

Deunăzi, am căutat răspuns la 
această întrebare într-una din unită
țile consumatoare de cioburi : între
prinderea de articole din sticlărie 
București. Cel mai convingător indi
ciu că aceasta este intr-adevăr inte
resată, în valorificarea cioburilor: 
faptul că, deși, prin plan, ar trebui să 
utilizeze în 1983 circa 22 000 de tone, 
față de numai 14 000 în 1982, ea. și-a 
propus să valorifice 25 000 de tone.

La începutul incursiunii pe urma 
cioburilor înclinam să credem că 
răspunsul la întrebare este afirma
tiv; da. sticlarii sint prea pretențioși, 
în scriptele întreprinderii figurează o 
serie de loturi, cu refuz de calitate. 
Pe platforma de depozitare a ciobu
rilor insă, uimire ! Te-ai crede mai 
cui-înd în fața unor halde cu gu
noaie. Abia dacă se mai zăresc ciobu
rile printre atitea „corpuri străine" : 
pietre, bucăți de sfoară, capsule de 
la sticle de bere, curele de transmi
sie, cutii goale de conserve, sîrme, 
șuruburi, moloz, cartoane...

în dreptul fiecărei stive, plăcute 
incriminatoare, cu numele furnizori
lor (întreprinderea județeană Cra
iova pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile. de 
pildă) care au contravenit flagrant 
normelor de calitate prevăzute in 
contracte. Acestea admit maximum 
3 la sută impurități. în mod vizibil 
deci, toate cele 400 de tone adunate, 
în numai trei luni, la întreprinderea 
de articole de sticlărie București sînt 
foarte departe de a li se conforma.

Pornim mai departe pe drumul 
altor loturi de cioburi care, de bine, 
de rău. ;au fost acceptate de către 
beneficiar. După sortarea manuală 

autobuzului a doi recipient! pentru 
înmăgazinarea gazului metan, care 
însumează 4 mc (realizați in colabo
rare cu întreprinderea „Prodcom- 
plex" din localitate) ; 2) montarea 
unui dozator de gaz lingă carbura
tor. Dozatorul, care funcționează pe 
principiul „CUI PONTOU" (mărește 
sau reduce debitul de gaz după ne
cesități) asigură raportul necesar al 
amestecului gaz-aer pentru arderea 
rapidă a gazului. S-a avut în vedere 
ca motorul să poată funcționa și pe 
gaz metan și, de la caz la caz. și pe 
benzină. De remarcat că. la presiu
nea de 1,5 atm. existentă in rețea, 
recipienții înmagazinează 6 mc gaze 
naturale, care asigură o autonomie 
de 16 km. Iată de ce, pentru alimen
tarea continuă a celor 16 autobuze 
care funcționează la Tirgu Mureș, la 
capetele liniilor au fost instalate 6 
stații de alimentare cu gaz metan di
rect din rețeaua orașului, robineții 
de . încărcare rapidă, confecționați de 
întreprindere, asigurînd alimentarea 
în cel mult trei minute.

Avantajele acestei soluții ? Fiilop 
Iuliu, șeful autobazei din Tirgu Mu
reș. ne prezintă următorul calcul : 
dacă un litru de benzină CO 75 costă 
2,25 lei, aceasta înseamnă că la• 100 
km parcurși un autobuz consumă 
benzină in valoare de 95,50 lei, în 
timp ce, in noile condiții, valoarea 
gazului metan consumat abia însu
mează 40 lei. Or. avind în vedere că, 
numai în acest an. I.J.T.L. Mureș 
va ajunge la utilizarea a 25 autobu
ze pe gaz metan, aceasta înseamnă 
o economie de combustibil lichid î4i’ 
valoare de ‘peste 2 milioane lei. Nu 
întimplător, asemenea mijloace de 
transport au intrat deja in parcul 
auto destinat transportului în comun 
și în orașele Sighișoara. Tîmăveni și 
Luduș. Mai .mult decît atît : pornind 
de la aceste avantaje incontestabile, 
asemenea autobuze au fost puse in 
circulație și în transportul interur
ban, între localitățile învecinate (dar 
și pe distante mai lungi), în acest 
caz autobuzele I.T.A. fiind dotate, 
pentru creșterea autonomiei, cu trei 
recipienți pentru care au fost create 
stații de alimentare intermediare. 
Totodată, întreprinderea de trans
port local a experimentat (cu ace
leași rezultate) și funcționarea pe 
bază de gaz metan a două autocami
oane tip SR 113. cu deosebirea că, în 
acest caz. carburatorul a fost înlo
cuit complet cu amestecător și doza
tor de gaz metan.

'— Pe’baza rezultatelor obținute- — 
ne-spune Budai Ștefan, inginer-șef 
la I.J.T.L.- Mureș, am experimentat 
cu rezultate din cele mai bune folo
sirea gazului metan și la motoarele 
diesel.

'— Aici, pentru a nu scădea pute
rea motorului (care presupunea mo
dificări în raportul de compresie și 
la sistemul de aprindere) — îl com
pletează maistrul Viola Gabor — 
alimentarea este mixtă : gaz metan 
— motorină.

Aplicarea acestui sistem pe 10 au
tobuze — adăugăm noi — a relevat 
că, față de consumul inițial de 36 li
tri motorină Ia 100 km, in cazul ali

pe benzile rulante ce alimentează 
cuptoarele cu materia primă, ele mai 
trec prin instalațiile de deferizare, cu 
care s-a utilat, de curând, prin auto- 
dotare. întreprinderea bucureșteană. 
Dovada că electromagneții nu reușesc 
să deturneze toți „intrușii" din cio
buri aveam să, o găsim la una din 
mașinile de prelucrat to.pitura de 
sticlă, lâ temperaturi de 1 150 de gra
de.. Este vorba de pietriș, mici piese 
de metal neferos (aluminiu, mai 
ales), dar și de metal feros (in prin
cipal. capsule încleștate pe gituri de 
sticle).

Surprindem, ce se întâmplă cind, 
odată cu picătura incandescentă de 
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sticlă,' răzbate un astfel de „intrus". 
Foarfecele care retează din lava de 
sticlă doza necesară pentru o butelie 
se blochează, iar monstrul mecanic își 
încetează travaliul sacadat. Se între
rupe brusc hora ritmată a sticlelor 
înfierbîntate.

Ce reprezintă pentru producție o 
astfel de oprire ?

„O remediere, cu schimbarea foar
fecelor și a unor piese superrefrac- 
tare — ne explică ing. Petre Pop. în 
plus, o oprire de 4 ore. bunăoară, 
la această mașină de sticle de bere 
înseamnă cel puțin 15 000 butelii in 
minus".

. Isprăvile „musafirilor nepoftiți" nu 
se opresc însă aici. Unii dintre ei 
reușesc să răzbată chiar și dincolo 
de foarfece și pot fi regăsiți. încre
meniți ca niște fosile, în masa crista
lină a unor butelii. Cîteva asemenea 
exemplare Ie și putem contempla în
tr-o colecție pe care și-au incropit-o 
specialiștii întreprinderii. Rețin aten
ția. mai ales, niște dantelării bizare, 
adine decupate, cu relieful unor ciu
date roci de peșteră. Sînt fragmente 
din vatra și pereții unor cuptoare iar 
„artiștii" care le-au fasonat astfel 
sint metalele care nimeresc acolo, 
provocând reacții chimice nedorite, de 
corodare. Merită reținut că un sin
gur bloc superrefractar. cu dimen
siunea de 0.8 mp. costă de ordinul 
zecilor de mii de lei.

„Impuritățile din cioburi au scurtat 

mentării mixte gaz-motorină. consu
mul de combustibil lichid se reduce 
la circa 10 litri, in condițiile unei 
autonomii de circulație de peste 30 
km. Eficienta economică ? Inginerul- 
șef al întreprinderii ne demonstrea
ză cu creionul in mină că dacă cele 
45 autobuze D-112 (programate șă 
funcționeze in acest an cu alimenta
rea mixtă) parcurg, conform norma
tivelor. 1 100 000 km înseamnă (luînd 
in calcul prețul actual al gazului me
tan) o economie de combustibil li
chid in valoare de peste 4 milioane 
lei.

Dar specialiștii mureșeni demon
strează convingător că gazul metan 
poate fi utilizat, ca unic carburant, 
și la motoarele. staționare, folosite 
în acționarea unor pompe. în zooteh
nie și in alte domenii de activitate. 
Este și motivul pentru care la ora 
actuală soluția originală a specialiș-

„.și la rodajul motoarelor
La scurt timp după ce specialiștii 

de la întreprinderea județeană de 
transporturi locale din Tg. Mureș 
ofereau — prin utilizarea gazului 
metan în transportul urban și inter
urban — o metodă originală de eco
nomisire a combustibililor lichizi, o 
altă,unitate mureșeană de prestigiu își 
înscrie numele. în premieră pe țară, 
în rindul colectivelor muncitorești 
care au reușit, în urma unor pre
ocupări stăruitoare, să ofere noi so
luții originale de economisire a com
bustibililor lichizi. De astă dată este 
vorba de întreprinderea de reparații 
auto din Tg. Mureș, una din cele mai 
mari și mai vechi unități de profil 
din țară. Dar înainte de a vedea des
pre ce este vorba să dăm cuvîntul 
ing. Iuhasz Pavel, directorul între
prinderii : „Noi executăm, anual, 
reparația capitală a circa 3 000 de 
autobuze, între care cele de tipul 
TV-20, UD-112, a autobuzelor izoter
me pentru transportul alimentelor, a 
agregatelor motoarelor SR-113. a mo
torului „Saviem" (motor diesel de 
215 CP). Or, rodarea pe bancul de 
probă a fiecărui motor presupune 
consumarea unor mari cantități de 
motorină, care, la nivelul unui an, 
însumează zeci de mii de litri de com
bustibil lichid. Pierdeam noi. pier
dea economia..."

...Așa s-a născut aici, la întreprin
derea de reparații auto din Tg. Mu
reș, in urma unor căutări stăruitoare, 
ideea găsirii , unei soluții originale de 
economisire cațe .să elimine acest 
impediment și care să ducă. în cele 
din urmă, la diminuarea substanțială 
a costului reparațiilor, prin redu
cerea consumului de combustibil li
chid. Este vorba de utilizarea. în 
operațiunea de rodare a motoarelor 
diesel din familia Roman U. nu 
numai a motorinei, ci și a gazului 
metan în proporția : o treime moto
rină și două treimi gaz metan. Bine
înțeles. cu respectarea regimului de 
rodaj prescris fiecărui tip de motor. 
Soluția tehnică a fost experimentată 
cu rezultate deosebite pe motoarele 
de tipul D2156 HM-6 U și D 2156 
H.M.N.-8. în ce constă ea ?

durata de viață a vetrei cuptoarelor 
noastre de la 8—9 ani la circa 5 ani, 
ține să precizeze Gheorghe Duțescu, 
director comercial al întreprinderii. 
Iar valoarea materialelor refractare 
la un cuptor de dimensiuni medii 
este foarte mare".

La fel de păgubitoare, de data 
aceasta pentru calitatea sticlei obți
nute in final, este și contaminarea 
cioburilor cu pietriș, nisip sau pă- 
mint. „ingrediente" aparent inofen
sive. Fiind însă foarte greu de sepa
rat. ajung să provoace o serie de de
fecte în sticla obținută.

Lista inconvenientelor de pe urma 
„poluării" cu alte materiale — hirtie.

mase plastice, resturi alimentare etc 
— ar putea continua cu alte efecte 
nefavorabile asupra topiturii de 
sticlă.

Să fie oare singulară situația de la 
întreprinderea bucureșteană ?

„Dimpotrivă, ne asigură ing. Si- 
mion Jurcan, șeful serviciului tehnic 
din Centrala industriei sticlei și 
ceramicii fine. Avem liste întregi 
cu i-efuzuri de calitate din partea 
întreprinderilor noastre. Cioburile 
primite conțin, frecvent. 20—30 
la sută impurități. A utiliza lo
turile puternic contaminate în
seamnă a provoca avarii cu bună 
știință".

Desigur că ar fi nedrept să se con
sidere că vina pentru calitatea în
doielnică a cioburilor o poartă în în
tregime rețeaua de colectare. Cen
trala pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
a depus eforturi considerabile pen
tru perfecționarea acesteia. De
altfel în 1982, planul centralei 
(8 000 tone) a fost realizat și chiar 
depășit, iar cantitățile colectate in 
primul trimestru al acestui an sînt 
duble față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Anul acesta, volumul de colectări 
prevăzut este însă de 132 000 de tone. 
E adevărat că disponibilul de astfel 
de deșeuri este mult mai mare, așa 
cum arătam in precedenta anchetă. 
In condițiile în care sporește insă de 

tilor mureșeni a fost preluată de în
treprinderi de transport local din 12 
județe ale țării, iar la data docu
mentării noastre la fața locului, la 
I.J.T.L. Mureș această metodă era 
studiată de specialiști din toate ju
dețele țării. Și nu întimplător : spe
cialiștii mureșeni ne-au demonstrat, 
la fel de convingător, că, din calcule
le făcute de ei, cheltuielile de adap
tare a autobuzelor de pe benzină pe 
gaz metan se amortizează (prin efi
ciența lor sporită) in cel mult patru 
luni. în sfirșit, nu putem, omite de
loc amănuntul esențial : economisi
rea severă a combustibilului lichid. 
Calculele estimative tarată că dacă 
in acest an cele 2 250 autobuze TV-20 
V, existente in țară, ar trece, potri
vit programului stabilit, pe gaz me
tan ar rezulta o economie de 28 000 
tone benzină. Ceea ce nu e deloc 
puțin !

— Este vorba de o idee tehnică sim
plă, dar deosebit de eficientă — ne 
spune inginerul Papai Iuliu. Și lată de 
ce : rodarea motoarelor în condiție 
hibridă, motorină plus gaz metan, nu 
a avut în vedere decit instalarea intre 
filtrul de aer și galeria de admisie 
a motorului a unui amestecător de 
gaz-aer, realizat în întreprindere. 
Această operație, prin care motorul 
nu a suferit nici o transformare, asi
gură diminuarea, in proporția arăta
tă, a debitului de motorină al pom
pelor de injecție și compensarea 
amestecului de carburant, pe timpul 
rodajului in stand, cu gaz metan. în 
acest fel, volumul de motorină in
jectată în cilindrii motorului rămine 
constant și substanțial redus la o tu
rație de 800—1 000 turații pe minut, 
pentru motoarele cu mers în gol. Cit 
despre instalația de alimentare cu gaz 
metan, fixată in atelierele de rodaj, 
ea nu are nimic în plus față de ele
mentele standardizate pentru o in
stalație de acest fel.

Avantajele ? Ni se prezintă urmă-, 
torul calcul : utilizarea .acestei solu
ții în timpul redării unui motor, 
care variază între două ore și două 
ore și jumătate, duce la diminuarea 
consumului de combustibil lichid cu 
60—70 la sută. Dacă luăm în calcul 
valoarea gazului metan consumat în 
locul motorinei rezultă că, față de 
procedeul inițial, costul unui rodaj 
se reduce cu aproape 50 la sută.
de altă parte, nu putem omite un 
amănunt esențial : economisirea 
combustibilului lichid. Calcule esti
mative arată că. la rodajul fiecărui 
motor se economisesc. în medie. 25 
litri motorină, ceea ce. la nivelul unui 
an. înseamnă. reducerea consumului 
cu peste 75 000 litri motorină. Ceea 
ce nu e deloc puțin. Nu întîmplă- 
tor la I.R.A. Tg. Mureș această so
luție va fi generalizată. La data do
cumentării noastre, metoda era stu
diată de specialiști din toate unită
țile de profil din țară.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

peste 15 ori volumul prevăzut al co
lectărilor. de la un an la altul, nu te 
poți aștepta de la bun început la 
realizări, spectaculoase. Și aceasta, cu 
atît mai mult [cu cit. întreprinderile 
pentru recuperarea materialelor re
folosibile nu îndeplinesc, deseori, de
cit rolul de simplu intermediar. Sau 
chiar atunci cind transporturile fac 
„escală" la ele, ce s-ar mai putea 
face dacă cioburile au fost, din start, 
puternic poluate cu impurități ?.

Concret, ce trebuie să. se între
prindă, fără întirziere, pentru, îmbu
nătățirea sistemului de recuperare , a 
cioburilor ? Iată doar cîteva măsuri, 
propuse de interlocutorii noștri cu 
ocazia prezentei anchete :

• Centrele de achiziție a sticlelor 
și. borcanelor, magazinele alimentare, 
cit și cele pentru desfacerea de sti
clărie. piețele, cartierele de locuințe, 
unitățile de alimentație publică etc., 
în general locurile în care apar frec
vent cioburi, să fie cît mai grabnic 
dotate cu conteinere sau alți reci- 
pienți, de aspect îngrijit, prevăzuți 
cu capac, pe care • să scrie citeț 
„Cioburi de sticlă". Acești recipienți 
pot .fi conf ecționați din cutii metalice, 
butoaie casate, provenite tot din 
achiziții.

• Prin presa locală, prin afișe, să 
se aducă la cunoștința cetățenilor 
locurile unde pot fi depuse cioburile.

• Unitățile potențial mari furni
zoare de cioburi să-și amenajeze, 
fără întirziere. platforme betonate 
pentru depozitarea acestor deșeuri ce 
rezultă relativ curate din fluxul teh
nologic de spălare-îmbuteliere. impu- 
rificîndu-se din cauza depozitării 
necorespunzătoare la furnizor, direct 
pe părnint.

• Transporturile de cioburi către 
întreprinderile de sticlărie să fie în
soțite de certificate de calitate, 
conform reglementărilor în vigoare, 
în general „neglijate" atunci .cind e 
vorba de cioburi sau de alte mate
riale refolosibile.

• Livrarea cioburilor de la furni
zori către beneficiari să se facă sub 
controlul calitativ al întreprinderilor 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile, verificări în 
care ar trebui implicat și Inspectora
tul general de stat pentru controlul 
calității produselor.

• Atunci cind un lot prezintă „ca
lități" ce contravin flagrant norme
lor prevăzute în contracte, făcîndu-1 
inutilizabil, să poată fi returnat fur
nizorului, pe cheltuiala acestuia, 
pentru a nu bloca spațiile de depozi
tare din fabricile de sticlărie.

Sînt propuneri de măsuri care, ana
lizate și aplicate fără întîrziere, ar 
contribui la întărirea răspunderii și 
a spiritului gospodăresc în acțiunea 
de recuperare și refolosire a ciobu
rilor de sticlă.

Ioana DABU

f
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CUNOAȘTEREA ISTORIEI EROICE 
A POPORULUI

-la temelia activității de educație patriotică
De multă vreme șl pe drept cuvint, istoria a 

fost asemuită cu o mare carte, larg deschisă, din 
paginile căreia un popor află cine este, de unde 
vine și încotro se îndreaptă. A fost socotită, adică 
o carte de învățătură, de întărire a cugetelor, a 
încrederii în puterea poporului nostru de a se 

■ș ridica peste vicisitudinile vremilor, de a-și îm
plini dreptele lui aspirații. Intr-adevăr, sub fasci
culul de lumină al faptelor de eroism și abnega
ție ale înaintașilor se plămădesc și se consoli
dează simțăminte de mîndrie pentru apartenența 
la un popor brav și demn, stînd mereu drept 
intru apărarea dreptăților sale, cu o remarcabilă 
forță de creație consacrată de atîtea contribuții 
la îmbogățirea patrimoniului cultural-artistic.

In epoca noastră, cu deosebire în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului,

cînd cercetarea trecutului național a fost așezată 
sub semnul rigorii științifice, al obiectivității, cînd, 
pe această bază, s-au pus într-o lumină nouă, 
adevărată, personalități, momente și evenimente 
ale urcușului nostru multimilenar spre clipa de 
azi, istoria a fost investită cu noi și însemnate 
responsabilități formative. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în expunerea rostită 
la plenara din iunie 1982, cunoașterea istoriei 
patriei trebuie să se afle la temelia întregii acti
vități politico-educative, a întregii munci de for
mare a unor trainice sentimente patriotice, a 
voinței de a purta mai departe torța înaintașilor, 
înălțind România pe noi culmi de progres și 
prosperitate.

In spiritul acestei orientări, recent, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și Comitetul jude

țean Dîmbovița al P.C.R. au organizat o consfă
tuire de lucru privind folosirea elementelor de 
istorie locală, în contextul istoriei naționale, în 
manifestările cultural-educative de masă. Alege
rea județului Dîmbovița s-a dovedit inspirată. 
Pentru că, așa cum s-a arătat la consfătuire, 
vechile meleaguri ale lui Seneslau au fost, an 
după an și secol după secol, martore ale lupte
lor de larg răsunet pentru apărarea ființei 
naționale, a independenței, vatră de fertilă crea
ție cultural-artistică. Pentru că meleagurile dîm- 
bovițene oferă Ia orice pas ocazia întîlnirii cu 
istoria.

Pornind de la opiniile și experiențele înfățișate 
în cadrul consfătuirii, am realizat ancheta de 
față privind contribuția unor instituții și așe
zăminte de cultură la educarea patriotică a 
oamenilor muncii.

Micii mari maestri

Mesajul mereu viu al cărții de istorie
ilustrare în sprijinul oferit organi
zării unor colțuri muzeistice în 
școli, în realizarea unor lecții de 
istorie și limba română în sălile

muzeului, ale caselor memoriale și 
colecțiilor — deși în acest domeniu 
posibilitățile existente nu sînt încă 
pe deplin valorificate.

Stăm de vorbă maf întîi cu to
varășul VICTOR PETRESCU, di
rector al Bibliotecii județene Dîm
bovița. Interlocutorul nostru sub
liniază pentru început că preocupă
rile pentru punerea deplină în va
loare a bogatului fond de carte de 
aici — peste 200 000 de volume — 
de manuscrise, diafilme, de înregis
trări magnetice și discuri, au debu
tat prin organizarea acestuia într-o 
ștructură care să faciliteze reali
zarea obiectivelor formative ale bi
bliotecii. S-a constituit astfel colec
ția de manuscrise aparținind scriito
rilor originari de pe meleagurile 
dîmbovițene — circa 1 000 de piese 
provenind de la peste 300 de scrii
tori, cu ajutorul lor realizîndu-se 
interesante expoziții, medalioane li
terare etc. O altă colecție cu bine
meritat ecou este „Biblioteca de 
poezie de la Văcărești*1, conținînd 
peste 5 000 volume de poezie con
temporană, toate purtînd dedicația 
autorilor lor. S-a constituit, de 
asemenea, o valoroasă colecție de 
4000 discuri și benzi magnetice, cu 
ajutorul cărora s-au organizat 
cursuri de istorie a muzicii și artei 
plastice românești, cu capitole spe
ciale dedicate creației dîmbovițeni- 
lor. Colecția de fotografii cuprinde 
numeroase piese ce înfățișează 
personalități politice, oamepi de 
știință, artă și cultură legați de 
aceste locuri, monumente istorice și 
de arhitectură dîmbovițene, locuri 
cu valoare istorică din județ. Co
lecția de diafilme și diapozitive 
cuprinde circa 500 de titluri.

Acest bogat fond documentar este 
valorificat mai ales cu prilejul 
„Zilelor Bibliotecii județene", ma
nifestări organizate sistematic pen
tru oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, pentru elevi. Au 
fost astfel recent oaspeți ai biblio
tecii elevii liceelor „Ienăchiță 
Văcărescu", „Grigore Alexandres- 
cu“ și economic. Prilejul a fost 
folosit pentru ca elevii să cunoască 
valorile însumate in colecțiile ei, 
ca o invitație spre a-i deveni sta
tornici prieteni. Emoționantă a fost 
manifestarea prilejuită de aniver
sarea unui secol de la apariția 
„Luceafărului", organizată în am
bianta unică a celor aproape două 
sute de ediții Eminescu aflate in 
fondurile bibliotecii.

Se cuvine remarcat și faptul că 
în ultima vreme Biblioteca jude
țeană iese tot mai sistematic în 
întîmpinarea cerințelor publicului, 
inițiind numeroase manifestări în 
întreprinderi și instituții. La Între
prinderea „Romlux", în colaborare 
cu membri ai cenaclului literar 
„Cicerone Theodorescu", biblioteca 
a contribuit la realizarea unui re
cital de poezie patriotică sub gene
ricul „Partidul — Ceaușescu — 
România — tricolorul demnității 
noastre". în cadrul bibliotecii sînt 
imprimate pe benzi magnetice 
montaje muzical-literare cu un vi
brant mesaj patriotic, care sînt 
difuzate apoi la stațiile de radio
amplificare din unitățile economice 
și instituțiile orașului.

Manifestări cultural-educative 
de ținută, cu larg răsunet 

în inimi și cugete

Muzeul - punte statornică 
spre marele public

Așa ar putea fi sintetic expri
mate preocupările Muzeului jude
țean Dîmbovița de a statornici 
strînse legături cu oamenii mun
cii, preocupări la care s-a referit 
tovarășul dr. MIHAI OPROIU, di
rectorul instituției. în acest con
text, merită a fi subliniate efortu
rile de a conferi programelor cul
tural-educative un caracter pene
trant, convingător, forță sporită 
de înrâurire. Aceasta — cu con
cursul istoriei, poeziei, teatrului, 
muzicii, artei plastice. Astfel, lu
nar, în sălile muzeului, se desfă
șoară sub genericul „Rotonda Mu- 
seion" un program complex în care 
au loc dezbateri privind evenimen
te istorice. întîlniri cu oameni de 
artă și cultură, comentarii pe mar
ginea unor lucrări de specialitate, 
recitaluri de poezie și muzică.

în colaborare cu teatrul popular 
„Tony Bulandra" din localitate 
s-au organizat. în ambianța vesti
giilor vechii cetăți de scaun, acti
vități cultural-artistice evocatoare, 
consacrate unor ilustre personali
tăți ale acestor locuri și ale țării 
întregi. Așa s-a petrecut nu cu 
mult timp în urmă cînd, cu prilejul 
împlinirii a 350 de ani de Ia urca
rea sa pe tronul muntean, a fost 
omagiat marele domn și voievod 
Matei Basarab. într-un spectacol ce 
a dat relief unei epoci de mari și 
fertile realizări cultural-artistice, 
de amplu și fecund efort construc
tiv, de necontenită strădanie pen
tru înălțarea în demnitate și slavă 
a țării. Așa s-a întîmplat cînd, pe 
baza scrisorilor lui Ion Ghica, un 
scenariu inspirat a propus specta
torilor prezenți la palatul domnesc 
emoționante intilniri cu pașoptiștii, 
cu unioniștil — ctitorii României

modeme — cu chipul unei țări 
aflate la o răscruce a istoriei, în 
amurgul unei epoci. în zorii alteia. 
Așa s-a întîmplat cînd s-a realizat 
un spectacol al cărui miez l-au con
stituit fragmente din opera scriito
rului dîmbovițean I. C. Vissarion. 
Același colectiv artistic a pus în 
scenă balada haiducului vestit pe 
aceste locuri, Miu Cobiu, omul dîrz 
și neimpăcat cu nedreptățile din 
Cobia dîmbovițeană.

Ceea ce se cuvine a fi remarcat 
în activitatea muzeului este efor
tul de a lărgi sfera de cuprindere 
a acțiunilor inițiate, de a veni. în 
modalități noi, cu suflu proaspăt, 
în întîmpinarea cerințelor oameni
lor muncii de la sate. S-au bucu
rat de largă audiență caravanele 
cinemuzeale ; altfel spus, prezen
tările de filme istorice, însoțite de 
dezbateri, in cadrul cărora se dia
loghează despre evenimentele și 
personalitățile ale căror desfășu
rare și. respectiv, viață și luptă au 
inspirat creațiile cinematografice. 
De asemenea. în județ au fost or
ganizate, cu sprijinul muzeului. 20 
de expoziții și colecții muzeale să
tești. Stînd mărturie unei istorii 
de o rară bogăție și densitate fap
tică, aceste colecții și expoziții 
constituie punctul de pornire al 
unor acțiuni educative cu real ecou 
în cugete și inimi.

O strinsă legătură întreține mu
zeul cu școlile orașului. Zeci și 
zeci de elevi fac parte din cercu
rile „Tinerii istorici", „Sursum 
corda" și „Micii tipografi", fiind 
antrenați sistematic la acțiunile 
organizate de muzeu, susținînd co
municări la sesiunile științifice ale 
acestuia etc. Legăturile muzeului 
cu școala își află, de asemenea,

Acesta este și obiectivul pe care 
și l-au propus în domeniul educa
ției patriotice comitetele orășenesc 
și comunale de partid Moreni. res
pectiv Petrești și Răzvad. Așa 
cum ne spunea tovarășul TUDOR 
GHEORGHE, secretar al Comitetu
lui orășenesc Moreni al P.C.R., un 
asemenea caracter au avut cu deo
sebire evocările organizate pe locul 
unor istorice bătălii . purtate pe 
aceste locuri în zilele insurecției 
din August 1944. Ele debutează prin 
întîlniri cu participant! la acele 
evenimente, reconstituindu-se ast
fel atmosfera proprie acelor zile 
fierbinți, crîmpeie din tumultul 
încleștărilor cu cotropitorii pămîn- 
tului străbun, freamătul de viață 
nouă pe care l-a inaugurat acel 
moment in istoria țării. Acestor 
evocări li se adaugă montaje mu
zical-literare, în cursul cărora 
prind relief semnificațiile profunde 
ale evenimentului, drumul străbă
tut de țară pe rodnicul făgaș des
chis în urmă cu aproape 39 de ani, 
marile înfăptuiri ale timpului nos
tru socialist. Un asemenea carac
ter, o asemenea puternică încărcă
tură emoțională, afectivă .e.șțe. im
primată și altor evocări istorice 
organizate, bunăoară, la monu
mentul ridicat în cinstea eroilor 
independenței — între care atîția 
dimbovițeni — care la Grivița și 
Plevna, la Rahova ori Smîrdan au 
făcut, prin înflăcărată lor iubire de 
patrie, ca o țară mică să-și afirme 
demn și eroic vrerile, dînd lumii 
strălucit exemplu de forța ce sălăș
luiește într-un popor însuflețit de 
nobile idealuri.

în comuna Petrești. arăta tova
rășul MARINICA MIHAI, secretar 
al comitetului comunal de partid, 
se acordă atenție valorificării ple
nare a valențelor educative ale 
manifestărilor organizate sub egida 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Astfel, spre a oferi un 
singur exemplu, prin programele 
lor, ansamblurile folclorice de 
adulți și copii din Petrești au pus 
în relief frumusețea, armonia, vi
goarea dansului popular românesc 
din cîmpia Munteniei, dînd culoare 
și înaltă vibrație patriotică^ unor 
manifestări evocatoare desfășurate 
sub genericul „Tara întreagă își 
sărbătorește președintele". „20 de 
ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii", „Satul românesc 
ieri și azi" etc.

în comuna Răzvad. arăta to
varășa LILIANA BUCUR, secretar 
adjunct al comitetului comunal de 
partid, eforturile vizează îmbogă
țirea tematicii acțiunilor cultural- 
educative, orientarea spre acele
forme care se adresează minții și •

inimii, deopotrivă. Astfel, reperto
riul formației de teatru este 
orientat spre texte cu un pronun
țat caracter patriotic, ce pun în 
lumină pilduitoare fapte de glorie 
din trecutul românesc, personalități 
de seamă care au purtat făclia 
luptei noastre pentru neatîrnare și 
unitate. Emoționante manifestări 
evocatoare au loc sistematic la mo
numentul răsculaților din 1907, 
unde se organizează întîlniri cu ur
mași ai dîrjilor revoltați de acum 
76 de ani, urmate de recitaluri de 
poezie patriotică și muzică. In 
același sens, consiliul comunal de 
educație politică și cultură socialis
tă a realizat o investigație în satele 
Gorgota și Valea Voievozilor pri
vind portul popular, păstrător aici 
al unor elemente de vestimentație 
străveche, fiind preocupat ca și ge
nerațiile tinere să deprindă cusutul 
și țesutul portului popular, cel care 
ne-a fost, într-un anume fel. mile
nii la rînd strălucit purtător al 
identității noastre.

în județul Dîmbovița au o fru
moasă tradiție cîteva manifestări 
cultural-artistice cu o bogată încăr- 

. cătură de idei, cu un limpede și 
.înalt mesaj patriotic. Așa sînt 
festivalul-concurs de creație și in- 

■ terpretare a poeziei patriotice 
„Moștenirea Văcăreștilor", festiva
lul teatrului istoric susținut de for
mații din foste cetăți de scaun me
dievale etc. Dar nu despre acestea, 
bine cunoscute pe plan național, am 
solicitat-o să ne vorbească pe to
varășa NICULINA COSTESCU, 
președinte al comitetului județean 
de educație politică și cultură so
cialistă, ci despre noua viață 
a unor vechi obiceiuri populare. 
Aflăm astfel că sub egida cen
trului de îndrumare a artei 
populare și a creației artistice de 
masă s-au realizat cîteva cu
legeri de folclor de inspirație is
torică, care au intrat apoi în reper
toriul unor formații de teatru fol
cloric. Bine cunoscute sînt astfel 
formațiile căminului cultural și șco
lii generale din Doicești. care au 
reînviat un vechi obicei local — 
„mersul cu Constandinu". amplă 
evocare în versuri a vieții și luptei 
domnului gospodar și patriot Con
stantin Brincoveanu. Dincolo de 
valoarea sa documentară, de semn 
al trăiniciei cu care. poporul a 
păstrat în inima Iui, ca în sipetul 
cel mai de preț, amintirea celui ce 
a socotit că pentru țara și legea lui 
nici o jertfă nu este prea mare, 
acest obicei spune celor de astăzi 
despre răspunderea ce o au față 
de memoria înaintașilor, despre da
toria ca nimic din ceea ce ne-au 
lăsat ei să nu se piardă, ci dim
potrivă, să crească, să se înze
cească.

Cind, săptămâna trecută, direc
toarea Liceului de artă „George 
Enescu", asist, univ. Lavinia Co- 
man, o remarcabilă pianistă, o sen
sibilă muziciană, număra premiile 
internaționale obținute de elevii 
instrumentiști in anul școlar 1982— 
1983 — un telefon die la Catanzaro 
(Italia) anunța că alți 9 copii se în
torc acasă cu 9 premii ! tn total 
41 ! 41 de elogii la adresa școlii ro
mânești de muzică, pretutindeni in 
lume apreciată pentru seriozitatea 
ei, pentru știința cu care cultivă 
talentele muzicale, cu care le diri
jează spre explorarea, spre apro
fundarea minunatei lumi a artei 
sunetelor. Mai clar : la Senlgalia 
(Italia) 9 copii au obținut 9 premii, 
de la Varallo-Sesia (Italia) s-au 
întors cu două ; de la Usti nad 
Laben și Usti nad Orlici (R.S. Ce
hoslovacă) — cu 4 ; zece copii au 
plecat la Stresa (Italia) și, concu- 
rînd alături de alți 2 000 veniți din 
Europa, Asia, America, au obținut 
1G premii (premii I și premii I ab
solut) ; încă două la Markneukir
chen (R.D. Germană), încă unul la 
Atena (Olga Bolocan a fost cea mai 
tînără pianistă la categoria 18—32 
de ani și a reușit să întreacă in
strumentiști cu faimă) și Premiul 
special pe care Dinu Bilciurescu l-a 
obținut la dificilă competiție de la 
Folkestone (Anglia), manifestare 
prezidată de către Yehudi Menuhin. 
41 de premii internaționale, deci, 
pină în prezent (nu mai numărăm 
premiile conservatoarelor și ale al
tor centre muzicale), care de
monstrează (a cita oară ? !) tezau
rul de talente muzicale pe care îl 
are România. Mai mult, ori de cite 
ori se vorbește de tineri muzi
cieni români (pianiști, violoniști 
etc.) se apreciază că virtuozitatea, 
însușirea perfectă a tehnicii sînt 
subordonate unei profunde gîndiri 
artistice, unei remarcabile inteli
gențe și sensibilități cu care sini 
abordate paginile diferitelor epoci, 
diferitele stiluri, personalitatea cu 
care acestea sînt tălmăcite.

La gala „Scinteii" — închinată 
„Zilei internaționale a copilului" — 
invitați de onoare au fost elevii

Liceului de artă „George Enescu" 
(instituție care merită toate aplau
zele pentru aceste extraordinare 
performanțe, pentru perseverența, 
rigurozitatea, strădania, efortul de 
fiecare zi pe care-l face pentru a 
crea cadrul necesar unui sever stu
diu) ; adică, „echipa" Streșa — 
Usti nad Orlici — Folkestone, 12 co
pii laureați ai acestor importante 
competiții internaționale. Puteam 
să ne imaginăm un minunat joc, o 
simbolică ștafetă în care odată cu 
stingerea ultimului sunet de pe 
clape, „cel mic" transmitea flacăra 
muzicii, scînteia inspirației colegului

Gala „Scinteii"
lui mai mare și tot așa pină la cel 
care-i aproape absolvent... Dar nu, 
din pornire „jocul" a fost serios, 
a căpătat emoția, tensiunea, gravi
tatea unui adevărat recital. Un re
cital in care copiii, de fapt, au vor
bit despre „pagini de aur" din 
Cartea de muzică a lumii. Astfel, 
am aflat de la Ștefănescu Violeta 
(clasa a Il-a pian, prof. Carmen 
Manea) că în Sonata lui Cimarosa 
sunetele trebuie rostogolite ca 
mărgelele și totul trebuie să fie 
cristalin, limpede. De la Botez Ma- 
ria-Luiza (clasa a IlI-a pian, prof. 
Zoe Popescu) am înțeles că într-o 
Passacaglie, cea a lui Haendel, ar
moniile cer a fi astfel rotunjite 
incit blocurile sonore să nu se con
funde, să alcătuiască o amplă me
lodie. Prin arcușul Mirele! To- 
meșcu (clasa a V-a, prof.Elisabeta 
Tomescu-Ciomu", s-a arătat că „Me
lodiile lăutărești" ale lui Sarasate 
au mult farmec și dacă sînt cintate 
fără aspre contraste. Violonistul 
Dinu Bilciurescu (clasa a VI-a, 
prof. Nicolae Bilciurescu) a arcuit 
Balada lui Enescu cu înțelegerea 
vibrației nescrise, pentru ca tonul 
grav al colegei lui, Florea Luiza, 
(clasa a Vl-a vioară, prof. Mircea 
Constantine seu) să îmbrace Balada 
lui Ciprlan Porumbescu intr-o ex

primare directă, deloc sentimen
tală, și totuși răscolitoare... $i co
piii au răsfoit, mai departe pagini 
din Schumann : „Carnavalul" — 
partea I în interpretarea sen
sibil și armonios dozată colo- 
ristic a pianistei Ciucur Vio- 
rela (clasa a IX-a, prof. Cătă
lina Popovici), „Arabesca" — des
fășurată elegant, pictural de To- 
mescu Cristina (clasa a Vl-a pian, 
prof. Zoe Popescu), apoi din Wie- 
niawski : „Mazurca", in siguranța 
accentului și ritmului violonistei 
Fodor Doina (clasa a Vil-a, prof. 
Mihaela Tomescu) și „Poloneza" — 
cu vervă și prestanță tălmăcită de 
Șain Anca (clasa a X-a vioară, 
prof. Doina lonescu). Nu au lipsit 
din recital nici momentul „Rah- 
maninov" — un virtuoz și totodată 
delicat preludiu construit cu mul
tă sensibilitate, cu dăruire de 
Spînu Diana (clasa a Xl-a pian, 
prof. Carmen Manea), nici acel vi
sător și totodată pasionant opus de 
Szymanovski, „Fintina Aretusei" — 
cu distincție, cu personalitate redat 
de Moise Simona (clasa a Xl-a 
vioară, prof. Tomescu Mihaela), 
pentru ca Perșinaru Pericle-Cris- 
tescu (clasa a IX-a vioară, prof. 
Doina lonescu) să lanseze, alături 
de cunoscutul pianist Adrian To
mescu, strălucit, convingător, 
profund, „Poloneza" de Vieux- 
temps.

...Un regal de muzică la gala 
„Scinteii". Protagoniști : 12 copii, 
elevi ai Liceului de artă „George 
Enescu", 12 dintre cei 41 care au 
dus, in acest an, faima școlii româ
nești de muzică in marile compe
tiții internaționale. Dar nu înche
iem rîndurile noastre înainte de 
a-i numi și pe „cei 9 pianiști" care, 
in aceste zile, s-au întors de la 
Catanzaro (Italia) cu alte 9 pre
mii : Rogacev Valeriu, Ciocîrlie 
Dana, Popescu-Stănești Cristina, 
Cademcian Gerard, Provian Călin, 
Staicu Paul, Mărgineanu Petre, 
Scăunaș Simona, Constahtinescu 
Cezar...

Lista [premiilor rămâne deschisă.
Smaranda OȚEANU

c inema

Desigur, importante răspunderi revin in acest domeniu altor factori 
educaționali, în primul rînd, școlii, organizațiilor de tineret ale căror 
acțiuni au fost surprinse doar parțial în aceste însemnări ce au avut în 
vedere in principal, așa cum arătam la început, instituțiile și așezămin- 
tele de artă și cultură. Preocupările, inițiativele întîlnite în județul 
Dîmbovița alcătuiesc, după opinia noastră, un buchet de experiențe 
valoroase care merită a fi cunoscute, o bază pentru noi acțiuni cu spo
rită forță de înrîurire a conștiințelor.

Silviu ACHIM 
Gheorghe MANEA

© Brigada diverse tn alertă : EXCEL
SIOR (65 40 45) — 0; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Sfîrșitul nopții: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,45: 18; 20, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15.
• Domnul miliard — 9; 11,15; 13,30; 
15,45, Ia grădină — 20,45; Omul și 
umbra — 18; 20 : CAPITOL (16 29 17).
• Eu, tu și Ovidlu : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Buletin de București : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
O Mult mai de preț e iubirea : DA
CIA (50 35 94) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Ciprlan Porumbescu: COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30; 19.
• Viraj periculos : LIRA (31 71 71) — 
16; 18; 20,15, la grădină — 20,30, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18: 20.
© Escapada : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17.30; 19.30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• B.D. intră în acțiune : VIITORUL 
(11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 întunericul alb : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Viață particulară : SCALA (li 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Vraciul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,30; 14; 16.45; 19,30, ARTA (213186)
— 9; 12; 16; 19
0 Prietenie : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Concertul : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marele șarpe : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) - 9; 11; 13,15; 15,30: 
17,45; 20.
0 Prăpastia de aur : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30: 17.30; 19,30.
@ Un american Ia Paris : PA

TRIA (11 86 25) — »; 11,45; 14,30;
17,15; 20,
• Iubire fără soare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
0 Despărțire temporară : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12: 16; 19.
0 Program de desene animate — 11; 
12,30; 16; Povestea dragostei — 9; 14 : 
DOINA (16 35 38).
0 Micul lord : DOINA — 17,30; 19,45, 
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 
17,45; 20.
0 Un comando pentru apa grea : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
0 Aventură ta Arabia : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20, la grădină — 20.45. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15,30: 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) - 9: 11,15: 13,30;
15,45: 18: 20. ia grădină — 20,45.
0 Marea evadare : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 12,ÎS; 16; 19,15.
0 Drumul spre Rlo : AURORA 
(35 M 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Cariera mea strălucită : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Roberto Carlos și diamantul roz : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, 
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) —
20.45, GRĂDINA ARTA (21 31 86) —20.45.
0 Ultimul vals : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.

te a tre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 10; Co
medie de modă veche — 15; Zbor 
deasupra unul cuib de cuci — 20;
(sala Atelier) : Cartea lui lovită — 
10,30; Intre patru ochi — 19.

0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Micul co
șar" — operă pentru copii de Benja
min Britten. Dirijor : Claudiu Negu- lescu — 11.
0 Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Băia
tul șt paiele fermecate — 10,30; Secre
tul lui Marco Polo — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Răceala — 10,30; Cu ușile închise — 
15,30; Amintiri — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
15; Voluptatea onoarcl —.19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu sifon (amtaat din IS. V) — 11; 
Diavolul șl bunul dumnezeu — 18,30.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ml- 
rîiaia — 11; Necunoscuta și funcționarul — 20.
O Teatrul de comedie (16 64 60): 
Există nervi — 10; Pețltoarea — 15;
N-am timp — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idloata — 19,30; (sala Stu-' 
dio) : Scoica de lemn — 19.
0 Teatrul Giuiești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 10; Escapada — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal Ia 
Boema — 20; (grădina Batiștel) : Funcționarul de Ia Domenii — 20;
(Teatrul de vară Herăstrău) : Stela, stelele și Boema — 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : Un bărbat și mai multe femei — 19,30. 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10; Cădere liberă — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile mtazuiul — 11; (grădina 
Cișmigiu) : Tindală cloșcă — 19,30, 
0 Circul București (11 01 20) : Incredi
bil, dar... adevărat — 10; 16; 19,30.
O Ansamblul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) : Veselia are cu- vîntul — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. (15 72 59) RiS Și pitas — 19,30.

în sufletul tinerilor —lumina curata a iubirii de patrie
(Urmare din pag. I)

, muna natală (Drănic, ju
dețul Dolj) o placă co
memorativă cu numele 
învățătorului prin grija și 
cu stăruința căruia s-a 
clădit școala. La licee, 
colegii din străinătate am 
văzut plăci pe care erau 
trecute numele tuturor 
absolvenților ce au de
venit mari personalități ale 
tării. Sînt si la noi poate, 
cîteva asemenea scoli, dar 
mult prea puține. Uneori, 
cind se serbează centena
rul unui liceu, in cuvânta
rea rostită cu prilejul fes
tivității se pomenesc ase
menea nume și este bine, 
dar mi se pare totuși că 
este cam rar 1

E bine uneori să se cu
noască și anumite fapte 
care . pot fi foarte instruc
tive pentru elevi și stu- 
denți. Astfel, venerabilul 
nrofesor de fizică Vasile 
Bianu, de la Politehnica 
din București, lucra în 
preajma primului război 
mondial la Paris, in labo
ratoarele Măriei Curie, la
ureată a Premiului Nobel, 
în anul 1916 a părăsit la
boratoarele pentru a pleca

pe front, cu toate insisten
tele Măriei Curie care-l 
aprecia foarte mult pentru 
calitățile sale științifice : 
„Sînt ofițer român de re
zervă și trebuie să-mi fac 
datoria către patrie". Și a 
făcut un drum lung prin 
peninsula Scandinavă, pe 
la Petersburg, a ajuns în 
Moldova și a luat parte la 
luptele crâncene ce au avut 
loc atunci. După război a 
fost numit profesor la Po
litehnica din București și 
la Universitate si a renun
țat a se mai întoarce să lu
creze în Franța, deși i se 
oferiseră aceleași posturi. 
„Tara mea are nevoie de 
mine, și trebuie să mă duc. 
oricît de greu îmi este să 
vă refuz". Si Marie Curie 
l-a înțeles, mai ales că ea 
era poloneză de origine și 
se gîndea adesea la patria 
ei, cu ochii in lacrimi.

Un alt exemplu este al 
profesorului meu de con
strucții hidrotehnice (pe 
atunci cursul se chema 
„căderi de apă"). Pavel 
Dorin, care si-a făcut stu
diile în Elveția, s-a căsă
torit acolo și. oferindu-i-se 
post de profesor la Politeh
nica din Ziirich. a preferat 
să vină în tară, să pără

sească laboratoare moder
ne. pentru a face în tara 
noastră, la început la Uni
versitatea din București, 
apoi la Politehnica din 
București, operă de pio
nierat în domeniul labora-' 
toarelor și cursurilor de hi
draulică. S-a despărțit de 
bătrinul său profesor Pra- 
sil. care-l aprecia foarte 
mult, dar care, in cele din 
urmă, l-a înțeles pentru că 
și el era ceh si se gîndea 
adesea la patria sa. Si e- 
xemplele se pot înmulți. 
Este, poate, o dovadă in 
plus a faptului că „știința 
n-are patrie, dar oamenii 
de știință au patrie".

Fără îndoială, educația 
patriotică trebuie să lege 
tineretul patriei noastre de 
trecut, să-i dea conștiința 
de „om al acestor păm'in- 
turi" din moși-Strămoși. 
Un tînăr nu se află din î:i- 
tîmplare în această tară. 
Alții au fost cei care au 
venit si au plecat sau au 
pierit, cum scria odinioară 
Eminescu : „Cum veniră se 
făcură toti o apă și-un pă- 
mînt".

în același timp însă, e- 
ducatia patriotică trebuie 
să lege tineretul patriei 
noastre și de prezent. Sînt

multi tineri care-și cunosc 
prea puțin tara. Nu este 
suficient nici în această 
privință să memoreze cîte
va cifre, să cunoască ce 
producție ' de cărbune, de 
petrol sau energie are in
dustria noastră sau ce pu
tere are centrala hidro
electrică „Porțile de Fier I". 
E necesar ca acestea să 
fie văzute și nu din foto
grafii. ci în realitate, așa 
cum sînt ele.

Uneori, din motive de e- 
conomie. cred eu. greșit 
interpretate, absolvenți ai 
Facultății de electrotehni
că din București sau Ti
mișoara nu văd mă
car întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova, sau 
absolvenți ai Facultății de 
metalurgie n-au văzut nici 
un combinat metalur
gic. Ei și-au făcut prac
tica în ateliere din a- 
ceeași localitate, nesemni
ficative pentru specialita
tea lor. în ultimul timp, 
situația s-a mai îmbunătă
țit, dar consider că stu
denții noștri nu cunosc 
îndeajuns de bine mari
le realizări ale economiei 
noastre. Or. un vechi pro
verb oriental spune că este

mai bine să vezi o dată 
decît să ti se povestească 
de o sută de ori. După pă
rerea mea,, nici imaginea 
de televizor nu este sufi
cientă : nu te poate face să 
simți căldura unui furnal, 
mirosul betonului proaspăt 
turnat, să vezi curcubeul 
multicolor al circuitelor 
unei locomotive electrice, 
să inspiri : aerul de munte 
de lingă barajul Vidraru.

Sentimentul patriotic nu 
se formează numai pe cale 
intelectuală, memorind ci
fre sau retinînd imagini — 
fotografii sau filme ; el se 
formează înfrățind întrea
ga noastră ființă cu patria: 
sentimentul patriotic e în 
primul rând dragoste, poa
te cel mai curat sentiment 
de dragoste.

Patriotism Înseamnă însă 
mai mult decît sentiment, 
înseamnă acțiune pentru 
binele patriei. Dacă nu 
putem fi de acord cu devi
za antică „Ubi bene, ibi 
patria", cred Insă că tre
buie să acceptăm că „Ubi 
patria, ibi bene", adică 
aici, pe acest pământ pe 
care se află patria noas
tră să fie bine ! Este nece
sar ca fiecare tînăr să fie

folosit potrivit pregătirii 
sale, capacității sale si. în 
aceste condiții, să mun
cească cu plăcere, cu elan, 
cu dăruire. Problema ac
țiunii este, cred eu. fără 
îndoială cea mai importan
tă. Activitatea patriotică 
nu este, cum se crede une
ori, cea care se face în 
afara programului de acti
vitate normală, ci cea care 
se face în cadrul acestui 
program. A-ți îndeplini 
planul de producție, a face 
lucru de calitate consti
tuie. într-o societate lipsită 
de exploatare ca a noastră, 
o activitate patriotică pe 
care omul muncii. în cali
tatea sa de producător, 
proprietar și beneficiar, o 
efectuează liber, cu plăce
re. cu optimism.

Ca unul care, îmi permit 
să afirm acest lucru, cu
nosc bine tineretul stu
dios. îndeosebi pe cel din 
învățămintul tehnic supe
rior. pot să confirm apre
cierea pe care adesea o 
face secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „avem 
un tineret minunat". înar
mați cu cunoștințele teore
tice și practice necesare.

avînd un nivel ideologic 
ridicat, tinerii pornesc cu 
dragoste, cu elan in viață, 
fiind în stare, așa cum se 
spune uneori, „să mute 
munții din loc". Ei sînt. în 
general, primiți cu grijă 
în întreprinderi și pe șan
tiere. fiind în atenția con
ducerii unităților respec
tive. Un exemplu foarte 
frumos am văzut la între
prinderea „Unirea" din 
Cluj-Napoca, unde tinerii 
absolvenți au reușit să scoa
tă de la import, în numai 2 
ani. două sau trei suban- 
samble, găsind soluții teh
nice mult mai bune decît 
cele de la piesele de im
port. Citeam în ochii lor 
bucuria succesului. Cum 
să nu lucrezi cu dragoste 
pentru tară în condițiile 
în care ti se dă toată aten
ția. toată îndrumarea, cînd 

■ți se dă, cum se spune, 
„foc verde", O situație a- 
semănătoare în ceea ce 
privește atenția pentru tine
rii absolvenți am întîlnit și 
la întreprinderea TAROM. 
Și exemplele ar putea con
tinua.

Există însă șl cazuri, și 
nu puține, în care absol
venții sînt folosiți în munci

care n-au nici o legătură 
cu pregătirea lor de' spe
cialitate Si cîteodată nici 
măcar cu pregătirea lor 
inginerească generală. De 
cutând. „Scînteia" a luat, 
pe bună dreptate, atitudi
ne împotriva unor aseme
nea practici nefirești. E- 
xemplele aduse în discuție 
pot fi. din păcate. înmul
țite. îmi amintesc de o ab
solventă-a Facultății de 
electronică, care, aflată în 
această situație, cu lacrimi 
în ochi îmi mărturisea : 
„Am impresia că primesc 
retribuția fără s-o merit. 
Ce să fac ?“ Tineretul 
nostru este un tineret mo
ral. El nu urmărește un 
post oarecare, care să-i a- 
sigure o retribuție, el do
rește să realizeze ceva util 
pentru această tară. Să nu 
fringem aripile entuzias
mului lor tineresc din pri
mele zile ale profesiunii 
lor. Punînd pe fiecare la 
locul lui. unde să lucreze 
cu plăcere, creăm condiții
le creșterii sentimentului 
patriotic, ca urmare a plă
cerii de a munci pentru pa
trie, pentru că pentru bi
nele patriei nici un efort 
nu este prea mare !

„ROMÂNIE, PLAI DE AUR"
Vernisajul unei expoziții 

de arte plastice la Vaslui
în sala „Arta" din municipiul Vas

lui s-a deschis sîmbătă ampla ex
poziție republicană de arte plastice 
sub genericul „Românie, plai de 
aur". Organizată de Ministerul Edu
cației și învățămîntului, Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, sub 
emblema Festivalului național „Cîn
tarea României", expoziția cuprinde 
un mare număr de lucrări de pic
tură. sculptură, grafică și tapiserie, 
realizate de peste 300 de pionieri din 
întreaga tară premiali la etapa pe 
tară a actualei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României". (Pe
tru Necula).

A apărut 
„MAGAZIN ISTORIC" 

nr. 6/1983
Din sumar : Eroul deosebit — erou 

al eroilor 0 Acum 50 ani. Comitetul 
Național Antifascist 0 Orizont isto
ric 0 Curți și reședințe domnești — 
Tirgoviște 0 Gînd și faptă națională 
la 1848 0 Scrisori inedite de la Gh. 
Magheru și Popa Șapcă 0 Tezaurele 
geto-dacice de la Căuaș si Dipșa 
e Blestemata foame de aur a lui 
Pedro de Alvarado 0 Tara Litua și 
voievodul Litovoi 0 Tradiția stu
diilor sud-est europene s-a născut la 
București 0 Din nou despre Dieppe 
© Cantacuzinii moldoveni © Școli 
unice in Europa bintuită de fascism.
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TOVARĂȘUL NICOLÂE CEAUȘESCU PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV 
Al ORGANIZATEI PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI, 
TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT, A PĂRĂSIT CAPITALA

(Urmare din pag. I)

exprimă

înmînind scrisorile de acreditare. 
AMBASADORUL LASSISSI KE- 
RIM-DIKENI a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea generalului Gnas
singbe Eyadema, președinte fonda
tor al Uniunii Poporului Togolez, 
președintele Republicii Togoleze.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se 
bucuria pentru cinstea de a înmîna 
scrisorile de acreditare „președin
telui Nicolae Ceaușescu. omul de stat 
cunoscut pe toate continentele pen
tru justețea și clarviziunea pozițiilor 
sale în problemele internaționale". 
„Personalitatea dumneavoastră de 
renumit om de stat și prestigiul 
dumneavoastră internațional — se 
arată în cuvîntare — sînt adine în
rădăcinate în conștiința tării mele".

Arătînd că în Togo sint cunoscute 
eforturile președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru transformarea 
României într-un stat modern, stă- 
pîn pe destinele sale, cuvîntarea 
evocă istoricul bunelor relații dintre 
țările noastre, bazate pe principiile 
respectului reciproc, al suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și egalității în drep
turi. precum și similitudinea pozi
țiilor într-o serie de probleme inter
naționale. De asemenea, cuvîntarea 
face referiri la politica internă de 
dezvoltare armonioasă a tării, pre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri, la internaționalele de atletism ale României

Campionatele internaționale de 
atletism al României, dominate ieri 
de senzaționalul record mondial al 
Anișoarei Cușmir (pe locurile ur
mătoare la săritura în lungime s-au 
situat Vali Ionescu, cu 6,71 m și 
Helga Radtke, din R.D. Germană, cu 
6,61 m), au foșf marcate și de alte 
performante notabile, de întreceri 
spectaculoase.

După săritura record, Anișoara 
Cușmir a declarat reporterului 
Agerpres : „Ultimele săotămini de 
antrenament, cu sărituri frecvente în 
jur de 7,40 m, m-au făcut optimistă. 
Simțeam că sînt în 6tare de o per
formantă excepțională, și iată că am 
reușit-o. Cred că nu am atins limita 
capacităților mele, și sper că, încă în 
acest an, să obțin rezultate, superi
oare prezentului record, deși, după 
7,43 m. va fi, vă închipuiți, mai 
greu. Sper să prind un „prag" la 
fel de bun la competițiile importante

Luna aceasta, la automobilism

SIBIUL - GaZDă „RALIULUI DUNARII-DACIA"
Cel de-al 18-lea raliu automobilis

tic „Dunărea-Dacia". întrecere inter
națională de tradiție contînd ca eta
pă in campionatul european pentru 
pțloti. in „Cupă păcii și prieteniei", 
precum și în campionatele naționale 
de raliuri ale României, Bulgariei și 
Turciei, va avea loc în zilele de 17 
și 18 iunie pe un traseu în premieră 
(în județul Sibiu), cu participarea a 
circa 100 de echipaje din țară și de 
peste hotare. Automobiliștii vor 
avea de parcurs aproximativ 856 km, 
plecînd și sosind la Sibiu, cu trecerea 
o dată sau de mai multe ori prin Șura 
Mare, Slimnic. Seica Mare. Mihăi- 
leni. Vecerd, Altina, Daia. Cisnădl- 
oara. Rășinari, Păltiniș. Șanta. Cris
tian. Cheile Cibinului. Sadu. Cisnă- 
die, Șelimbăr.

Organizatorii „Raliului Dunării — 
Dacia" (A.C.R. prin federația de spe
cialitate. cu sprijinul Consiliului 
popular județean Sibiu, C.I.A.-Pitești. 
C.I.P.C.M.P.-București și I.P.A. Sibiu) 

continuă pregătirile pentru a asigura 
tradiționalului raliu automobilistic 
o desfășurare la un nivel înalt din 
toate punctele de vedere. Recent, 
gazdele au și demonstrat capacitatea

ÎN CÎTEVA
• Azi, în penultima etapă a cam

pionatului de rugbi. la București : 
Dinamo — Grivița roșie (teren O- 
limpia, ora 9,30), Steaua — Rulmen
tul Birlad (teren Steaua, ora 10), 
Sportul. studențesc — Gloria P.T.T. 
Arad (teren Steaua, ora 11,30), Ra
pid — Universitatea Timișoara (te
ren Giulești, ora 12,30. în țară : Po
litehnica Iași — Politehnica Cluj- 
Napoca ; C.S.M. Sibiu — Știința Pe
troșani.

© în turul doi al meciului de șah 
ce se dispută la Varșovia între e- 
chipele 
Poloniei 
3-2 (o 
toarelor 
ciștigat

feminine ale României și 
scorul a fost favorabil cu 
partidă întreruptă) jucă- 

românce. Eugenia Ghindă a 
la Szmacinska. Margareta 

Mureșan a obtinut victoria în parti
da cu Wiese, iar Elisabeta Polihro- 
niade a învins-o pe Erenska. Po- 
gorevici a pierdut la Brusztman și 
Dana Nuțu la Sosnowska. Baum- 
stark a întrerupt cu Sikora. Scorul 
general după două ture este 6—5 (D . 
în favoarea selecționatei Poloniei.

Enesclana

17,50
18.10

19,00
19,20
20,05

PROGRAMUL 1
Consultații pentru bacalaureat (se
ral)Almanahul familiei 
De strajă patriei 
Bucuriile muzicii — 
Viața satului 
Lumea copiilor 
Album duminical 
Secvențe daneze 
Călătorii spre viitor, lizată în colaborare ... 
Național al Organizației Pionierilor. 
(Participă reprezentativele județe
lor Brăila șl Tulcea)
Telejurnal
Cîntarea României Teleclnemateca. Ciclul : „Mari ac
tori". „Unora le place jazzul". Cu : 
Marilyn Monroe. Tony Curtis, Jack 
Lemmon, George Raft, Joe E, 
Brown, Pat O’Brien. Nehenl 
soff, Joan Shawlee, Billy 
Dave Barry. Regia : Billy 
Telejurnal • Sport 
Varietăți muzicale
Avanpremieră săptăminală

14,10
14.45

PROGRAMUL 2
Matineu simfonic 
Instantanee 
Muzică ușoară 
Melodii populare 
Carnet cultural 
Farmecul muzicii 
Clubul tineretului 
Șlagăre dansate 

Gray, 
Wilder

22,10
22,25

TV 14,30
14,3515,00
16,00
10,00
20,00

cum și la liniile politicii externe 
togoleze.

Primind scrisorile de acredi
tare. TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru 
mesajul ce i s-a. transmis și a adre
sat. la rindul. său. șefului statului 
togolez un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt reliefate prin
cipiile care stau la baza politicii ex
terne a României, eforturile țării 
noastre pe arena internațională pen
tru consolidarea politicii de destin
dere. pace, securitate și colaborare.

„Apreciem că. în actualele împre
jurări internaționale deosebit de 
grave — se arată în cuvîntare — 
sarcina fundamentală a tuturor po
poarelor este lupta pentru preîntîm- 
pinarea războiului și apărarea păcii, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
adoptarea de măsuri concrete în di
recția dezarmării. în primul rind a 
dezarmării nucleare. Apreciem că 
trebuie să se facă totul pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru reducerea și distrugerea ce
lor existente, pentru consolidarea 
cooperării și securității pe acest con
tinent greu încercat. România mili
tează activ pentru lichidarea sub
dezvoltării și înlăturarea marilor de
calaje dintre țările bogate și țările 
sărace, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată 
pe deplină egalitate și echitate.

, „i gar- 
(Româriia) —

Nicu Roată

ale acestui an — Ia Universiada de 
la Edmonton din iulie și la Campio
natele mondiale din toamnă, de la 
Helsinki".

Alte rezultate : feminin : 100 m 
plat : Luisa Ferrer (Cuba) — 
11” 72/100 ; masculin : 100 m : Paul 
Stanciu (România) — 10” 41/100 (re
cord național egalat) ; _110 m 
duri : Ion Oltean
13” 82/100 ; suliță :
(România) — 80,20 m ; săritura cu 
prăjina : Nichifor Ligor (România) 
5.00 m.

întrecerile continuă astăzi. De di
mineață, de la ora 8,30, probele de 
20 km marș și 5 km marș, precum 
și probe contînd pentru decatlon și 
heptatlon. Din programul de după- 
amiază, de la ora 16, reținem : arun
carea discului, 800 m, lungime, 3 000 
m obstacole (masculin), 100 m g, 
aruncarea greutății, aruncarea su
liței (feminin).

organizatorică și ospitalitatea locală. 
Astfel că, în unele privințe, reușita 
apare sigură încă de pe acum ; cel 
puțin așa a rezultat în urma dispuță- 
rii zilele trecute a „Raliului Ciblriu- 
lui" — pe același traseu, cu aproape 
același efectiv de oficiali ca și la 
„Raliul Dunării-Dacia" și în fața 
unui mare număr de spectatori.

La federația de automobilism am 
aflat că se scontează nu numai pe o 
participare numeroasă, ci și pe pre
zența unor piloți români și străini 
cu experiență în astfel de întreceri. 
Este de consemnat că odată cu re
confirmarea de către F.I.A. a omolo
gării mașinii „Dacia 1300“ in gru
pa A. automobiliștii noștri si evi
dent mașinile românești „Dacia 1300“ 
(varianta 1310) își vor putea măsura 
forțele în compania celor mai puter
nice echipaje (oiloți și mașini) ce 
iau ștartul în acest raliu. Interesați 
să participe, au solicitat amănunte și 
regulamentul competiției automobi- 
lișți de frunte din Bulgaria. Ceho
slovacia. Franța. R.D. Germană. 

Germania, Italia, Turcia. Po- 
Sovietică.

R.F.
lonia, Ungaria, Uniunea 
(L Dumitriu).

la campio- 
de baschet

RÎNDURI
• Medalia de bronz 

natul european masculin 
a fost cîștigată de echipa U.R.S.S., 
care a întrecut cu scorul de 105—70 
(51—33) formația Olandei. în‘meciul 
disputat la Nantes în fata a 3 000 
de spectatori.

© Proba de simplu femei din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, de la Roland 
Garros, a fost cîștigată de Chris 
Evert-Lloyd (S.U.A.), care a între
cut-o in finală cu scorul de 6—1. 6—2 
pe Mima Jausovec. Chris Evert- 
Lloyd obține astfel pentru a cincea 
oară victoria in prestigiosul turneu 
parizian, egalînd-o în palmaresul 
competiției pe deținătoarea de pînă 
acum a recordului de succese, aus- 
tralianca Margaret Court-Smith. De 
remarcat că ultimul titlu obtinut la 
Roland Garros de Margaret Court- 
Smith datează din 1973. cind a in- 
trecut-p în finală pe Chris Evert- 
Lloyd.

■ 15,10 Teatru TV : „Minetti" de Thomas Berhard. Spectacol preluat de la 
Teatrul Mic
Desene animate Serată muzicală TV 
Telejurnal 
TeleramaMozaic muzicalDin marea carte a patriei 
Ritmuri tinerești Telejurnal 0 Sport

Emisiune rea- cu Consiliul

20.2020.30
21,00
21.30

16,35
17,00
19,00
19,20
19.5020.50
21,1521.50 . ........ _ .
22,05 Melodii îndrăgite

Luni 6 Iunie 1983
PROGRAMUL I
TelexEmisiune In limba maghiară 
Imagini din Suedia — documentar 
1001 de seri închiderea programului
Telejurnal
A patriei cinstire 
Panoramic economic 
Tezaur folcloric

__ Curier cetățenesc
21,40 Roman foileton „Marile speranțe"

— episodul 3
Ritmuri muzicale 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telex
Cenacluri ale tineretului 
Tineri compozitori 
La început de săptămînă 
închiderea programului 

__  Telejurnal 
20,20 Moștenire pentru viitor 
21,00 Agendă bucureșteană 
21,10 Caleidoscop muzical 
21.30 De pretutindeni 
22.00 Arii din opere șl lieduri 
22,25 Telejurnal

Milităm ferm pentru reglementarea 
prin mijloace exclusiv pașnice a pro
blemelor și conflictelor dintre state, 
pentru renunțarea definitivă la forță 
sau Ia amenințarea cu folosirea for
ței în relațiile internaționale. Româ
nia socialistă acordă o deosebită 
însemnătate întăririi relațiilor sale 
de prietenie și cooperare cu țările 
africane, cu toate țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
țările mici și mijlocii.

In continuare, în cuvîntare sînt 
reliefate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Poporului Togo- 
lez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Togoleză. care 
au înregistrat în perioada ultimilor 
ani o evoluție pozitivă. Sînt evo
cate marile posibilități de a adinei 
și diversifica în continuare raportu
rile dintre România și Togo — în
deosebi în sfera economică — In in
teresul reciproc al ambelor țări și 
popoare.

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

La ceremonie și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.

Festivitatea de înmînare a premiilor ll.T.C. 
pentru creație literar-artistică pe anul 1982

Sîmbătă a avut loc, în Capitală, 
festivitatea de înmînare a premiilor 
Uniunii Tineretului Comunist pentru 
creație literar-artistică pe anul 1982.

Au participat membri ai Secreta
riatului C.C. al U.T.C., reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunii scriitorilor. Uniu
nii compozitorilor și muzicologilor. 
Uniunii artiștilor plastici, ai editu
rilor și publicațiilor literare, ai altor 
publicații și Radioteleviziunii, oameni 
de cultură și artă, activiști ai U.T.C., 
un numeros public.

Manifestarea a dat expresie voinței 
tinerilor creatori de a îmbogăți cultu
ra noastră socialistă cu lucrări artis
tice al căror conținut să oglindească 
munca, viața, realizările poporului 
nostru, pătrunse de un profund spirit 
patriotic și revoluționar, de înaltele 
idealuri ale umanismului socialist, 
care să sădească în conștiința tine
retului sentimentul datoriei de a face 
totul pentru a înfăptui neabătut ho
tărârile Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., in
dicațiile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Au fost acordate următoarele pre
mii: Literatură social-politică : „în
drumar juridic pentru tineret", edi
tat de un colectiv de cercetători 
(Editura politică) ;

— „Tineretul și problemele lumii 
contemporane" de Dan Mihai Bârliba 
și Gheorghe Prisecaru (Editura po
litică) ;

— „Repere și prefigurări-, de Au
rel Codoban (editura „Dacia") ;

Poezie :
Grigore Georgiu (editura 
tros") ;

— „Drum spre morile de vînt" de 
Gabriela Hurezean (editura „Emi
nescu") ;

— „Cruciada întreruptă" de Traian 
T. Coșovei (editura „Cartea Româ
nească") ;

Debut poezie: „Memorandum liric", 
de Ion Burnar (editura „Eminescu") ;

— „Măceșul din magazia de lem
ne", de Mariana Codruț (editura „Ju
nimea") ;

Proză: „Treizecișitrei". de Tudor 
Dumitru Savu (editura „Cartea Ro
mânească") ;

— „îngerii chilugi". de Dan Ve
rona (editura „Albatros") ;

Debut proză : „Victorie minus 
unu", de Vasile Rady (editura „Emi
nescu") ;

Critică și istorie literară : „Barocul 
literar românesc", de Ion Istrate 
(editura „Minerva") ;

„Măsura lucrurilor", de
...................... „Alba-

DE LA C.E.C.
Printre instrumentele de econo

misire mult solicitate de popu
lație se află si obligațiunile C.E.C.. 
cu cîștiguri. care se emit in valori 
fixe de 200, 100. 50 și 25 de leii

Casa de Economii și Consemna- 
tiuni informează depunătorii că 
oină la data de 10 iunie a.c. inclu
siv obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri se pot procura la valoarea lor 
nominală, fără diferență de preț.

Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu cîștiguri in numă
rul dorit la oricare unitate a Casei 
de Economii si Consemnatiuni și 
de la unitățile poștale autorizate. 
Noul plan de cîștiguri aplicat din 
acest an prevede acordarea a 13 428 
de cîștiguri în valoare totală de 
13 050 000 de Iei Ia fiecare tragere 
la sorti lunară. Valorile individuale 
de cîștigurilor sînt cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei.

Cîștigurile. care se acordă la fie
care tragere lunară la sorti, pre
cum și faptul că obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se pot procura 
și restitui fără nici o formalitate 
constituie importante avantaje pen
tru depunătorii de la orașe si sate.

O CELE MAI VECHI 
ROCI. Un grup de studenți 
australieni, condus de cercetă
torul Bill Compston, a desco
perit, într-o albie veche de 
rîu, la 200 km vest de Meeka- 
thara, in vestul Australiei, mi
nerale a căror vîrstă este de 
4,1—4,2 miliarde ani. cu peste 
400 milioane de ani mai vechi 
decît cele mai „bătrine" roci 
terestre identificate pînă în pre
zent. Virsta acestor minerale se 
apropie de cea a Pămîntului 
însusi. care este estimată la a- 
proximativ 4,5 miliarde ani. Este 
vorba de granule de zircon, 
aflate în nisipul din fosta albie 
a unui riu, care provin dintr-o 
rocă sfărîmată ca urmare a pro
cesului de eroziune. Existența

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al,Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, la aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Petru Enache, membru supleant al

Cronica zi,lei
în zilele de 1—4 iunie, la Ministe

rul Afacerilor Externe au avut loc 
consultări intre Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Jorge Bolanos Suarez, 
adjunct al ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Cuba. Au fost 
examinate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor româno-cubaneze și s-a fă
cut un schimb de păreri cu privire 
la unele probleme internaționale ac
tuale.

La convorbiri a participat Rodney 
Lopez Clemente, ambasadorul Cubei 
la București.

★
In perioada 31 mai—4 iunie a făcut 

o vizită în țara noastră președintele 
Comitetului General pentru Turism 
al R.P. Polone. Jan Cisowski. Cu 
acest prilej, la Ministerul Turismu
lui au avut loc convorbiri privind

— „Perspective eminesciene", de 
Dan C. Mihăilescu (editura „Cartea 
Românească") ;

Publicistică, reportaj : „Strigarea 
numelor" de Ion Longin Popescu (e- 
ditura „Eminescu") ;

— „La cinci minute după Cosmos", 
de Dumitru Prunariu în colaborare 
cu Alexandru Ștark (Editura mili
tară) — mențiune specială ;

Literatura de anticipație tehnico- 
științifică : „Zee“, de Sorin Ștefă- 
nescu (editura „Albatroș") ;

Lucrări in limbile naționalităților 
conlocuitoare : „La jumătate de 
drum („Feleiîton-utfelen"). de Bodo 
Barna (editura „Kriterion") ;

— „Depresiuni" („Niederungen"), 
de Herta MUIler (editura „Krite
rion") ;

Creație muzicală: „Simfonia", de 
Șerban Nichifor.

Artă plastică : Ansamblul de lu
crări de artă monumentală intitulat 
„Tinerețe", de Ia Casa de cultură a 
științei și tehnicii pentru tineret 
Balș. județul Olt, realizat de un co
lectiv de artiști plastici ;

Creație cinematografică: Filmul 
documentar „Aflați despre mine...", 
în regia lui Adrian Sîrbu, studioul 
„Alexandru Sahia".

★
Cu acest prilej a avut loc reuniu- 

liea festivă a Cenaclului „Confluen
țe", organizat de ziarul „Scânteia ti
neretului" și Ansamblul artistic al 
U.T.C.. în cadrul căreia a fost lan
sat volumul de poezii patriotice și 
revoluționare „Tineri ca patria", rea
lizat de membrii cenaclului.

Sîntem mindri că am făurit o industrie modernă
(Urmare din pag. I)

— Mă gîndesc — spune tovarășul 
Teodor Gorceag — la ce s-a in- 
timplat cu ramura industrială de 
care mă ocup : fabricația de ma- 
șini-unelte. Destinul ei este foarte 
semnificativ pentru întreaga noas
tră dezvoltare industrială. Pentru 
că, intr-uri fel, ea este o industrie 
a industriilor, noi fabricăm mijloa
ce fixe, zestre industrială. La na
ționalizare, acest sector era repre
zentat de două sau trei întreprin
deri care aveau oarecari preocu
pări în acest domeniu. Practic? 
comparația cu ce avem astăzi nici 
nu este posibilă, ies diferențe as
tronomice în toate privințele : nu
măr de întreprinderi, mărimea și 
complexitatea lor, gradul de înzes
trare și-' tehnicitate, numărul de 
oameni și pregătirea lor profesio
nală, cantitatea produselor și, mai 
cu seamă, nivelul tehnic al acestor 
produse ca și destinația lor. După 
chiar ultimele statistici, România 
se situează pe locul al nouălea în
tre țările lumii la producția de 
mașini-unelte. Avem tot ce ne tre
buie : o dotare excepțională, oa
meni bine pregătiți, experiență, un 
corp de tehnicieni excelenți în do
meniul concepției.

— Pomindu-se, în urmă cu 35 de 
ani, de la aproape nimic. Cum se 
explică ?

— Se explică prin masivul pro
gram al industrializării socialiste, 
conceput de Partidul Comunist Ro
mân și realizat sistematic, însă 
dezvoltarea cea mai puternică s-a 
produs incepînd cu ceva mai mult 
de un deceniu în urmă. A fost o 
preocupare deosebită a conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca in industrie 
să se producă trecerea la o nouă 
calitate, amplificarea și moderni
zarea producției. Pentru asta era 
nevoie de mijloace de producție 
perfecționate, capabile să răspundă 
celor mai înalte exigențe. Și iată 
că acum sîntem la un nivel com- 

e

acestor roci este interpretată ca 
o dovadă că scoarța terestră a 
început să se formeze, din punct 
de vedere chimic, după con
stituirea Terrei ca planetă 
de sine stătătoare, cu mult 
timp înainte decît se credea 
pînă în prezent. Cercetătorii 
australieni speră ca in sprijinul 
acestei ipoteze să găsească frag
mente mai mari de roci din 
prima fază a constituirii scoarței 
terestre.

® FURNAL ECONO
MICOS. Specialiști japonezi 
au pus la punct un nou tio de 
furnal care transformă în fon
tă minereu neaglomerat. Re
zultatele prealabile ale expe
riențelor efectuate cu o insta- 

Comitetului Politic Executiv, secre
tair al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Khaled El-Sheikh, 
reprezentantul permanent al O.E.P. 
la București, alți membri ai repre
zentanței. (Agerpres)

colaborare 
și Polonia.

dezvoltarea relațiilor de 
turistică dintre România ______
Totodată, oaspetele a vizitat obiec
tive' turistice din București, de pe li
toralul Mării Negre. Valea Prahovei 
și din municipiul și județul Brașov.

Sîmbătă, la încheierea vizitei. 
Nicolae Gavrilescu, ministrul turis
mului și sportului., și președintele 
Comitetului General pentru Turism 
al R.P. Polone au semnat înțelegerea 
de colaborare turistică româno-polo- 
neză pe anii 1983—1985.

La semnare a 
sadorul Poloniei 
leslaw Koperski.

fost 
la

prezent amba- 
București. Bo-

Capitală o de- 
„Soka Gakkai"

■ir
Sîmbătă a 6osit în 

legație a organizației 
din Japonia, care ne vizitează țara 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. Delegația este condusă de 
Daisaku Ikeda, președintele organi
zației. La aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de Tamara Maria Dobrin. 
președinte executiv al consiliului na
țional al F.D.U.S.. de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Toshio Inae. con
silier al Ambasadei Japoniei la Bucu
rești.

★
La sediul Consiliului Național al 

Societății de Cruce Roșie a avut loc 
o adunare festivă cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la apariția pri
mului număr al revistei „Sănătatea". 
Participanții la adunare au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, prin care se angajează în 
promovarea cu mai multă fermitate 
a politicii sanitare a partidului și 
statului nostru in beneficiul apărării 
vieții și sănătății oamenilor muncii. 

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 5 

Iunie, ora 21 — 8 iunie, ora 2L In tară: 
Vremea va fi caldă. îndeosebi în sudul 
țării. Cerul va fi variabil mal mult se
nin. tnnorări mai pronunțate se vor 
semnala în partea a doua a intervalu
lui în Crișana, Maramureș, Transilva
nia și Moldova, unde, pe alocuri, va 
ploua șl sub formă de averse însoțite 
și de descărcări electrice și, izolat, 
grindină. In rest, averse izolate după- 
amlaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, izolat 
mai scăzute în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între 22 și 32 de' grade, ‘ mai ridicate In sudul țării. In Bucu
rești s Vremea va fi călduroasă cu ce
rul variabil; mai mult senin. Tendință 
de averse în partea a doua a interva
lului. Vîntul va sufla In general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 și 18 grade, cele maxime între 
29 și 32 de grade. (Otilia Diaconu, me
teorolog de serviciu).

petitiv pe piața mondială de ma- 
șini-unelte. Cu deosebire in gama 
strungurilor carusel, de la cele mai 
mici pînă la gigantul de 16 metri, 
ne-am dobîndit un prestigiu spe
cial; mașinile noastre sînt cunoscu
te, apreciate, căutate.

Tovarășul director al Centralei 
industriale de mașini-unelte ne-a 
vorbit despre un sector industrial, 
doar unul. Iar noi știm că sectorul 
în cauză nu s-ar fi putut dezvolta 
în sine. Ci numai ca parte dintr-un 
mecanism cu mult mai amplu, în
tr-un ansamblu industrial care a 
cuprins toate sferele producției 
materiale și, practic, întreg terito
riul României. Oriunde te vor duce 
astăzi pașii de-a lungul și de-a la
tul țării, în toate orașele și orășe
lele, și nu numai acolo, priveliș
tea unor zone industriale cu între
prinderi noi, în covîrșitoarea lor 
majoritate ctitorii ale epocii pe 
care o numim, pe drept cuvînt, 
„Epoca Ceaușescu", te va întîmpi- 
na invariabil, intr-o vastă și com
plexă rețea, acoperind toate sectoa
rele industriale, deci toate nevoile 
unei economii naționale viabile, 
puternice, in plin proces de creș
tere și modernizare.

Maistrul Nicolae Sărăcuțu : 
„Uzina noastră a apărut ca urmare 
a nevoii de mașini-unelte moderne 
într-o industrie nouă, în creștere. 
A fost o epocă de mare densitate 
pentru poporul nostru. Am trăit 
toți acești 35 de ani muncind me
reu pentru a realiza lucruri din ce 
in ce mai pretențioase, într-un fel 
de competiție cu noi înșine, pen
tru a ne cuceri și a ne impune 
valoarea. Am trecut prin toate eta
pele, de la primul tractor pînă la 
mașini de mare complexitate pe 
care le exportăm în țări cu mare 
tradiție industrială. Personal am 
muncit cu pasiune, am dat totul și 
am, pentru asta, un sentiment de 
mândrie. de plinătate. Nu, eu n-am 
trăit degeaba, am făcut ceva în 
viața asta, am participat la scrie
rea celei mai rodnice perioade is-

DE PRETUTINDENI
latie de încercare de către fir
ma „Kavasaki" demonstrează 
că. prin aplicarea acestei noi so
luții. se realizează o substanția
lă economie, atît la investiții, 
cît si la cheltuielile de exploa
tare. In plus, nemaifiind nece
sară instalația de aglomerare a 
minereului, devin de prisos si 
dispozitivele complexe destina
te să evite poluarea mediului 
ambiant cu produsele secundare 
ale procesului de aglomerare.

• VIRTUȚILE VITAMI
NEI C. Savantul de renume

ASTĂZI, 5 IUNIE

Ziua internațională
a mediului înconjurător

Menținerea nealterată a mediului înconjurător vital pentru om 
interesează deopotrivă țări și popoare. întreaga colectivitate umană, 
A devenit un imperativ al lumii moderne grija pentru utilizarea ra
țională a bogățiilor naturale, pentru conservarea calității aerului, apei, 
solului și păstrarea echilibrului ecologic. „Ziua internațională a me
diului inconjuirător“, instituită în 1972 la Stockholm. în cadrul Confe
rinței Națiunilor Unite asupra Mediului, care a creat și un organism 
special — P.N.U.E. (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu), oferă 
un nou prilej de a releva importanța amplificării eforturilor tuturor 
națiunilor pentru prevenirea și combaterea poluării mediului biologic 
natural, pentru folosirea judicioasă a resurselor Terrei. Despre sem
nificația și importanța acțiunilor în acest domeniu am avut o con
vorbire cu tovarășul prof. univ. dr. Virgil Ianovici, președintele Con
siliului national pentru protecția mediului, care ne-a spus :

Națiunilor 
Mediu și-a propus 

concentreze eforturile în 
direcții. Una din acestea

— Pentru anul acesta și perioada 
următoare. Programul 
Unite pentru 
să-și 
citeva 
ctjnstă în cercetarea cauzelor care 
au provocat creșterea conținutului 
în ozon din atmosferă, fapt ce pro
voacă perturbări în randamentul 
urior culturi agricole. O altă pro
blemă o constituie păstrarea echi
librului natural pe arterele fluviale 
și cursurile de apă care interesează 
două sau mai multe state sub as
pectul. relațiilor dintre acestea, pre
cum și protejarea marilor bazine 
de ape curgătoare din lume. Se 
caută soluții pentru acoperirea ne
cesarului de apă și exploatarea ra
țională a acestei resurse naturale. 
O altă direcție vizează măsurile ce 
se impun pentru protecția solurilor 
și a apelor din vecinătatea uzine
lor de tratare a deșeurilor radio
active. Oceanele și conservarea re
surselor acestora printr-o exploa
tare rațională, poluarea mediului 
înconjurător, sănătatea omului se 
află, de asemenea. în atenția foru
lui internațional.

— Cum se concretizează aceste 
preocupări?

— Am să dau cîteva exemple. 
Prin ratificarea Convenției regio
nale a țărilor riverane ale Medite- 
ranei. începînd cu anul trecut se 
aplică programul de ameliorare a 
situației create de poluarea acestui 
mare rezervor de apă. iar anul 
acesta intră în vigoare Convenția 
statelor 1 europene. 
S.U.A. și Canada, 
combaterea poluării 
bioxid de sulf la 
convenție semnată și de țara noas
tră și ratificată de două treimi din 
numărul țărilor semnatare. Pe lin
gă aceasta. P.N.U.E. a aprobat și 
stimulat înfăptuirea de convenții 
interțări în numeroase alte zone 
aile globului, cum ar fi litoralurile 
estic și vestic ale oceanelor Atlan
tic și Pacific, ale țărilor Golfului 
Persic, celor de la Marea Baltică și 
Marea Nordului.

— Ați amintit de participarea 
României la acțiunile concertate ale 
unor state pentru apărarea mediu
lui înconjurător. Ce se întreprinde 
pe plan național in scopul asigură
rii echilibrului necesar in relația 
mediu-dezvoltare economică ți so
cială?

— Tara noastră face eforturi 
deosebite pentru menținerea aces
tui echilibru și asigurarea protec
ției factorilor de mediu prin in- 

\ vestiții în instalații de epurare a 

împreună cu 
cu privire la 
atmosferei cu 

mare distanță.

acestei țări.

pro- 
ușor
vor- 
cum 
toții

torice din existența acestei țări. 
Sintem mindri că am făcut o in
dustrie modernă, dar 
acum cu maximă eficiență".

Cite alte sute și sute de mii de 
oameni nu trăiesc acum același 
sentiment ? întrebați pe cei mai 
vinstnici dintre dumneavoastră și 
vă vor răspunde la fel, vorbind 
despre industrializarea socialistă ca 
despre un proces fără de care 
chipul și statura de azi a țării, ci
vilizația pe care am clădit-o n-ar 
fi fost posibile. Și că sînt fericiți 
pentru că au trăit și au muncit 
pentru înfăptuirile fără egal ale 
acestei epoci.

Tinărul inginer Octav Dragnea 
(se află doar de cîțiva ani în 
ducție) intervine in discuție 
intrigat :

— Am avut impresia că ați 
bit despre epoca asta ca și 
s-ar fi încheiat. Or. știm cu 
că nu-i deloc așa. Nu mai departe 
decît zilele trecute l-am ascultat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu vor
bind la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R., unde spunea că am 
realizat multe lucruri bune in in
dustrie, că avem o dotare moder
nă, in multe ramuri, Ia nivelul ce
lei mai avansate tehnici. Și că, de 
aceea, este acum necesar și posibil 
să realizăm o producție de înalt 
nivel tehnic, calitativ, comparabilă 
cu cele mai bune produse de pe 
plan mondial. Or. asta înseamnă 
o nouă etapă a actului revoluționar 
al industrializării. O etapă cu ni
mic mai ușoară. Sînt multe de fă
cut. Mă gîndesc la colectivul nos
tru. Spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre necesitatea du
blării, într-un viitor foarte apro
piat, a productivității muncii. Asta 
cere un efort, uh mare efort. Nu 
atît fizic, cit de inteligentă. Uitîn- 
du-mă la ce am făcut noi. aici, 
știu că am făcut ceva. Proiectăm, 
reproiectăm și modernizăm mașini, 
asimilăm repede, mult mai repede 
ca în trecut, produse noi și foarte 
complexe, am eliminat importul de 

s-o folosim

mondial Linus Pauling, de două 
ori laureat al Premiului Nobel 
pentru chimie, a declarat că vi
tamina C nu numai că s-a do
vedit utilă în combaterea răce
lilor. dar poate contribui la 
creșterea capacității intelectuale 
a omului. De asemenea, această 
vitamină a dus la creșterea co
eficientului de inteligență la 
bolnavi întîrziați mintal, a de
clarat el, referindu-se la o serie 
de experiențe efectuate.

• MISTERELE QUA- 
SARILOR. Oamenii de știin
ță au reușit să definească di-. 
mensiunile și structura unui 
quasar — o supernovă aflată la 
cîteva miliarde a ni-lumină de- 

aerului și a apelor, prin acțiuni de 
ameliorare a efectelor degradării 
solurilor. Pentru controlul poluării 
atmosferei funcționează o rețea de 
șase stații de observare și control, 
rețea de fond încadrată în siste
mul international de supraveghere 
a poluării aerului. In domeniul 
supravegherii apelor se constată o 
situație stagnantă din punct de ve
dere al calității apelor curgătoare, 
deși industria tării se dezvoltă în 
fiecare an. Datorită utilizării in
stalațiilor de măsurare și a acțiu
nilor de recirculare a apelor uzate, 
poluarea apelor curgătoare nu a 
avansat. Cît privește un alt impor
tant factor de mediu — solul — 
trebuie relevată măsura luată la 
sfîrșitul anului trecut de conduce
rea partidului și statului nostru de 
înființare a Consiliului national 
pentru gospodărirea unitară a fon
dului funciar. în atribuțiile sale 
intră gestiunea unitară, chibzuită 
a întregului teritoriu al tării — te
renuri agricole, silvice, teritorii 
construite (localități și unități de 
producție), rețele de comunicații, 
întreaga rețea hidrografică — pre
cum și intensificarea acțiunilor de 
protejare, conservare și ameliora
re a fondului funciar în vederea 
obținerii unor randamente produc
tive superioare.

— Din ecuația economie-ecologie 
nu poate lipsi omul, in numele că
ruia, dealtfel, se întreprind toate 
măsurile de conservare a cadrului 
natural de viață.

— Fără îndoială. Educarea și in
formarea marelui public contribuie 
la elaborarea și punerea în operă 
a soluționării problemelor mediu
lui înconjurător și a utilizării ra
tionale a resurselor naturale, cu 
atit mai mult cu cît aceste proble
me sînt create de comportamentul 
uman. Educația ajută la asimilarea 
de cunoștințe generalizate, la în
țelegerea dificultăților care există, 
a gravității lor. a cauzelor, a con
secințelor și a măsurilor adecvate 
pentru soluționarea problemelor 
ecologice. De aceea, educația pri
vind ocrotirea mediului înconjură
tor constituie o componentă im
portantă a educației în general și 
merită să-și găsească locul în pro
gramele de studiu la toate nivelu
rile si în toate tipurile de educație 
cu dublu scop : de a favoriza cu
noașterea mai exactă a probleme
lor în acest domeniu și de a sus
cita voința de participare activă la 
acțiunile menite să le rezolve.

Gabriela BONDOC

inteligență, ca și alte importuri. Si 
totuși mai e încă mult de făcut, 
încă se cere revoluționată gindirea 
tehnică, organizarea muncii, pen
tru că unui sistem tehnic perfor
mant, ca al nostru, trebuie să-i co
respundă un sistem de organizare 
a producției de același nivel. Fo
losim noi cum trebuie mașinile cu 
comandă numerică, alte mașini de 
performanță pe care le avem ? Efi
ciența tehnicii nu 6e poate realiza 
fără exigența muncii. Vedeți, asta 
ca să enumerăm doar citeva pro
bleme... Ne aflăm, intr-adevăr, nu 
la .capătul, ci într-o altă etapă, 
calitativ superioară, a actului În
ceput în urmă cu 35 de ani...

Cum am putea să nu-i dăm drep
tate tînărului inginer ? Intr-adevăr, 
procesul industrializării socialiste, 
așa cum îl concepe partidul, se
cretarul său general, într-o strate
gie de mare perspectivă, este un 
proces continuu, țintind mereu mai 
sus, spre o cit mai deplină valori
ficare a energiilor creatoare, a re
surselor materiale și spirituale de 
care dispune societatea noastră. Tot 
ce se întîmplă acum în industria 
românească, în miile de colective 
muncitorești, pentru îndeplinirea 
înaltelor cerințe adresate tuturor 
oamenilor muncii de către Confe
rința Națională a partidului, de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind vastele acțiuni de moder
nizare a economiei, de creștere a 
eficientei, de atentă drămuire a 
resurselor energetice și de materii 
prime, de folosire integrală a po
tențialului tehnic, de adincire a 
democrației muncitorești, este sem
nul distinct al continuării pe o 
treaptă superioară, a edificării 
unei puternice industrii socialiste, 
în măsură să satisfacă nevoile dez
voltării României, ale creșterii ca
lității vieții pentru toți cei ce mun
cesc. Pentru că aceasta este rațiu
nea de a fi a noii industrii româ
nești. Dar despre asta, într-un ar
ticol viitor.

părtare de Pămînt. După cum 
s-a stabilit, acest corp ceresc, a 
cărui radiație de energie este 
de 10—100 de ori mai intensă 
decît a oricărei galaxii, are o 
structură destul de complexă. Pe 
lingă, cele citeva surse incan
descente 
anterior, 
tă și o 
mite nu 
tate din radiația Tui 
finirea modelului de 
prezintă unul dintre 
zultate ale măsurătorilor efec
tuate în cadrul sistemului 
„Uranus-1“. Oamenii de știință 
și-au desfășurat cercetările cu 
ajutorul celui mai mare radio- • 
telescop cu unde decametrice 
din lume.

compacte observate 
quasarul mai prezin- 
zonă întinsă, care e- 
mai puțin de jumă- 

totală. De- 
quasari re- 
p rimele re-



„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, 
un mare om politic, un înflăcărat militant

pentru pace și dezarmare44
Politica activă de pace și conlucrare internațională, promovată cu 

consecvență de România socialistă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși 
găsește o largă reflectare în presa internațională, care, in același timp, 
continuă să înfățișeze realizările remarcabile ale poporului nostru, angajat 
cu toate forțele in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. 
In aceste zile a reținut in mod deosebit atenția mijloacelor de informare 
in masă de peste hotare inflăcăratul îndemn la oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară, adre
sat de conducătorul partidului și statului nostru in cuvintarea rostită la 
ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie 
și Consiliului Național al Agriculturii - puternică reafirmare a unei opțiuni 
fundamentale a politicii românești, opțiunea păcii, a unei lumi fără arme 
și războaie.

Sub semnificativul titlu „Nicolae 
Ceaușescu se pronunță împotriva 
tuturor armelor nucleare", ziarul 
mexican „EL DIA“, referindu-se la 
această cuvîntare, subliniază că 
România se declară categoric împo
triva cursei înarmărilor, reluînd pe 
larg pasajul in legătură cu faptul 
că țara noastră nu se va angaja și 
nu va merge niciodată pe calea 
cursei înarmărilor. Evidențiind con
cepția președintelui României pri
vind echilibrul de forțe, care trebuie 
realizat la un nivel cit mai scă
zut al armamen
telor, ziarul me
xican se oprește 
la cuvintele to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. care 
a arătat că. ne- 
socotindu-se ce
rințele cercurilor 
largi ale opiniei 
publice, ale oa
menilor de știin
ță, .ale parlamen
telor și popoare
lor. se iau conti
nuu măsuri pen
tru grăbirea producerii și insta
lării de noi rachete, a rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa.

Consecventa poziție a României 
socialiste în problemele opririi cursei 
înarmărilor, ale dezarmării este evi
dențiată și de „LA PRENSA“, care 
apare în Peru. România — scrie zia
rul — se pronunță pentru reducerea 
și distrugerea totală a armamentelor 
nucleare, pentru realizarea unui echi
libru al forțelor la un nivel cît mal 
scăzut al armamentelor. în relatare 
— însoțită de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se arată, de 
asemenea, că România adoptă o po
ziție critică față de măsurile pentru 
grăbirea producerii și instalării de 
noi rachete in Europa, măsuri ce ne
socotesc cerințele cercurilor largi ale 
opiniei publice.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
face un apel la dezarmare", cotidia
nul „INDONESIAN OBSERVER" a 
publicat un cuprinzător comentariu 
în care pune iii evidență că „pre
ședintele României a lansat un apel 
iti^lăcărat la , ^e^axptare nucleară, 
âfățînd că țâra sa refuză să se anga
jeze in cursa înarmărilor". Totodată, 
este de notat faptul că șeful statu
lui. român a subliniat necesitatea re
alizării unui echilibru al forțelor la 
un nivel cît mai scăzut.

„Conducătorul partidului și statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, a lan
sat un nou apel la dezarmare" — cu 
aceste cuvinte iși începe relatarea 
agenția ERANCE PRESSE. Agenția 
reliefează pasajele din cuvîntare in 
care se relevă că are loc o intensi
ficare fără precedent a înarmărilor 
nucleare, că se înmulțesc declara
țiile privind trecerea la producerea 
de rachete și arme nucleare cu pu
tere de distrugere tot mai mare și 
că se încearcă să se acrediteze teza, 
falsă, că noile armamente pot servi 
pacea și securitatea popoarelor.

Agenția reia, de asemenea, cuvin
tele prin care se relevă că cei care 
spun că se gîndesc la popoare și oa
meni cind dezvoltă armele de dis
trugere a omenirii trebuie să înțe
leagă că pot șă servească popoarele 
și omenirea numai renunțînd la noile 
armamente și trecînd la distrugerea 
celor existente, la dezarmarea gene
rală, sub un control corespunzător 
internațional.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut un apel arzător 
la dezarmare nucleară, spunînd că 
țara sa refuză să se alăture cursei 
înarmărilor — iși începe, la rindul 
ei, relatarea agenția britanică REU
TER. în cuvintarea rostită" la Bucu
rești — continuă agenția citată — 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că trebuie să se realizeze un 
echilibru al forțelor la un nivel cit 
mai scăzut al armamentelor și că 
singura cale pentru salvarea omeni
rii este oprirea producerii armelor

Ample relatări și comentarii ale presei internaționale pe 
marginea cuvîntării secretarului general al partidului, 
președintele Republicii la ședința comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din industrie și a Consi
liului Național al Agriculturii, aprecieri elogioase la 
adresa politicii externe românești, a realizărilor Româ

niei socialiste în construirea noii orînduiri

nucleare și trecerea la distru
gerea lor.

Ecourile și comentariile privind 
reușita deplină a vizitei de stat in 
Republica Turcia a tovarășului 
Nicolae Ceaușasc.u,. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, continuă să 
rețină atenția cotidianelor de mare 
tiraj din această țară. Sint relevan
te, in acest sens, amplele comenta
rii apărute in cotidianul de mare ti
raj „HURRIYET", precum și în su
plimentul duminical al ziarului. Sub 
titlul „Un vecin chibzuit și inteli
gent", „Hurriyet" publică un material 
însoțit de fotografii, în care subli
niază atmosfera deosebit de caldă a 
întîlnirilor înalților oaspeți români 
cu președintele Kenan Evren, realis
mul Declarației comune semnate la 
încheierea vizitei.

,,'CeZ mai important rezultat al con
tactelor — scrie ziarul — este hotă- 
rirea de a căuta in comun căile de 
soluționare a problemelor care preo- 
ocupă cele două țări", precum și 
faptul ca „România șl Turcia au o 
identitate de vederi in foarte, multe 
probleme internaționale".

Suplimentul de duminică al ziaru
lui inserează amplul articol „Româ
nia președintelui Ceaușescu — o țară 
vecină din Balcani", in care datele 
sintetice despre țara noastră, grupate 
sub imaginea drapelului de stat al 
Republicii Socialiste România, se 
înmănunchează cu numeroase foto
grafii ce întregesc tabloul „acestei 
țări prietene" — cum scrie ziarul turc.

în încheierea articolului, care pre
zintă detalii cu privire la formarea 
poporului român, la istoria tării pînă 
în zilele noastre, la economia și tu
rismul românesc, 6e arată : „Am 
simțit o mare bucurie de a primi vi
zita președintelui acestei țări priete
ne, Nicolae Ceaușescp, împreună cu 
soția, în tara noastră. Prin această 
vizită, foarte semnificativă, prietenia 
dintre cele două țări din Balcani, care 
trăiesc în pace, se va consolida și mai 
mult".

Ziarul grec „KATHIMERINI", re
ferindu-se la recentul dialog românO- 
turc la cel mai înalt nivel, stăruie 
asupra pasajelor din Declarația co
mună în care cele două părți se pro
nunță pentru reducerea echilibrată si 
sub control a armamentelor in Eu

ropa, afirmă importanta securității în 
regiunea Mării Mediterane. sublinia
ză însemnătatea colaborării * balca
nice. idei reliefate și de ziarul 
„AVGÎII", care și-a informat la rin
dul său cititorii pe larg despre in- 
tilnirea româno-turcă.

în legătură cu același evenifnent, 
ziarul cipriot „PHILELEFTHEROS" 
relevă că „președintele Nicolae 
Ceaușescu este apreciat ca un om po
litic de mare perspicacitate in condu
cerea politicii externe a țării sale". 
„Conducătorul român — continuă 
ziarul — este cunoscut ca partizanul 
unor principii și reguli certe care tre
buie să guverneze relațiile interna
ționale".

Construcția socialistă, eforturile 
poporului român, sub conducerea par
tidului, pentru edificarea unei eco
nomii moderne rețin pe larg 
atenția presei străine. Sub titlul 
„Arhitecții dau viață betonului", 
ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" inserează o corespondență 
dedicată dezvoltării capitalei Româ
niei socialiste.

Relatind despre cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 

Consfătuirea de 
lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe pro
blemele industri
ei și agriculturii, 
ziarul „RUDE 
PRAVO" (R. S. 
Cehoslovacă) . se 
oprește asupra 
pasajului în care 
se relevă că în 
primele patru luni 
ale acestui an 
planul la pro
ducția industrială 

a fost realizat și depășit.
Agenția CHINA NOUA, intr-o re

latare consacrată aceleiași consfă
tuiri, citează, de asemenea, aprecie
rile cuprinse privind activitatea des
fășurată pentru îndeplinirea planu
lui pe primele luni ale acestui an.

Ziarul sovietic „PRAVDA" înfă
țișează succesele obținute de specia
liștii din Pitești in folosirea surselor 
alternative de energie drept carbu
rant- pentru tractoare. Același ziar 
iși. informează cititorii despre în
zestrarea institutelor. de . invăt-ămînt 
superior din România cu noi labora
toare, corespunzător cerințelor ac
tuale ale științei și producției. De 
asemenea, „Pravda" scrie despre 
dezvoltarea turismului in România, 
activitatea desfășurată de lucrătorii 
din acest sector pentru ridicarea con
tinuă a calității și diversificarea ser
viciilor oferite.

Relatind despre primirea la to
varășul Nicolae Ceaușescu a delega
ției Congresului Statelor Unite 
Mexicane, care ne-a- vizitat . recent 
țara',,... ziarul mexicșn . „EL,,NA.CIO" 
NÂL" relevă dorința reciprocă de. a 
se conferi noi dimensiuni colaborării 
și cooperării dintre cele două state.

„BUSINESS CONCORD" (Nigeria), 
sUb titlul „România acționează pen
tru satisfacerea necesităților sale 
energetice din resurse proprii", pre
zintă obiectivele privind dezvoltarea 
bazei energetice a țării noastre pînă 
în 1990.

într-un articol intitulat „România 
— profunde mutații calitative", ziarul 
marocan „AL BAYANE" scrie, intre 
altele, că „Economia și viața socială 
ale României au cunoscut, in special 
in cursul ultimilor 18 ani, transfor
mări profunde, progrese considera
bile, intrindu-se intr-o , etapă nouă 
de dezvoltare, de perfecționare a 
structurilor, de îmbunătățire calita
tivă în toate domeniile de activitate".

„Intr-o lume răvășită de furtuni și 
seisme, opțiunile României reflectă 
interesul național, animat de spiritul 
solidarității și cooperării internațio
nale, pentru pace și progres social, 
pentru soluționarea, în spirit uma
nist, constructiv, a marilor probleme 
și a gravelor contradicții din acest 
sfirșît de secol", arată, in încheiere, 
„Al Bayane". (Agerpres).

SCHIMB DE MESAJE ÎNTRE PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Șl REGELE MAROCULUI
RABAT 4 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise regelui Maro
cului, Hassan al II-lea, un cordial 
mesaj de prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului marocan prieten.

Mulțumind pentru mesaj, regele 
Hassan al II-lea a rugat ’ să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de prie
tenie și considerație, precum și calde 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român — de pace și bună
stare.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii la Fes, de către 
suveranul marocan, a lui Emilian 
Manciur, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare in calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Regatul Maroc.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc a fost evocată cu satisfacție 
semnificația deosebită a dialogului 
la cel mai înalt nivel, care a pus 
bazele unei prietenii sincere și trai
nice între cele două țări și popoare, 
dorința de a extinde colaborarea 
bilaterală reciproc avantajoasă dintre 
România și Maroc.

Sub semnul dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-indiene

DELHI 4 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise președintelui 
Indiei, Giani Zail Singh, urări de 
sănătate și fericire. Împreună cu 
urări de pace și prosperitate pentru 
poporul indian prieten.

Mulțumind, președintele Giani 
Zail Singh a rugat să se transmită 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român prieten sincere urări 
de progres și pace.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Indiei în .vizită de rămas bun a 
ambasadorului țării noastre la Delhi, 
Dumitru Niculescu.

în cunsul întrevederii. președin
tele Giani Zail Singh și-a exprimat 
dorința de a continua dialogul la 
nivel înalt dintre România și India, 
manifestindu-și speranța că bunele 
relații statornicite intre cele două 
țări se vor dezvolta tot mai mult, in 
interesul popoarelor indian si român, 
al conlucrării și păcii în lume.

Probleme ale dezvoltării social-economice In dezbaterea 
Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei

BELGRAD 4 (Agerpres). — Consi
liul Executiv Federal al Iugoslaviei 
a analizat modul cum se îndeplinește 
Rezoluția cu privire la dezvoltarea 
social-economică a țării in acest an 
și posibilitățile de dezvoltare in 1984. 
S-a constatat — transmite agenția 
Taniug — că. și in condițiile înceti
nirii ratei de creștere a economiei, și 
ale scăderii nivelului de trai al popu
lației, datorită vitalității sistemului 
social de autoconducere. situația so- 
cial-politică a tării a rămas stabilă, 
ceea de'- reflectă hotărirea fermă de 
a depăși dificultățile economice pe 
baza bizuirii pe forțele proprii.

S-a constatat, totodată, că măsuri
le întreprinse pînă acum au impiedi- 
cat accentuarea pe mai departe a 
tendințelor nefavorabile, din econo
mie. S-a precizat însă că schimbări 
mai ample și de calitate se pot aș
tepta într-o perioadă de timp rrțai 
lungă, prin aplicarea reformelor ini
țiate în Programul pe termen lung 
de stabilizare economică, arătă sursa 
citată, referindu-se apoi la . condi
țiile extrem de dificile în care s-a 
desfășurat in acest an activitatea 
economică.

S-a apreciat că măsurile și acțiu
nile întreprinse au contribuit, la înce
tinirea ratei de creștere a tuturor 
formelor de consum, la o mai bună 
aprovizionare a pieței.

.Masa monetară și investițiile ban
care s-au încadrat în limitele pre
văzute și. s-a mărit suprafața agrico
lă cultivată. în cadrul schimburilor 
de mărfuri cu străinătatea a fost 
redUs cu 49 la sută deficitul balanței 
comerciale, iar în zona cu devize 
libere cu 61 la sută. în condițiile re
ducerii considerabile a importurilor, 
în 1983 producția industrială a fost 
cu circa 1 la sută mai mică față de 
anul trecut. în schimb, în această

perioadă a crescut producția de pe
trol și gaze, de metale de bază, ca 
și a industriei chimice. Guvernul, a 
apreciat ca nefavorabil faptul că 
producția a scăzut in aproape toate 
ramurile orientate spre export.

în domeniul relațiilor economice cu 
străinătatea continuă rezultatele po
zitive înregistrate la începutul acestui 
an. Se menționează că. pină la 20 
mai. exportul de mărfuri pe piața în 
devize libere a sporit cu 18 la sută. 
Au fost apreciate pozitiv faptul că 
a continuat rata dinamică de., creș
tere de 15 la suță a exportului in 
tarile in curs'- de dezvoltare, precum 
si faptul, că. după trei ani de stag
nare. exportul in țările dezvoltate 
din Occident a sporit cu 19 la sută. 
Consiliul Executiv Federal a apre
ciat că, in pofida schimbărilor pozi
tive - incontestabile în exportul pe 
piața cu valută convertibilă. Iugo
slavia intîmpină în continuare difi
cultăți foarte mari in schimburile de 
comerț exterior.

Consiliul Executiv Federal a apre
ciat că, in pofida creșterii in medie 
cu 23,5 la sută a veniturilor indivi
duale, din. cauza costului ridicat al 
vieții, veniturile individuale reale au 
scăzut in medie cu- circa 10 la sută. 
S-a ajuns și la reducerea resurselor 
pentru cheltuielile sociale generale 
și comune..Schimbările cele mai len
te se . înregistrează in, dorpeniul 
cheltuielilor de investiții.

S-a apreciat că o sarcină de impor
tantă esențială este relansarea pro
ducției și creșterea în continuare, a 
exporturilor pe piața cu valută con
vertibilă. o mai bună aprovizionare 
cu materii prime si materiale și că 
în următoarele, luni se vaimbunătăti 
aprovizionarea populației cu produse 
de primă necesitate.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul construcțiilor
PRAGA 4 (Agerpres). — La Praga 

s-au desfășurat lucrările ședinței a 
55-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul con- 
strucțiilor. Delegația română la lu
crările comisiei a fost condusă de 
loan Petre, ministrul construcțiilor 
industrial^.

Comisia a examinat stadiul de rea
lizare a propunerilor privind dezvol
tarea și ădincirea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul fo
losirii eficiente a resurselor de com
bustibil și energie in industria ma
terialelor de construcții.

Au fost examinate, de asemenea, 
propuneri cu privire la perfectiona
rea ’ colaborării tehnico-științifice in 
construcții, stabilindu-se ca această 
colaborare să se desfășoare in con
tinuare pe bază contractuală.

Comisia a analizat, totodată, mo
dul 'în care se duc la îndeplinire 
prevederile unor convenții de specia
lizare și cooperare in domeniul rea
lizării unor genuri de construcții 
speciale, precum și a unor convenții 
de colaborare tehnico-știintifică.

. » -----
La deschiderea celei de-a șasea sesiuni a U.N.C.T.A.D.

Lichidarea subdezvoltării — cerință esențială pentru 
unei dezvoltări echilibrate a economiei mondialeasigurarea

Cea de-a șasea sesiune a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care începe luni la Belgrad, se în
scrie ca un important eveniment in 
viața internațională. însemnătatea sa 
sporind și mai mult prin contextul 
în care se desfășoară, prin reco
mandările și măsurile pe care este 
chemată să le adopte.

România socialistă participă la 
noua sesiune a U.N.C.T.A.D. animată 
de dorința de a acționa in spirit 
constructiv in direcția stabilirii - de 
comun acord a unor acțiuni concrete 
și angajante. care să conducă la re
zolvarea de fond a problemelor eco
nomice majore ale lumii contempo
rane. Tara noastră, care se situează 
printre promotorii cei mai activi ai 
ideii restructurării fundamentale a 
actualului sistem de .relații dintre 
state, creării unei noi ordini econo
mice internaționale, consideră că 
actualei reuniuni îi revine un rol 
deosebit în lupta pentru înfăptuirea 
acestui deziderat istoric, pentru de
pășirea gravelor dificultăți cu care 
este confruntată economia mondială, 
pentru angajarea acesteia pe un 
făgaș nou; sănătos.

„Acordăm atenție deosebită proble
melor economice, realizării unei înțe
legeri intre țările bogate și sărace cu 
privire la lichidarea subdezvoltării, 
la un sprijin mai puternic pentru 
tarile slab dezvoltate, pentru asigu
rarea dezvoltării echilibrate a econo
mici mondiale și realizarea unei noi 
ordini economice mondiale — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
cuvintarea rostită zilele acestea Ia 
marea adunare populară de la Ti
mișoara. în acest sens, considerăm 
că reuniunea U.N.C.T.A.D. de Ia 
Belgrad poate să aibă un rol impor
tant — și vom acționa. împreună cu

toate țările în curs de dezvoltare, cu 
toti cei care doresc să contribuie la 
rezolvarea problemelor, in așa fel 
incit să găsim soluții acestor proble
me complexe pentru a asigura o 
perspectivă nouă, de bunăstare și fe
ricire tuturor națiunilor lumii".

într-adevâr, U.N.C.T.A.D. — VI are 
loc in condiții extrem de complexe, 
cind situația economică și politică 
din lume devine tot mai preocupantă 
și neliniștitoare. Omenirea traver

cerc vicios constituie punctul de por
nire in orice acțiune pentru contra
cararea actualelor tendințe. Cum 
poate fi insă atins un asemenea, o- 
biectiv? Evoluțiile de pină acum au 
arătat — și România a relevat în re
petate rinduri acest lucru — că, deși 
criza economică' afectează, intr-un 
fel sau altul, toate statele, cel mai 
puternic sint lovite țările în curs de 
dezvoltare. Accentuarea recesiunii in 
țările bogate ă dus la reștrîngerea

a atins cele mai inalte cote de după 
marea criză din anii ’30, iar mult 
așteptata. redresare economică rămî- 
ne in faza de deziderat — situație 
care apare drept paradoxală dacă se 
are in vedere că țările respective 
dispun de suficiente mijloace mate
riale și financiare pentru a-și re
lansa economiile.

Paradoxul devine, totuși, explicabil 
în lumina actualelor interdependente 
din economia mondială. Lumea sub

UN OBIECTIV PROFUND MOBILIZATOR, PROMOVAT CONSECVENT 
DE ROMÂNIA SOCIALISTA-CREAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

sează cea mai puternică criză post
belică. criză ce se dovedește deosebit 
de persistentă. Recesiunea din do
meniul producției determină multi
plicarea măsurilor comerciale res
trictive. Alături de presiunile pro- 
tecționiste și neoprotecționiste, fluc
tuațiile cursurilor de schimb valutar, 
nivelul exagerat de inalt al dobinzi- 
lor bancare din unele țâri capitaliste 
dezvoltate frinează puternic expan
siunea comerțului internațional, fapt 
care, la rindul lui, influențează ne
gativ creșterea producției, prelungind 
recesiunea la scara Întregului glob. 
Concomitent se accentuează feno
mene negative cu profunde conse
cințe sociale — șomajul cuprinde 
zeci și zeci de milioane de oameni, 
inflația erodează continuu puterea 
de cumpărare a maselor largi, in 
timp ce accelerarea cursei înarmări
lor, cu uriașele fonduri- și resurse pe 
care le înghite, blochează ieșirea din 
criză.

Este limpede că „ruperea" acestui

cererii de produse provenite din ță
rile sărace, iar creșterea șomajului in 
primul grup de state a determinat 
ridicarea de noi bariere protecționis- 
te în calea produselor de export ale 
celui de-al doilea grup de state. 
Ambii factori au contribuit la scăde
rea vertiginoasă a prețurilor Ia ma
teriile prime și, implicit, la diminua
rea veniturilor din exporturi ale 
„lumii a treia". în același timp, creș
terea fără precedent a nivelului do- 
binzilor bancare, in tarile capitalis
te dezvoltate, a contribuit la acu
mularea de către țările in curs de 
dezvoltare a unei uriașe datorii 
externe. în asemenea condiții, țările 
„lumii a treia" au fost constrinse 
să-și reducă investițiile in producție, 
să renunțe la importante proiecte de 
dezvoltare, ceea ce a înrăutățit con
siderabil situația lor economică.

Nici țările capitaliste dezvoltate nu 
se pot considera la adăpost. Pro
ducția lor stagnează sau chiar înre
gistrează evoluții negative, șomajul

dezvoltată de astăzi nu mai este 
ceea ce a fost acum două decenii 
cind s-a creat U.N.C.T.A.D. Țările in 
curs de dezvoltare reprezintă j— 
pentru a ne referi la un singur as
pect — o piață de desfacere tot mai 
importantă, care absoarbe aproape o 
treime din exporturile statelor ca
pitaliste dezvoltate. S-a creat astfel o 
situație nouă, în care efectele poli
ticilor restrictive promovate de o 
tară sau alta, inclusiv dezvoltată, se 
propagă rapid peste frontierele na
ționale. repercutîndu-se. pină la 
urmă, asemenea unui bumerang, a- 
supra a înseși tarilor care practică 
asemenea politici.

Sporirea interdependențelor dintre 
state întărește caracterul mondial al 
crizei și face ca depășirea ei 6ă nu 
mai poată fi realizată in mod indi
vidual. ci prin eforturi generale. Li
chidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale 
sint o problemă globală, a cărei so
luționare prezintă interes pentru

toate popoarele și de care depinde 
viitorul întregii omeniri.

Tocmai in lumina acestei cerințe 
fundamentale. România consideră că, 
pentru a se încheia cu rezultate po
zitive. reuniunea de la Belgrad tre
buie să-și concentreze eforturile in 
direcția soluționării, prin eforturi 
comune, a unor probleme deosebit 
de acute. între care reducerea pove
rii datoriei externe a țărilor in curs 
de dezvoltare, asigurarea accesului 
acestor state la credite externe in 
condiții echitabile ; combaterea pro- 
tcctionismului, eliminarea oricăror 
obstacole ce împiedică desfășurarea 
normală a comerțului mondial ; rea
lizarea unui raport echitabil intre 
prețul materiilor prime și cel al pro
duselor industriale.

De asemenea, țara noastră se pro
nunță pentru intensificarea efortu
rilor în vederea realizării unui acord 
privind lansarea. în cadrul O.N.U., 
a negocierilor globale „Nord-Sud" a- 
supra problemelor majore ale co
operării economice • internaționale, 
care să ducă la angajarea unui pro
ces real de restructurări in econo
mia mondială și în relațiile econo
mice dintre state.

Fără îndoială, realizarea unor ast
fel de obiective ar aduce o însem
nată contribuție la înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale, che
mată să favorizeze dezvoltarea mai 
rapidă a țărilor rămase in urmă, 
progresul tuturor popoarelor, și toc
mai in aceasta constau importanta 
reuniunii de la Belgrad, răspunde
rea care incumbă tuturor statelor 
participante in elaborarea unor solu
ții care 6ă corespundă acestui mare 
deziderat.

Gh. CERCELESCU

Noul ambasador român la Havana
si-a prezentat scrisorile

HAVANA 4 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost • transmi
se tovarășului Fidel Castro Ruz. 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștți ale Republicii 
Cuba, un salut cordial, urări de să
nătate și fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul cubanez 
prieten.

Din partea tovarășului Eidetl Castro 
Ruz s-au transmis mulțumiri calde și 
au fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc, multă 
sănătate, iar poporului prieten român 
— cele mai sincere urări de noi 
succese în construcția socialismului.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul 
Carlos Rafael Rodriguez, vicepre

de acreditare
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, a lui Gheo-rghe Dumi- 
trache, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar si plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Havana.

în cursul întrevederii, vicepre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba a apreciat bunele ra
porturi de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două partide, 
țări și popoare. S-a reliefat că exis
tă posibilități pentru aprofundarea, 
in continuare, a relațiilor bilaterale 
în toate domeniile, și îndeosebi a co
laborării economice și tehnico-știin- 
tifice, în interesul construcției socia
liste în cele două țâri, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

La convorbiri a participat Isidoro 
Malmierca. ministrul relațiilor exter
ne al Cubei.

„Politica de destindere, colaborare și înțelegere - 
singura corespunzătoare intereselor vitale 

ale popoarelor Europei" 
încheierea lucrărilor Conferinței interparlamentare 

consacrate problemelor securității și cooperării europene
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările' ce
lei de-a V-a Conferințe interparla
mentare asupra problemelor, securită
ții și cooperării in Europa, la care au 
participat delegații ale grupurilor 
parlamentare din țările europene. 
Canada, și S.U.A., membre ale Uniu
nii interparlamentare. Delegația ro
mână a fost condusă de deputatul 
Ionel Silviu Vlad.

După o săptămină de dezbateri. în 
plen și în comisii de specialitate, 
participănții au adoptat prin consens 
documentul final'. care cuprinde im
portante prevederi, referitoare la pro
blematica securității și cooperării 
europene. Apreciindu-se că politica 
de destindere, colaborare și înțelege
re constituie singura alternativă care 
răspunde intereselor tuturor po
poarelor de pe continent, conferința 
a chemat la multiplicarea eforturilor 
de natură să ducă Ia înfăptuirea de 
progrese semnificative în direcția 
opririi cursei înarmărilor, a înfăp
tuirii dezarmării. Părticipantii au 
chemat. guvernele statelor semnatare 
ale Actului final să nu precupețeas
că nici un efort pentru încheierea 
cit mai rapidă a reuniunii de la Ma
drid, prin adoptarea unui document 
substanțial și echilibrat, care să dea

un nou impuls procesului edificării 
securității și dezvoltării cooperării 
pe continent.

Totodată, se adresează apelul de a 
se manifesta un spirit constructiv 
pentru finalizarea negocierilor pri
vind limitarea armamentelor nuclea
re in Europa și a celor de la Viena 
privind reducerea forțelor armate și 
armamentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală.

Subliniindu-se importanta celei 
de-a Vl-a Conferințe a U.N.C.T.A.D., 
participantii s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor țărilor eu
ropene în vederea depășirii actuale 
crize economice mondiale, lichidării 
decalajelor care separă țările bogate 
de cele sărace, lansării negocierilor 
globale in problemele cooperării in
ternaționale și dezvoltării și instau
rării noii ordini economice inter
naționale. în documentul final sint 
incluse, de asemenea, o serie de pre
vederi referitoare la colaborarea 
iritereuropeană in domeniile cul
turii, invățămintului, științei și 
contactelor umane. S-a convenit or
ganizarea in viitor a unei noi con
ferințe interparlamentare europene, 
precum și a unor simpozioane care 
să abordeze problemele specifice ale 
securității și cooperării pe continent.

Încheierea plenarei C. C. al P. AA. U. P.
Cuvintarea primului secretar al C.C. al partidului, 

tovarășul Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Luind 

cuvintul la încheierea lucrărilor ce
lei ■ de-a 12-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P., primul secretar al C.C. al 
partidului, tovarășul Wojciech Jaru
zelski. a relevat .că plenara a făcut 
o analiză. aprofundată, realistă a si
tuației diiVȚarăi'După ce a subliniat- 
importanta' , deosebită,, teoretică .și 
practică,, a Congresului .al TX-lea ăl 
P.M.U.P., vorbitorul a arătat : De la 
suspendarea stării de asediu au tre
cut'cinci luni, timp in care au avut 
loc .procese pozitive. Această apre
ciere cuprinsă în raportul .Biroului 
Politic a fost sprijinită și adincită, 
in spiritul unității, de către, tovarășii 
care au participat la dezbateri.

Pe această bază am adoptat o ho- 
tărire, stabilim sarcinile pe perioada 
următoare. Pentru realizarea unei 
normalizări depline vor fi necesare 
încă multe eforturi și mult timp.

W. Jaruzelski a reliefat, in con
tinuare. că intre cele mai impor
tante sarcini ale partidului se nu
mără clarificarea concluziilor pe 
care trebuie să le tragă cț“olOnia din 
primejdiile tot mai serioase'ce ame
nință situația internațională, preci- 
zind că Polonia nu va ceda în fața 
amenințărilor și presiunilor. Am fost 
întotdeauna dispuși să normalizăm 
relațiile cu orice stat care dorește 
acest lucru, pe baza egalității in 
drepturi și in interesul păcii.

Rezultatele obținute pînă acum in 
domeniul stabilizării situatiej— a 
continuat W. Jaț-uzelski — constituie 
numai prima etapa pe. calea grea și 
complexă pe care ne-am angajat. Nu 
a fost încă rezolvată problema pri
vind momentul depășirii complete a 
crizei și ce preț vom plăti pentru 
aceasta. Dorim să scurtăm acest timp 
și să reducem prețul. Problema este 
să ne grăbim in mod rațional.

Scopul nostru rămine permanent 
asigurarea existenței unui stat puter
nic. și bazat . pe respectarea legilor, 
a unui stat funcțional și bazat pe 
echitate, care iși acumulează forțele 
din democrația socialistă și care este 
capabil; datorită forței sale, operati
vități).- -și - prestigiului său, să înfăp
tuiască și să dezvolte această demo
crație, să o apere de recidivele 
anarhiei.

După ce a subliniat. în continua
re. că în Polonia nu va fi loc pen- 
tru forțele ostile și pentru activi
tatea dușmănoasă, vorbitorul ș-a 
referit la exercitarea de către 
partid a rolului său conducător în 
condițiile actuale. Astăzi — a spus 
el — nu este ușor să fii membru de 
partid, să rămii in prima linie. As
tăzi. a fi membru de, partid înseam
nă a fi luptător, ostaș al Poloniei 
socialiste. Legat de acest rol. vor
bitorul a subliniat că o problemă 
exceptional de importantă este po
litica de cadre, rolul partidului în 
înfăptuirea ei.

Apărind. apoi unitatea partidului. 
W. Jaruzelski a spus : Eficiența ac
țiunilor partidului trebuie să fie a- 
preciată după măsura in care este 
capabil să atragă masele după sine.

Avem tot mai multe posibilități in 
acest, sens in cadrul Mișcării Patrio
tice .de Renaștere Națională, in ca
drul- ..sindicatelor, autocondiicerilor. 
organizațiilor obștești. într-un cu- 
vint. trebuie să fim prezenti pretu
tindeni. să fim prezenti in mod ac
tiv și eficient.

în încheiere, arătind că situația e- 
conomică este in continuare grea, 
dar se înregistrează, totodată, un 
progres, vorbitorul a subliniat că. 
în Condițiile actuale, este necesar ca 
toate forțele să fie concentrate asu
pra.Sarcinilor economice.

Sesiunea Comitetului Național 
al Consiliului Consultativ Politic Popular 

al R.P. Chineze
BEIJING 4 (Agerpres). — La 

Beijing au început simbătă lucrările 
sesiunii Comitetului Național al Con
siliului Consultativ Politic Popular — 
C.C.P.P. — al R.P. Chineze, trans
mite agenția China Nouă. Au fost 
prezenti conducători de partid și de 
stat chinezi.

Despre realizările de pină acum și

sarcinile Comitetului Național al 
C.C.P.P.. despre contribuția acestuia 
la construcția socialistă in China a 
v.orbit Deng Yingchao, membra al 
Biroului Politic al C.C. al P,C. Chi
nez. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al A.N.R.P., președinte 
executiv al Prezidiului sesiunii ac
tuale a C.C.P.P.

■ PRESA i

PENTRU VIITORUL LUMINOS AL COPIILOR LUMII. In mesajul 
dat publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite, cu prilejul 
„Zilei internaționale a copiilor victime nevinovate ale agresiunii", secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez de Căellar, subliniază „datoria sacră" 
ce revine comunității. internaționale de a apăra toți copiii lumii, fără 
excepție. Numai prin eradicarea războaielor, prin respectarea cu strictețe 
a principiilor Cartei Națiunilor Unite poate fi adus cel mai inalt serviciu 
copiilor de pretutindeni, asiguriiidu-li-se dreptul la viață, L. 
certitudinilor.

LA VARȘOVIA s-a deschis primul 
Congres al Uniunii ziariștilor din 
R.P. Polonă. La ședința de deschide
re au fost prezenți general de armată 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.P., 
Roman Malinowski, președintele 
Comitetului Director aî Partidului

| Țărănesc Unit, și Edward Kowalc- 
| zik, președintele C.C; al Partidu

lui Democrat. Sint prezenti dele- 
gați din partea Uniunii ziariștilor

I din unele țări socialiste, intre care 
1 și România, precum și din partea 

Organizației Internaționale a Zia-
j_ riștilor.

la un viitor al

SIMPOZION. La Plovdiv s-au | 
încheiat lucrările simpozionului 
Pugwash cu tema „Rolul țărilor . 
mici in securitatea Europei". Au 
participat oameni de știință din 22 | 
de state de pe continent, printre 
care și Republica Socialistă Roma- i 
nia. S-a evidențiat importanta in- | 
tensificării cooperării in vederea 
consolidării păcii și securității. Drin . 
întărirea Încrederii reciproce, 
dezarmării și colaborării. Au fost 
dezbătute, de asemenea, probleme 
legate de necesitatea creării de 
zone denuclearizate în diferite re- | 
giuni ale Europei, in special in 
Balcani. i
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