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CULTURI SUCCESIVE
- PE TOATE SUPRAFEȚELE
V

PREVĂZUTE
Pentru a se obține recolte corespunzătoare,
însămînțările trebuie efectuate
imediat după recoltarea orzului și griului
® în fiecare unitate agricolă să fie însămînțate su
prafețele planificate în structura de culturi sta
bilită.
© Eliberarea de paie a terenurilor să se facă rapid,
astfel încît în cel mult două zile de la recoltare
să se încheie semănatul.
Maximă grijă pentru respectarea normelor teh
nice la pregătirea terenului și însămînțări.
Pe terenurile amenajate pentru irigații, după se
mânat să se efectueze obligatoriu prima udare
De cîteva zile. într-un. șir de
județe din sudul țării, combinele
au intrat în lanurile de orz. A
început Icampania, agricolă de vară,
care are ca principal ' obiectiv
strîngerea în timp scurt și fără
pierderi a recoltei de cereale păioase. Dar tot acum, concomitent
cu secerișul, trebuie să se desfă
șoare o lucrare tot atît de impor
tantă :
însămînțarea
culturilor
succesive pe' terenurile de pe care
se strînge recolta. La Consfătuirea
de lucru, de la C.C. al P.C.R. din
decembrie
tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că, datorită im
portanței mari pe care o prezintă
culturile succesive, acestea vor
trebui extinse pe suprafețe mult
mai mari față de alți. ani. „Pentru
noi — sublinia secretarul general
al partidului — este o necesitate de
a se obține în cultura a doua re
colte bune la o serie de plante —
și experiența ne-a demonstrat că
este posibil".
în spiritul acestor indicații. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare a stabilit un program
potrivit căruia, în această vară
urmează să fie însămîntate culturi
succesive pe o suprafață de două
milioane de hectare, cu 500 000
. hectare mai mult decît anul tre
cut. Din această suprafață, 600 000
hectare se vor cultiva cu po
rumb pentru boabe, cite 100 000
hectare cu soia și floarea-Soarelui,
50 000 hectare cu sfeclă de zahăr,
iar restul cu plante textile,- legu
me și furaje. Pe baza rezultatelor
obținute de institutele de cerce
tări și de unitățile agricole de
producție, au fost elaborate tehno
logiile pentru fiecare specie' care
urmează să fie însămînțată în
cultură succesivă, tehnologii care
au fost difuzate din timp unități
lor agricole. Ele au fost aprofun
date temeinic la cursurile învăță
mîntului agrozootehnic și la cursu
rile de pregătire a cadrelor de
conducere și specialiștilor din agri
cultură. De asemenea, au fost
asigurate cantitățile de semințe
din soiurile și hibrizii care cores
pund cel. mai bine condițiilor pe
doclimatice din fiecare zonă, pre
cum și dozele necesare de îngră
șăminte chimice. Totodată, spre a
exista garanția realizării produc
țiilor prevăzute.- o bună parte din
aceste culturi au fost amplasate
pe terenurile cuprinse în sistemele
de irigații.
Important este ca acum, odată cu
declanșarea lucrărilor de recoltare
a cerealelor păioase. în fiecare
unitate agricolă, consiliu agroin
dustrial și județ să se acționeze
cu întreaga răspundere pentru
însămînțarea culturilor succesive
pe .toate suprafețele prevăzute și
în structura stabilită, pentru res
pectarea normelor tehnologice, ast
fel încît să se realizeze produc
țiile prevăzute. Organizațiile de
partid ah datoria să desfășoare o

intensă muncă politică pentru a
spori răspunderea tuturor oameni
lor muncii și specialiștilor din
agricultură..în,, vederea. .îndeplinirii
exemplare a prevederilor cuprinse
în programul de însămînțare a
culturilor succesive. Trebuie să se
înțeleagă cu toată claritatea că re
coltele care urmează a fi obți
nute. la. aceste culturi au fost luate,
în calcul pentru asigurarea canti
tăților necesare de produse agroalimentare destinate, aprovizionării
populației și satisfacerea altor ce
rințe ale economiei naționale.
Este ' cit se poate de evident că
și condițiile pedoclimatice din
această vară Sînt favorabile pentru
reușita culturilor duble. . După, cum
am fost informați la Institutul de
meteorologie și hidrologie, datorită
ploilor abundente din ultima pe
rioadă. în cea mai mare parte a
țării — exceptînd Dobrogea și cîm■pia Olteniei: :— solul are-o-umidi-.
tate mare. Pe terenurile mai puțin
aprovizionate cu apă. din zonele
pe: care le-am amintit, existenta
mărilor sisteme de irigații asigură
obținerea de recolte mari la toate
culturile succesive. De asemenea,
specialiștii apreciază că temperatu
rile moderate din această perioa
dă favorizează o răsărire normală
și dezvoltarea nestînjenită a plan
telor.
Realizarea de recolte mari la
culturile succesive, îndeosebi la po
rumbul pentru boabe, impune ca
însămîntarea lor să se facă imediat
după recoltarea orzului și altor
plante
premergătoare.
Aceasta
presupune ca lucrările să se desfă
șoare în flux neîntrerupt : seceriș,
eliberarea de paie a terenului, pre
gătirea patului germinativ și se
mănat. Potrivit normelor tehnice
stabilite. în maximum două zile de
la recoltarea plantei premergătoa
re, suprafața respectivă trebuie să
fie însămînțată în întregime, respectindu-se întocmai normele de
calitate. în această privință, așa
cum a rezultat din experiența ce
lorlalți ani, un rol hotăritor are
eliberarea de paie a terenurilor. în
vederea grăbirii acestei lucrări,
important este ca în afara prese
lor de balotat să fie folosite toate
atelajele unităților agricole și ale
țăranilor din comune. Dacă elibe
rarea terenului se face repede, 'se
va putea trece imediat la pregăti
rea terenului și semănat. De bună
seamă, există și baza tehnică, ne
cesară pentru grăbirea semănatu
lui. Industria a livrat agriculturii
un însemnat număr de semănători
care execută semănatul direct în
miriște. Ministerul Agriculturii a
indicat ca aceste utilaje să fie fo
losite din plin, îndeosebi pe tere
nurile ușoare. De asemenea, la pre
gătirea terenului prin discuîre.
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Sîmbătă 23 iunie, sub președinția
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a avut loc ședința Consiliului de
Stat.
La lucrările ședinței au participat,
ca invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului. miniștri, alti- conducători
de organe centrale, președinți ai unor
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.
In cadrul problemelor înscrise pe
ordinea de zi, Consiliul de Stat a
dezbătut și adoptat Decretul pentru
modificarea Decretului nr. 328/1966
privind circulația pe drumurile pu
blice.
în continuare. Consiliul de Stat a .
examinat și ratificat : Acordul între
Republica Socialistă România și Re
publica Zambia pentru servicii aerie
ne între și dincolo de teritoriile lor
respective, semnat la Lusaka la 21 ;
iulie 1983 ; Convenția între Guvernul
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Zambia pentru
evitarea dublei impuneri și preveni
rea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit și avere, semnată
la Lusaka la 21 iulie 1983 ; Conven
ția între Guvernul Republicii Socia

liste România și Guvernul Regatului
Hașemit al Iordaniei pentru evitarea
dublei impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit și capital, semnată' la
Amman la 10 octombrie 1983 ; Acor
dul între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Regatului
Țărilor de Jos privind încurajarea și
protejarea reciprocă a investițiilor,
semnat la Haga la 27 octombrie 1983,
precum și schimbul de scrisori efec
tuat la aceeași dată ; Convenția în
domeniul. asigurărilor sociale între
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Maroc,
semnată Ia Rabat la 27 iulie 1983 ;
Acordul comercial și de plăți între
Gilvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Maiestății Sale a
Nepalului, semnat la Kathmandu la
12 ianuarie 1984 ; totodată. Consiliul
de Stat a aprobat unele amendamen
te la Statutul Organizației Mondiale
a Turismului.
Toate decretele au fost. în preala
bil, examinate și avizate favorabil
de comisiile permanente ale Marii
Adunări Naționale, precum și de că
tre -Consiliul Legislativ.
în continuarea lucrărilor înscrise

pe ordinea de zi. Consiliul de Stat
a discutat și aprobat Raportul pri
vind aducerea la îndeplinire a hotăririi Consiliului de Stat cu privire la
dezbaterea în consiliile de conducere
ale ministerelor și celorlalte organe
centrale a analizelor efectuate de
comisiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale privind aplicarea le
gislației în diferite domenii de acti
vitate.
în cadrul ședinței. Consiliul de
Stat a dezbătut și aprobat Raportul
Comisiei pentru analiza activității de
soluționare a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate Consiliului de
Stat, precum și Raportul Consiliului
de Miniștri cu privire la activitatea
de soluționare a propunerilor, sesi
zărilor. reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate organelor
centrale ale administrației de stat.
Consiliul de Stat a examinat și
aprobat Darea de seamă privind ac
tivitatea desfășurată de Tribunalul
Suprem și Raportul privind activita
tea desfășurată de organele procura
turii.
Consiliul de Stat a -soluționat apoi
unele probleme ale activității cu
rente.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a noua a celei
de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 29 iunie 1984, ora 10.

Una dintre cele mai moderne artere ale Capitalei : șoseaua Ștefan cel Mare

OBIECTIVE SI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE

SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

în cei 40 de ani care au trecut de
Ia revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, poporul român a obținut
victorii istorice în toate domeniile
de activitate. întreaga dezvoltare
economico-socială stă mărturie fap
tului că izvorul a ceea ce a permis
progresul continuu al societății se
află în capacitatea omului de a-și
mări eficiența forței sale producti
ve. de a da noi dimensiuni cantita
tive și calitative rodniciei muncii
sociale. Un concept de maximă ' sin
teză și complexitate, de un dina
mism fără limite în timp, producti
vitatea muncii sociale apare atît ca
un produs nemijlocit al dezvoltării
economico-sociale. cit și ca o con
diție vitală, esențială pentru acce
lerarea acesteia în viitor. în condiții
de echilibru structural dinamic și de
eficientă competitivă.
Sporind și îmbunătățind continuu
rezultatele utile ale activității de
producție pe baza economisirii re
sursei celei mai de preț — timpul de

Întreprinderea „Automatica" din București. în fotografie : o camerâ de comandă în faza finală de execuție

muncă — creșterea productivității
muncii sociale apare ca fiind singu
ra energie inepuizabilă cu care tre
buie să funcționeze motorul dezvol
tării oricărei societăți. Fiecare orinduire socială a învins-o definitiv pe
cea anterioară tocmai atunci cînd a
creat o productivitate a muncii so
ciale superioară, evoluția întregii
societăți marcînd trepte de progres
în lupta omului pentru sporirea rod
niciei muncii sale.
Pentru ca socialismul să-și dez
volte pe un plan calitativ superior
capacitatea de performanță competi
tivă, este imperios necesar ca in
lupta cu noi înșine și cu cei față dc
care am moștenit grave decalaje
economice să obținem o înaltă pro
ductivitate a muncii sociale șî un
consum specific minim de materii
prime, materiale, combustibil și
energie, un grad avansat de valori
ficare a resurselor materiale, o ca
litate competitivă a produselor și
serviciilor și, pe această bază, o ri
dicată rentabilitate și eficiență eco
nomică. Referindu-se la rolul hotărîtor pe care îl are creșterea pro
ductivității muncii în ansamblul fac
torilor de sporire a eficienței eco
nomice, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
arăta : „Nu putem vorbi de făuri
rea societății socialiste multilateral
dezvoltate, de înaintarea spre co
munism, de ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului, fără a
realiza o inaltă productivitate a
muncii. Trebuie să facem astfel
incit economia noastră socialistă să
realizeze o productivitate superioară,
devenind competitivi din acest punct
de vedere cu orice economie dez
voltată".
în spirițul unor asemenea înalte
exigențe a fost elaborat, din iniția
tiva și sub directa conducere a
secretarului general al partidului
nostru. Programul privind creșterea
mai accentuată a productivității
muncii și perfecționarea organizării
și normării muncii in perioada 1983—
1985 și pînă în 1990. Prin obiectivele
sale, programul asigură atingerea
într-un timp scurt a nivelurilor de
productivitate care se realizează in
țările dezvoltate, punînd bazele trai
nice ale edificării unei economii in
tensive, capabile să-și autocentreze
și autoconcentreze energiile creatoa
re ale dezvoltării independente în
tr-o lume a interdependențelor crescînde. în viziunea acestui program
economic de sporire a rolului facto
rilor intensivi în dezvoltarea econo
miei noastre naționale, creșterea
productivității muncii este concepu
tă a fi principala calc de realizare a
producției fizice în condițiile de efi
ciență competitivă. în acest fel, în

toate unițățile economice, perfec
ționarea organizării și normării
muncii trebuie să pornească de
la imperativul de a asigura ca
sporul de producție fizică să se
obțină, în primul rînd, pe baza mo
bilizării la maximum a tuturor fac
torilor și căilor de creștere mai pu
ternică a productivității muncii și
valorificării eficiente a întregului
potențial tehnico-productiv de care
dispunem.
Pentru a înțelege mai bine am
ploarea acestui program, care pre
vede să se înfăptuiască o creștere a
productivității muncii în numai 7
ani în industria republicană de peste
2 ori. amintim că, în raport cu pe
rioada 1965—1980, deci timp de 15
ani, cînd am reușit să asigurăm o
creștere a productivității muncii în
industrie de circa 3 ori, acum intr-un
interval de timp de două ori mai
mic ne propunem o creștere aproa
pe de aceleași proporții, care însă
judecată din punctul de vedere al
nivelului absolut este practic cel mai
spectaculos salt în sporirea eficien
tei forței productive a muncii socia
le din istoria României socialiste.
La nivelul anului 1990, productivi
tatea muncii în industrie va fi de
circa 680 000 lei pe o persoană, iar
în industria prelucrătoare nivelul
productivității muncii se va ridica
la peste 700 mii lei pe o persoanăl
Dacă ar fi să comparăm nivelul pro
ductivității muncii de Ia sfîrșitul
actualului deceniu în industrie cu
cel din anul 1965, trebuie să spunem
că într-un interval de timp de 25 de
ani vom reuși să asigurăm o creș
tere a productivității muncii de peste
5 ori. Dacă productivitatea muncii
în industrie ar fi rămas la nivelul
anului 1965, producția industrială
pentru acest an s-ar fi putut obține
numai dacă în industrie ar fi lucrat
peste 8 milioane de persoane, ceea
ce practic este imposibil.
Iată de ce preocuparea pentru a
asigura o creștere mai accentuată a
productivității muncii în industrie
este singura cale avantajoasă pentru
a economisi resursele umane și, în
același timp, pentru a realiza, fără un
efort fizic suplimentar, producții mai
mari tocmai pe baza acțiunii mai pu
ternice a factorilor intensivi, de efi
ciență. în acest spirit, este foarte im
portant să arătăm că acest program
de creștere mai accentuată a eficien
ței forței productive a muncii face
parte iptegrantă dintr-un complex de

Prof. univ. dr. Hie VĂDUVĂ
rectorul Academiei de studii
economice

(Continuare în pag. a Il-a)

Am văzut de cîteva
ori pînă acum și
mi-aș dori să mai
văd imaginile emoțio
nante ale primului
tractor românesc ie
șind pe poarta halei
de montare la uzina
din Brașov. Era acel
tractor care înainte de
a face primul metru
fusese destinat unui
„accident simbolic", anume să treacă peste
aceia care nu credeau
și mai ales nu voiau
ca el să existe. Privi
te astăzi, imaginile
tremurătoare ale fil
mului (pentru că sint
așa. nu e de vină doar
timpul, ci și emoția
celui care asista cu
aparatul în mină la
prima izbîndă a opti
mismului lucid româ
nesc). dovezile în su
net și lumină, ce au aproape 40 de ani ve
chime, te emoționează.
Te emoționează cum
s-ar întîmpla dacă ai
privi sabia lui Ștefan,
urna de voturi în care
s-au strins da-urile
pentru Alexandru loan
Cuza, hîrtia îngălbeni
tă a Proclamației de la
Izlaz, pînza cortului în
care gîndea Mihai
Viteazul, primul glonț
tras la ’77 ori cum ai
auzi vocea celor care
au făurit marea Unire
la Alba Iulia. Aceeași
putere, aceeași semni
ficație. dovezi și clipe
ale procesului de desăvîrșire a ființei și
libertății noastre, pen
tru că primul tractor
românesc intră în rindul evenimentelor is
torice
fundamentale
prin simplul motiv că
s-a realizat asemeni
acestora din voința
poporului român. Ce
era la acel moment
România ? O țară ce
traversase într-o peri
oadă istorică scurtă
două războaie, mai
multe dictaturi, tre^cînd de la feudalismul

întîrziat, cel care a
generat răscoalele lui
1907, printr-o perioadă
plină de contradicții,
tipice unui capitalism
tinăr și feroce, vreme
în care — prin acțiu
nea convergentă a pu
terilor străine — eram
împinși tot mai mult
în lumea celor care
furnizează. dar nu
produc, copleșiți de
bănci, companii și comis-voiajori veniți de
aiurea, ajungînd după
marile
vărsări de
singe de pe cîmpurile

de Eugen
URICARU
de bătălii europene în
fata unei dramatice
întrebări : încotro ?
O economie distrusă,
o agricultură pustiită,
sute si sute de mii de
bărbați, țărani, mun
citori, intelectuali pierduți in holocaustul ge
neral. o administrație
purtind tarele unui
politicianism corupt și
pe lingă toate acestea
o imensă nesiguranță,
neîncredere în ceea ce
poate aduce ziua de
mîine. Era nevoie . de
minți lucide, convingeri ferme, de oameni pentru viitor.
capabili să se desprin
dă de poverile, com
plexele și năravurile
vechii Românii, păstrind în același timp
tot ce era valoros,
patriotic, național, tot
ceea ce constituia fon
dul nealterat și inalte
rabil al moralității și
filozofiei de viață spe
cifice poporului ro
mân.' Acești oameni
de încredere, capabili
să-și asume responsa
bilitatea apropierii vi
itorului nostru ca na
țiune și stat, s-au do
vedit a fi aceiași care
s-au opus dictaturii,

violentei. războiului,
exploatării și discri
minării. cei care au
avut cel mai înteme
iat motiv de a se îm
potrivi terorii politice
și economice. Motivul
lor se numea opti
mism. încrederea că
societatea trebuie și
poate fi schimbată. în
crederea că lumea de
mîine trebuie și poate
fi mai bună. Nu erau
utopici, dar erau ro
mantici, erau revolu
ționari ; erau comu
niști sau simpatizanți
ai stîngii, progresiști,
patrioți autentici. Par
tidul Comunist Român
a constituit nucleul
generator de încredere
și energie, de orga
nizare a liniilor de
forță ale unui cîmp
magnetic de o putere
covîrșitoare.
capabil
să
atragă
și
să
structureze cele mai
luminate minți, cefe
mai cinstite caractere,
cele mai înflăcărate
suflete, oameni din di
verse categorii sociale,
convinși că țara poate
fi scoasă din starea sa
de plins. Patru decenii
înseamnă, la scara is
toriei, puțin, înseam
nă, pentru o perioadă
de prefaceri, foarte
mult. Nu este cu pu
tință să aduni într-o
pagină de ziar nici
măcar numele tuturor
esențialelor realizări
industriale, agrare ori
sociale, să întocmești
listele succeselor cul
turii, asistenței sanita
re, ale învățămîntului
și cercetării științifice,
cum nu poți să apre
ciezi exact cit de de
parte ar fi trebuit să
fim pe scara civiliza
ției și a culturii dacă
am fi știut altădată să
nu risipim, să nu do
rim ceea ce poate nu
ne trebuia neapărat,

(Continuare
în pag. a IV-a)
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GRĂBIREA LUCRĂRILOR
DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
5

MUREȘ

Exemplul unităților fruntașe-dovadă
că se poate munci repede și bine
In județul Mureș, zilele însorite
continuă să alterneze cu cele plo
ioase. Această evoluție a timpu
lui favorizează dezvoltarea cultu
rilor prăsitoare. De aceea, organele
județene de partid și agricole ju
dețene au luat măsuri de intensifi
care a lucrărilor de întreținere.
Totodată, conducerile unităților agricole au desfășurat ample acțiuni
pentru completarea golurilor în
culturi sau reînsămintarea celor
afectate de intemperii, ceea ce a
făcut ca aoroape oeste tot să fie
as’gurate densitățile optime sta
bilite. Cum însă ploile au deter
minat si înmulțirea buruienilor,
la lucrările de întreținere parti
cipă sute de bărbați și femei, de
lucrători ai consiliului popular, din
unitățile economice din satele mu
reșene. Ca atare, oină vineri seara,
pravila a treia manuală la sfecla de
zahăr a fost executată pa 63 la
sută din suprafața cultivată. Tre
buie însă mult intens’ficată pră
sită a doua manuală la porumb,
lucrare efectuată ne numai 32 la
sută din suprafață.
în numeroase unități agricole,
prașilele se desfășoară în ritmul
stabilit. Bunăoară, in consiliul
agroindustrial Luduș, unde porum
bul ocupă o suprafață de 3122
hectare, lucrările de întreținere se
află intr-un stadiu avansat. în
cooperativa agricolă Luduș, lanu
rile sînt curate, fără buruieni.
Pentru ca prășitul să fie efectuat
în perioada optimă, aici lucrează
zilnic peste 350 de oameni. Ei sînt
îndrumați de specialiștii și șefii
de fermă din cooperativa agricolă,
care se află permanent în cîmp.
„Noi urmărim îndeaproape menți
nerea densității optime — ne spune
ing. Iuliu Chiorean, președintele
cooperativei. Prin tot ce facem
acum și ce vom întreprinde in pe
rioada următoare, vrem să obți
nem producțiile planificate1*. Că
aici se acționează cu simt de răs
pundere. arată și faptul că la data
raidului nostru prașila a doua ma
nuală. ca și cea mecanică, se des
fășura pe ultimele suprafețe din
cele 535 hectare cultivate cu po
rumb.
Lucrările de întreținere a cultu
rilor sînt avansate și in cooperati

vele agricofe Chețani, Bogata. Cecălaca, Ațintiș și Roșiori. Aici, răminerile în urmă generate de ploile
căzute în ultimul timp, cit și fap
tul că numai o parte din suprafața
cultivată poate fi prăsită mecanic
au determinat organizațiile de
partid, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole să mo
bilizeze la prășit pe toti locuitorii
satelor. Ca urmare. în ultimele zile,
în unitățile menționate, ca Si la cele
din Bichiș și Grindeni. practic s-a
înregistrat un adevărat record de
participare la muncă. între ei, se
aflau multi muncitori navetiști de
la Fabrica de anvelope din Luduș
și din alte unități economice din
această localitate. Ca atare, pe an-

samblul consiliului agroindustrial
Luduș prașila a doua mecanică la
porumb a fost executată pe 2176
hectare, iar prașila a doua manuală
se efectua vineri pe ultimele su
prafețe.
După cum arătam la început, în
multe unități agricole din județul
Mureș prășitul porumbului a intirziat. în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Sighișoara,
prașila a doua manuală și mecani
că la porumb a fost executată pe
numai 90 hectare din 2 600 hectare
cultivate. în cele din Reghin — pe
330 hectare din 2 200 hectare, iar în
consiliul agroindustrial Morăreni —
pe abia 141 hectare din 1 300 hecta
re cultivate. Din această cauză, pe
suprafețe apreciabile,
culturile
sînt năpădite de buruieni. Aceasta
face necesar ca, peste tot, să se ac
ționeze stăruitor pentru mobilizarea
la întreținerea culturilor a tuturor
locuitorilor de la sate.

Gheorcihe GIURGIU
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BOTOȘANI

Mulți oameni în sate, prea puțini
la cîmp
Pînă vineri seara, în județul Bo
toșani prașila a doua manuală la
porumb a fost efectuată De numai
10 500 hectare din cele 76138 hec
tare ocupate cu această cultură.
Care sint cauzele care au determi
nat întîrzierea lucrărilor ? Prima ar
fi de ordin obiectiv. în cea mai
mare parte a lunii iunie a plouat
abundent, ceea ce a împiedicat des
fășurarea normală a prasilelor. Sint
și cauze de ordin subiectiv. în timp
ce ploile au căzut aproape uniform,
în întreg județul, procentele pri
vind stadiul la zi al lucrărilor arată
diferente mari între consiliile agro
industriale. Astfel. în timp ce în
consiliile agroindustriale Cotușca.
Bucecea. Săveni și Trușești prașila
a doua s-a efectuat pe 20—25 la
sută din suprafețe. în consiliile
agroindustriale Frumușica. Ripiceni
și Cindești proporția în care a fost
executată lucrarea respectivă re
prezintă doar 5—6 la sută. Dife
rente mari se înregistrează si între
unități agricole învecinate. Care
este cauza acestor diferente ? Pen
tru a afla răspunsul am urmărit

cum se muncește pe terenurile coo
perativei agricole din comuna Vlădeni. unitate cu cele mai mari res
tante la prășit.
La începutul zilei erau destui
cooperatori la lucru — circa 800
din cele 1 100 brațe de muncă. Pe
parcurs, rîndurile lor s-au subtiat.
La amiază mai rămăseseră pe cîmp
cel mult o jumătate dintre ei. iar
două ore mai tirziu. ici-colo dacă
mai vedeai cite trei-patru. De ce
au plecat ceilalți ? — o întrebăm pe
cooperatoarea Natalia Mitoșeru din
echipa condusă de Constantin Da
rie. ,.Or fi avînd treburi pe-acasă“
— ne răspunde ea. întrebăm și de
șeful de echipă, dar nu reușim să-i
dăm de urmă. Discutind si cu alti
cooperatori, aflăm cauza ce gene
rează această stare de lucruri. La
cooperativa agricolă din Vlădeni,
munca in acord global nu a fost
organizată temeinic. Deși coopera
torii au fost repartizați pe echipe,
fiecare lucrează pe o suprafață pe
care a luat-o în primire. Consecin
ța ? Terenurile cultivate cu po
rumb (dar si cu alte culturi) arată

pestriț ; rîndurile prăsite alternea
ză cu altele, îmburuienate, după
cum unii au prăsit, iar alții nu.
Totuși, unde sint cooperatorii ?
La ora prinzului, dar mai ales
sDre seară ii întilnim pe ulițele
din fiecare sat. Citi să fi văzut as
tăzi ? — îl întrebăm pe Vasile Coteată. secretarul consiliului popular
comunal. „Vreo 500—600“ — e de
părere interlocutorul. N-ar fi nor
mal ca si aceste forte să se afle
pe cîmp ? — continuăm discuția.
„Cum să nu ? Ar fi de mare aju
tor. Dar cei mai multi sint nave
tiști, lucrează în schimburi. Ieri
am solicitat deputatilor să întoc
mească tabele pe fiecare circum
scripție in parte. Vom trece la
aplicarea legii pentru toti locuitorii
comunei, astfel incit toti să parti
cipe la lucrările agricole**. Bună
intenția, dar cam tardivă.
Seara, la sediul cooperativei agri
cole s-au adunat mai mult de zece
oameni cu scop de a stabili progra
mul de lucru pe a doua zi. Iau
parte si cei ce răspund de comună
din partea unor organisme jude
țene. „Trebuie să suplimentăm
forța de muncă Ia prăsit** — spune
la un moment dat președintele coo
perativei agricole. Al. Budeanu.
Dar nu a Droous nimic concret in
această privință. Ing. Lucian Feodorov. directorul întreprinderii de
gospodărie comunală si locativă a
județului (care răspunde de comu
nă din nartea comitetului executiv
al consiliului DODu'ar jude*ean>.
promite un sprijin de încă 35—40
de oameni din rîndul personalului
unității pe care o conduce. Nu s-a
stabilit. în schimb, nici o măsură
care să contribuie la mobilizarea
pe ogoare a tuturor cetățenilor din
comună. Si astfel, oricîte suplimen
tări de forte se vor face, în comu
na Vlădeni vor continua să fie
multi în sat si prea putini pe cîmp.
Un sprijin concret si eficient din
partea organelor județene de partid
și de stat ar fi mai mult decit bine
venit. astfel încît consiliul popu
lar comunal să facă ordine în folo
sirea forței de muncă. Și nu numai
aici. Pentru că si în alte comune si
sate din județ consiliile populare
nu se ocupă cu răspundere de mo
bilizarea tuturor locuitorilor la exe
cutarea lucrărilor de întreținere a
culturilor. Iar această situație nu
trebuie tolerată.
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Culturi succesive - pe toate suprafețele prevăzute
munca trebuie să fie organizată in
schimburi prelungite și in două
schimburi. Terenul să se are doar
acolo unde nu se pot face lucrări
de bună calitate prin utilizarea
discurilor.
Mai ales în condițiile climatice
din acest an. cind vegetația este
întirziată, este absolut necesar ca
însămintarea culturilor duble să se
facă in termene cit mai scurte, ceea
ce va permite ca pină la venirea
toamnei culturile respective să ajungă la maturitate. Există reale po
sibilități ca această cerință să fie
îndeplinită. In unitățile agricole din
județul Olt. de exemplu, in scurtă
vreme după recoltarea orzului au
și fost insămînțate suprafețe apre
ciabile cu porumb pentru boabe și

alte culturi. Este nevoie ca și in
celelalte județe in care se desfă
șoară recoltarea orzului — Giurgiu.
Dolj. Mehedinți și Teleorman — să
se acționeze cu mai multă hotărire
în vederea respectării termenului
stabilit — cel mult două zile după
seceriș — pentru insămințarea cul
turilor duble. Cu toată răspunderea
trebuie să se înțeleagă că orice zi
ciștigată acum la pregătirea tere
nului și semănat înseamnă un plus
de recoltă, după cum orice zi de
întirziere ar putea periclita reușita
acestei acțiuni de mare însemnăta
te economică.
Cu aceeași stăruință și răspunde
re trebuie să se acționeze pentru
asigurarea condițiilor necesare ca
semințele să răsară în timp scurt,
ca plantele să se dezvolte repede
și să se realizeze densitatea prevă

zută. în acest scop, concomitent. cu
preocuparea pentru efectuarea unor
lucrări de bună calitate la semă
nat. o mare atenție trebuie acor
dată efectuării udărilor cu normele
de apă stațbilite. iar pe parcurs să
fie executate la timp lucrările de
întreținere a culturilor.
Din săptămina care vine, recol
tarea orzului se va generaliza în
toate județele din sudul și vestul
țării. Concomitent cu măsurile
care se iau și vor trebui luate
în continuare pentru stringerea in
timp scurt și fără pierderi a re
coltei de cereale, insămințarea in
termene cit mai scurte și la un ni
vel calitativ corespunzător a cul
turilor succesive trebuie să preo
cupe în cel mai inalt grad organele
județene de partid, consiliile popu
lare. organele agricole. consiliile

agroindustriale și conducerile uni
tăților agricole. Pretutindeni, sar
cina privind realizarea de recolte
mari la culturile succesive, sarcină
de mare răspundere trasată de
conducerea partidului, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tre
buie îndeplinită exemplar. în acest
scop, nu trebuie admisă nici o
tergiversare, ci pe măsură ce se
stringe recolta de orz și de alte
plante premergătoare trebuie să se
acționeze cu toată răspunderea
pentru insămințarea în timp scurt
și în structura prevăzută a su
prafețelor cu culturile succesive
prevăzute în plan.' Este calea prin
care pămîntul țării noastre va pu
tea produce mai mult, ceea ce este
în interesul economiei naționale, al
producătorilor agricoli, al nostru.
al tuturor.

y

— Ati transmis această pasiune
pentru inovare celor peste 200 in
gineri ai combinatului ?
— Parțial. Din păcate doar par
țial. Cam 30 la sută din inginerii
combinatului au această plăcere și
pasiune de a crea, de a inova. Mă
preocupă foarte mult de ce un in
giner poate să trăiască doar cu sa
tisfacția profesională minimă de a
realiza lista de sarcini de serviciu
ce-i revin. Chimia modernă oferă
oricărui specialist un infinit cîmp
de afirmare, un permanent imbold
de a gîndi și a inova. Iată de ce
tocmai în ideea de a le inocula pa
siunea pentru gindire tehnică an
stabilit regula ca trecerea de la un
an de stagiatură la altul să nu s-e
facă automat, ci numai după pre
zentarea la un „examen de mese
rie", în care tinărul specialist trebuie să demonstreze ce a adăugat
nou la pregătirea sa profesională
și cum și-a afirmat capacitatea
tehnică, Chiar dacă unii nu sint de
acord cu o asemenea măsură, noi
am inceput s-o aplicăm cu rezul
tate bune.
— Cum reacționați cind sinteti
contrazis ? Cum vă afirmați punc
tul de vedere in fata unui for ierar
hic superior ?
— In general sînt pentru schim
bul de opinii liber, deschis, dar ar
gumentat. competent. Nu-mi plac
vorbele multe, fără miez. Chimia
trăiește prin formule si reac'ii
foarte exacte și așa trebuie să fie
și opinia oameni
lor care lucrează
în chimie: limpe
de și exactă. După
ce am dezbătu',
o idee si am ajuns
la o concluzie, cer
tuturor disciplină.
In această fază
nu mai accept să
fiu contrazis. Cit
privește partea i
doua a întrebării,
vreau să vă spun
că sînt cunoscut
— știu eu dacă
acest lucru îmi
face cinste ? — ca
un om destul de
incomod pentru
orice organ de
control, indiferent
de unde vin'.'.
Obișnuiesc să-mi
spun punctul de vedere indiferent ce grad poartă cel cu care
discut. Aici, in chimie,
—........_____
trebuie să
primeze competență, să fîm"'foarte
exacți. Altfel riscăm mari pagube
materiale. Ce-i drept, din cauza unei asemenea atitudini mai ferme,
am fost, nu de puține ori, ținta unor decizii verbale pripite, ame
nințătoare chiar. Nu m-am speriat
niciodată pentru simplul motiv că
nu îmi este teamă de muncă. Prin
tre lucrurile care îmi displac ce!
mai mult sint pripeala in decizie
și confruntarea cu incompetenta.
— Ce _ experiență deosebită ati
avea de împărtășit din munca dum
neavoastră ?
— Cu toată modestia pe care ar
trebui s-o manifest, se cuvine sâ
spun că avem multe domenii în
care minunatul colectiv al chimistilor giurgiu,veni ar putea oferi ex- ,
pertențe' denîrid' de *uh‘ interes larg.
Dar unde să le împărtășești ? Prin
ce mijloace ? Nu avem un cadru
bine organizat pentru aceasta, nu
dispunem de posibilitatea de a ne
informa reciproc, operativ. Așa că
de multe ori Se întimplă să inovăm
și noi, aici, la Giurgiu, ceea ce alți
colegi din tară au descoperit de
mult. Recent, îi spuneam tovară
șului ministru al chimiei că ne
confruntăm de cîțiva ani cu pro
blema etanșării unor pompe. Mi
nistrul a zimbit și ne-a trimis la
Pitești să aplicăm soluția stabilită
acolo. Asa am reușit în cîteva zile
Să finalizăm ceea ce nu reuși
sem mult timp înainte. A fost
o șansă a noastră că ministrul
chimiei a lucrat la Pitești și cu
noștea o asemenea soluție. Dar pite
zeci de asemenea soluții de larg
interes nu se risipesc pe plan lo
cal. fără să fie cunoscute. Pornind
de aici, cred că ar fi momentul ea
și in chimia noastră să se înfiin
țeze o unitate specializată card să
răsoundă de punerea in funcțiune
a noilor obiective, așa cum se intîmplă în toate țările cu o chimie
dezvoltată. O asemenea unitate,
care nu ar trebui să aibă mai mult
de 200 de angajați. în principal spe
cialiști. ar trebui să se ocupe si de
preluarea și generalizarea unor so
luții tehnice, tehnologice sau orga
nizatorice omologate intr-un loc
sau altul. Este mare păcat că nu
știm să folosim, cu maximum de
eficientă și operativitate, unul din- ’
tre cele mai de preț avantaje ale
unei economii socialiste : libera
circulație a experienței înaintate. A
ști să folosești valențele experien
ței înaintate este o dovadă de ma
turitate. de spirit gospodăresc și,
mai ales, este o cale sigură de rea
lizare a unei eficiente maxime.

„Orice schimb de idei
trebuie să se desfășoare
sub semnul exigenței
și inaltei profesionalități"

Acum este în plină actualitate executarea prașilei a doua mecanice la porumb. In imagine, aspect de muncă de la C.A.P. Roșiești, județul Vaslui
' Foto : E. Dichiseanu
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nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
— Este ora 17 și ati putea con
trebuie să se vadă din timp in
sidera că ziua de muncă a directimp dacă nu cumva unele preve
torului s-a încheiat. Cu ce rezulderi ale legii sint depășite de via
tate ■practice ? Ce probleme deosetă. Or, cel puțin in cazul nostru,
bite ati rezolvat ?
dacă nu dădeam derogările de
Aș fi bucuros să pot spune.
dar. ca și in alte zile, nu am movechime pentru funcția de șef de
tive să afirm că azi am făcut prea secție, trebuia să înceteze produc
ția. Nu cred că e bine să rămină
multe ca director sau ca specialist,
așa de rigidă prevederea privind
că am realizat un lucru de ispravă.
promovarea tinerilor. Aceasta duce
De dimineață și pină acum am vor
la blazare pretimpurie în rinduribit la telefon, am informat dife
le multor tineri și generează une
rite organe de control care s-au
ori pierderi de inteligentă creatoa
aflat în combinat și. ceva mai con
re și capacitate organizatorică. Și
cret pentru munca de director, pare
cită nevoie avem de toate acestea.
să fie analiza pe care am făcut-o
— Dar ne-am abătut de la firul
cu reprezentanți ai constructorului
discuției și nu ati răspuns la în
in legătură cu punerea în funcțiutrebarea : de ce construită scump ?
ne a celor 5 instalații noi de mare
— în esență, construim scump
importanță programate să inceapă
pentru că se pare că încă este în
producția în acest an. Este vorba
curajată tendința consumatoristă.
de o investiție mare, de aproape 2
Iată că s-a introdus noul sistem
miliarde lei. Sint unele rămîneri in
de organizare a
muncii în
urmă care trebuie reduse sau li
acord global în construcții, Pe
chidate printr-o mai bună coordo
scurt pentru asigurarea retribuției
nare a eforturilor noastre, ale be
decisiv este acum volumul de ma
neficiarului. constructorului și ale
noperă, nu valoarea producției, ca
proiecta ntilor.
— Tovarășe Manea, credeți că se înainte. Pornind de aici, iată că
sint oameni, și nu puțini la număr,
construiește ieftin sau scump ?
care nu mai aleargă după „pro
— Este o problemă care mă frăducție marfă", ci după manoperă.
mîntă de ani și ani și, din păcate,
Ei nu urmăresc altceva decit sâ
trebuie să vă spun că în general
crească pe toate căile manopera,
construim scump, chiar foarte
într-un fel, situarea in primul plan
scump. Și nu e bine pentru că se
a
manoperei are un aspect pozitiv,
pierde timp mult doar de dragul
în sensul că oamenii sint plătiți
de a ne afla in treabă, cum se spu
ne, și, 'mai ales, se pierd bani, se
pentru ceea ce fac ei efectiv. Nu
mai că metodologia de retribuire,
consumă mijloace materiale.
— Sinteti bene
ficiar și nu înțe
legem de ce nu
vă im puneți
punctul de ve
dere.
— Lucrurile nu
sînt chiar atît de
simple. Dacă insistați asupra acestui aspect, atunci vă spun un
lucru pe care nu
l-am mai spus și
pentru care sint
sigur că nu voi
primi prea multe
telefoane de fe
licitare.
— Țineți mult
Convorbire cu ing. Ștefan MANEA
să primiți tele
directorul Combinatului chimic Giurgiu
foane ?
— Nicidecum. Cu
toate că în uindicii care să determine realist
nele situații o vorbă de încurajare
volumul de manoperă pentru o lu
nu ar strica. Iată, de pildă, am dat
crare depind în mare măsură de
în funcțiune instalația de epiclorabilitatea proiectantului și a con
hidrină. Știți cîte firme din lume
structorului. Eu aș fi preferat două
realizează acest produs esențial
criterii : cel al duratei de construc
pentru industria lacurilor și vop
domenii
?
ție și de ieftinire a investiției. Deo
selelor și pentru alte
camdată nimeni, nici proiectantul,
Doar 6. Și de o lună, după ani de
mari eforturi, iată că instalația de nici constructorul nu au interes
să facă investiții ieftine. Cu
epiclorhidrină gîndită de români,
cit investiția este mai scumpă, cu
proiectată de români și
. construită
atît valoarea proiectului este mai
de specialiști și muncitori români,
cu utilaje românești, produce. Nu
mare, iar volumul de timp și. im
plicit, de manoperă este mai ridicat.
vi se pare ceva fantastic ? Credeți
Așa de exemplu dacă un proiec
că s-a gindit cineva să ne spună
tant trece în proiect soluția
o vorbă de încurajare, de apreciere ? Nu mie, directorului Manea, de utilizare a unor materiale spe
ciale sau inox sau înnobilate în
care am fost o verigă poate neinloc de otel carbon, el are un ciștig
semnată în acest efort, dar acestor
de la simplu Ia dublu sau chiar
oameni minunați, cercetătorilor.
triplu, deși volumul de muncă este
proiectanților care au stat aici, cu
practic același. Tot așa se face că
noi, zile și nopti întregi, lucrind
proiectantul este tentat ca să pre
neîntrerupt în schimburi, sau convadă o soluție de utilizare a unor
structorilor sau fabricanților de u-------- v.t»£k>.> scumpe, de 40'000—
manomefre
Nu
s-a
gindit
nimeni.
tilaje. Nu.
50 000 bucata, in loc de maȘi cit de mult contează o vorbă de
nometre simple de I 000 lei buîncurajare, o apreciere sihedră câte
se face la un capăt de drum. Aici . cata. Un asemenea proiect scump,
la noi, și în chimie în general, pot
cu materiale scumpe, cu valoare
mare vine la constructor, care își
spune că avem oameni minunați.
S-au format în ultimii ani în in ia și el partea leului, aplicind un
dustria chimică cercetători, ingi coeficient de manoperă mai mare,
neri, tehnicieni, muncitori de o acest coeficient crescînd direct pro
calitate deosebită. Mulți dintre ei portional în funcție de gradul ope
s-au afirmat din plin atît în cer rației, de valoarea materialelor utilizate. Și acum vine paradoxul :
cetare, cit și in producție in cli
matul de emulație creatoare sănă
și beneficiarul este direct interesat
tos. în activitatea științifică și
ca investiția să fie cit mai scumpă!
Fie și numai pentru simplul motiv
productivă,
propice
stimulării
că gradarea unei fabrici se face în
schimbului de idei sub semnul exi
funcție de mai multi indicatori. în
genței și al inaltei profesionalități.
tre care doi sint esențiali : valoa
Sint mîndru să pot spune că și
rea de amortizare a fondurilor fixe
foarte
multi
aici, la Giurgiu, avem
și fondul de retribuire. Iată pretineri cu entuziasm și cu o extrazentat pe scurt un adevărat lant
ordinară capacitate de muncă.
al slăbiciunilor care face ca nu
— Pentru că a venit vorba de tinumai în chimie, dar și în alte secneri. am aflat ci in mai multe
toare să construim scump.
locuri de muncă cheie din combi
nat ati numit șefi de secție sau
— Ce vă lipsește pentru ți putea
adiunefi de șefi de secție tineri,
spune că sinteti un director ideal?
care nu întruneau condițiile de ve
— Multe. Chiar foarte mult'1. în
chime de 10 sau 12 ani. Ce v-a
primul rind, consider că am rămas
determinat să faceți acest lucru?
in continuare un rob al gindirii
Nu credeți că este riscant ?
tehnice. Stărui mult asupra unor
— Riscant ? De ce ? Atit timp
soluții tehnice sau tehnologice pen
cit acești tineri sint de o discipli
tru a le îmbunătăți si asta mă face
nă și o competentă exemplare, pro
să risipesc o mare parte din timp,
bate de-a lungul a 2—3 ani de
in detrimentul unor probleme care
muncă in combinat, probate prin
implică gindire la nivelul unui
tr-o gindire inginerească de cali
director. Adevărul este că de cite
tate. matură, finalizată sub formă
ori intru într-un laborator sau in
de inovații sau chiar invenții, pro
tr-o secție să rezolv o problemă
bate și printr-o dăruire exempla
tehnică simt o adevărată relaxare.
ră în muncă, nu cred că am făcut Cea
mai mare satisfacție o trăiesc
o greșeală că i-am numit — de
cind sint fată în fată cu proble
fapt nu eu. așa de capul meu. :i
mele tehnice.
cu acordul consiliului oamenilor
— Poate că dintr-o asemenea pa
muncii — să conducă cu _delegatie
siune s-au născut cele 33 de inveno secție sau o instalație. Ce era să
tii pe care le-ati realizat ?
facem ? Să așteptăm ca inginerii
— Da, desigur.. Un profesor din
chimiști „mai in virstâ**. care întimpul facultății ne spunea metrunesc aceste condiții, să se ho
târască să vină la Giurgiu ? Sau să
reu : „deprindeți-vă a pune mereu
așteptăm să imbătrinească cei ti
întrebarea : de ce trebuie să fie
așa și nu altfel ?“. Mi-am pus
neri ’ Cred că ar fi trebuit să așmereu această întrebare și din
teptăm prea mult, ori producția nu
această îndoială creatoare s-au ivit
așteaptă. Poate că nu se cuvine să
discut eu legea, dar așa cum a arăidei pentru tot ceea ce am creat
tat secretarul general al partidului
ca specialist.
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acțiuni și masuri inițiate in strinsă
concordantă cu hotăririle Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R. privind dezvoltarea
intensivă a economiei naționale în
etapa actuală, etapă in care factorii
calitativi, de eficientă și de înaltă
competitivitate au un rol preponde
rent in asigurarea stabilității și di
namismului creșterii noastre econo
mice.
Ținind seama de faptul că eficien
ta in orice proces de producție de
pinde de modul in care se realizea
ză corelarea factorului uman cu fac
torul material, este de subliniat că
optimizarea proceselor de producție
în toate unitățile economice depinde
— așa cum arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului — de introducerea unor
noi tehnologii și extinderea progre
sului tehnic.
Viața demonstrează că numai în
măsura in care fiecare unitate eco
nomică dispune de un aparat de
producție modern și eficient există
premisa reală pentru a mări rodni
cia muncii lui. Tocmai de aceea, in
condițiile actualei revoluții științifi
ce și tehnice, introducerea si extin
derea progresului tehnic in toate
unitățile economice sînt concepute a
se realiza. în viziunea actualului
program, prin modernizarea conti
nuă a tehno'ogiilor de fabricație, me
canizarea și automatizarea procese
lor de producție. In acest sens, in
troducerea mașinilor și liniilor au

tomate complexe pe baza unor ana
lize aprofundate tehnicb și econo
mice. prin care să se asigure o efi
ciență economică ridicată, in concor
danță cu sarcinile de creștere a pro
ductivității muncii, a calității pro
duselor și de reducere a consumuri
lor de materii prime și energie,
constituie calea reală, prioritară pen
tru înfăptuirea obiectivului stabilit
de programul partidului.
Este necesar să arătăm că în spi
ritul exigentelor pe care le impune
realizarea acestor prevederi, dotarea
întreprinderilor cu mașini și utilaje
se va face in funcție de modul în
care se realizează indicele de folo
sire a mașinilor existente : înzestra
rea cu altele noi se va face numai
pe baza asigurării folosirii la maxi
mum a mijloacelor și capacităților
existente. în mod corespunzător. în
viziunea noii strategii de dezvoltare
intensivă, la fiecare mașină sau uti
laj nou sînt prevăzute să se stabi
lească efecte economice optime re
feritoare la volumul producției, ca
litate. consum de manoperă, com
bustibili si energie, asigurîndu-se
pe această bază. încă din start, nremis°le reale pentru a soori eficien
ta forței productive a muncii in toa
te unitățile economice.
Totodată, este , util de subliniat că
accelerarea creșterii productivității
muncii are ca suport intensificarea
ae*i"ni!or în domeniul cercetării ști
ințifice si dezvoltării tehnologice.
Obiectivele cuprinse în programele
de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și de introducere a pro

gresului tehnic, a mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție
— programe elaborate, sub îndruma
rea directă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. de
către Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, împreună cu mi
nisterele și celelalte organe centrale,
cu participarea largă a centralelor
industriale, a specialiștilor, asigură

acest domeniu pe ansamblul indus
triei. Este intr-adevăr un factor cu
efecte pozitive puternice asupra pro
ductivității muncii, fapt ce necesită
concentrarea eforturilor în urmă
toarele direcții de bază : folosirea
eficientă, de către toate unitățile, a
capacităților de producție, prin opti
mizarea fluxurilor de producție, uti
lizarea intensivă a tuturor mașini

producție și exigentele organizării
superioare a producției și a muncii
ridică pe un plan superior rolul fac
torului uman in creșterea producti
vității muncii. In acest sens, asigu
rarea unei pregătiri profesionale so
lide, bazată pe însușirea profundă a
cunoștințelor tehnice, de specialita
te de către fiecare om al muncii
constituie o cerință vitală pentru a

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII SOCIALE
cadrul favorabil al creșterii conside
rabile a productivității muncii so
ciale.
Intrucît viața a demonstrat și con
tinuă să demonstreze că. la același
nivel de înzestrare tehnico-productivă a muncii, cea mai înaltă pro
ductivitate se obține acolo unde
organizarea producției și a muncii
este concepută și se înfăptuiește co
respunzător celor mai înaintate exi
gențe ale raționalizării economice,
partidul nostru acordă o atentie
sporită acestor probleme. Măsurile
de perfecționare a organizării pro
ducției și a muncii în toate unitățile
economice — ca direcție esențială
de sporire a eficientei economice —
sînt prevăzute a asigura aoroape 40
la sută din economia de muncă so
cială ce urmează a fi realizată în

lor. utilajelor și instalațiilor exis
tente, prin funcționarea acestora la
nivelul parametrilor tehnico-economici proiectați și al coeficienților
de utilizare prevăzuti ; asigurarea
unui raport corespunzător intre
munca productivă și cea de adminis
trație, astfel încît să se realizeze
creșterea continuă a personalului
care lucrează nemijlocit în produc
ție : extinderea lucrului Ia mai multe
mașini ; asigurarea unei concordante
depline între calitatea lucrărilor,
modul de calificare si gradul de
dotare tehnică a muncii, constituirea
de brigăzi complexe in funcție de
specificul proceselor de producție si
al tehnologiilor aplicate. întărirea
ordinii și disciplinei la toate locurile
de muncă.
Nivelul tehnic al mijloacelor de

utiliza cu maximum de eficientă
economică aparatul tehnico-productiv de care dispun unitățile noastre.
In același timp, alături de dobindirea unei solide pregătiri de specia
litate. pregătirea profundă a oame
nilor muncii trebuie realizată în
tr-un profil mai larg. în sensul de a
dobîndi și dovedi temeinice cunoș
tințe și din domeniul economic. De
aceea, extinderea și consolidarea
pregătirii economice a tuturor mun
citorilor. tehnicienilor și inginerilor
constituie, pe fondul unei calități
superioare de cunoștințe tehnice, o
modalitate sigură pentru a crea po
sibilitatea ca cei ce lucrează nemij
locit în producție să înțeleagă că
eficien'a muncii lor se măsoară atît
prin volumul de valori de întrebu
ințare, cît și prin productivitatea lor.

prin costurile realizate, prin calita
tea și competitivitatea produselor.
Iată de ce transpunerea în practică
a acestor exigențe impune cu nece
sitate aplicarea energică a măsurilor
privind perfecționarea- in\continuare
a invătămintului. legarea mai strinsă
a acestuia cu producția.
Pentru fiecare acțiune umană care
implică resurse și care trebuie să
genereze efecte economice utile la
cel mai înalt nivel de competitivi
tate. in spiritul programului de
creștere mai accentuată a producti
vității muncii in actualul deceniu, se
impune o normare în expresie fizică
a tuturor consumurilor de muncă
pentru fiecare produs sau efect economico-sociai util. Elementul calita
tiv ce trebuie să condiționeze aceas
tă activitate, cu largi implicații eco
nomice asupra productivității mun
cii. este fundamentarea normelor de
timp, de producție și de personal în
funcție de parametrii tehnici com
petitivi de funcționare a mașinilor
și utilajelor, de cantitatea de muncă
necesară, in condiții de organizare
superioară a producției si a muncii.
Avînd în vedere caracterul continuu
al schimbărilor care au loc in struc
tura si nivelul tehnic al mijloacelor
de nroduc’ie. în calificarea si Per
fecționarea pregătirii profesionale a
forței de muncă, in metodele de
organizare a producției si a muncii,
problema normării muncii trebuie
considerată ca o activitate perma
nentă în toate unitățile economice.
Creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii sociale, favoriza-

tă și susținută. în principal, de fac
torii amintiți, este condiționată de
aplicarea fermă a autoconducerii și
autogestiunii economico-financiare in
fiecare unitate economică. în acest
sens, determinarea strictă a venitu
rilor tuturor oamenilor muncii în
raport de cantitatea, calitatea și im
portanta economico-socială a muncii
prestate se concretizează în dimen
sionarea acestora și pe baza indica
torilor de productivitate, calitate și
costuri de producție, in așa fel incit
orice venit în expresie bănească să
aibă o acoperire reală in valori de
întrebuințare competitive, care să
corespundă necesităților reale ale
societății, sporirii eficienței activi
tății productive. Pentru afirmarea
puternică a tuturor factorilor de
creștere mai accentuată a producti
vității. hotărîtoare este acum activi
tatea de conștientizare la un inalt
nivel calitativ a oamenilor muncii
din toate unitățile economice. în ve
derea dezvoltării spiritului de ini
țiativă, răspundere si creativitate in
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari a tot ceea ce
realizează' prin munca lor consacra
tă dezvoltării economico-sociale a
tării. Aceasta este o latură esențială
care se află în strinsă corelație cu
cerințele producției moderne si ale
unei înalte conștiințe muncitorești
revoluționare, așa cum a subliniat
cu deosebită claritate tovarășul
Nicolae Ceausescu, așa cum o cer
interesele progresului multilateral,
tot mai susținut al patriei noastre
socialiste.
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ucureștiul — inima pa xemplu deosebit de semnifica nea uimire sau curiozitate în orașe noi în orașul nou ! —
triei. Principala ei cita tiv de oraș, de capitală ale anii ’50 devenea peisaj obișnuit ridicate în anii din urmă și care
delă economică. Princi cărei viată și evoluție antici în anii ’60, cînd imagini noi continuă să se înalte ! Este
pează cu fidelitate, la scară stîrneau uimirea și admirația — distanta de la un ritm de apro
palul focar de cultură. Vatră
iar apoi aceste noutăți erau și ximativ 18 000 de apartamente
a istoriei. Principala așeza impresionantă, prefacerile re
re urbană în spațiul căreia voluționare din viata și din ele întrecute de noi transfor noi în cincinalul 1951—1955, la
trăiește aproape a zecea parte chipul întregii țări. Dacă Româ mări, și mai grandioase, trecu 120—125 000 construite în fiecare
din populația României. Cen nia a parcurs în anii socialis
te și ele în obișnuit după cincinal din anul 1970 încoace.
tru politic al tării — și tot mului un impresionant drum scurte perioade de timp.
Desigur, saltul nu s-a pro
mai cunoscut pe meridianele spre progres, acest drum poate
dus de la sine. L-a determinat
și paralelele globului. Oraș fi recunoscut cu tărie. în evolu
e lungă pare astăzi calea hotărîrea partidului de a re
asociat în conștiința lumii ‘cu ția impetuoasă a Bucureștiului
de la acele prime ansam zolva într-un termen cît mai
politica de pace, colaborare și în acești ani glorioși. Dacă rit
bluri de blocuri construite scurt posibil problema locuințe
progres, atît de consecvent murile înalte ale dezvoltării,
în anii postbelici în cartierul
lor. l-a determinat munca oa
promovată de România socialis deosebit de viguroase în peri Ferentari — prezente, la vremea menilor, l-au determinat uriașe
tă. de președintele ei, tovarășul oada ce succede Congresul al respectivă, ca ilustrație pe toa le fonduri investite de statul
NICOLAE CEAUȘESCU.
IX-lea al partidului, pot fi pe te cărțile poștale — pînă la nostru în acest sector esențial
Bucureștiul are toate aceste drept cuvînt considerate demne uriașele cartiere — adevărate pentru calitatea vieții. Iar pen
caracteristici și încă multe al de admirație, aceste ritmuri ca
tele care îi definesc personali racterizează și creșterea și re
tatea. Și totuși : care ar fi înnoirea din temelii a Bucu
principala trăsătură a persona reștiului de la un an la altul.
lității capitalei noastre între Grija pentru' om, sporirea avu
marile capitale și marile orașe ției naționale, ardoarea con
ale lumii ? Există, în unele țări, structivă, perspectiva pătrunză
capitale ultramoderne:', șan .aur. toare... a proiectelor, cutezanța'
permoderniste, așa-zise ale a- creatoare, vocația de a. ctitori,
nului 2000, în contrast său dis mîndria de a urca rapid noi și
9 Populația Bucureștiului la ț iulie 1982 (fără
cordanță cu vaste și profunde noi trepte luminoase ale civi
localitățile
aparținătoare) era de 1 979 076 locui
lizației
și
progresului,
tot
ceea
anacronisme
economice. cu
rămîneri în urmă edilitare în ce a gîndit și gîndește partidul
tori. In prezent, populația Capitalei a depășit
restul tării respective. Există spre a croi drumul mîndru al
2 milioane de locuitori.
capitale cu iz patriarhal la tării spre viitorul ei de aur, a
periferia vieții economice, în fost prefigurat, este mereu
• Fondul de locuințe se compune din peste
contrast cu activitățile di prefigurat, ca într-o uvertură
namice generale. Așa cum înălțătoare, în epopeea con
760 000 apartamente, dintre care peste 570 000 au
există localități vestite prin structivă a Bucureștiului din
fost construite în anii socialismului; peste 420 000
vechimea lor multimilenară anii socialismului, în mod deo
de locuințe au fost construite în ultimele două
ori prin faima unor monu sebit
din
anii
„EPOCII
decenii.
mente sau prin gigantismul CEAUȘESCU".
clădirilor ori prin poziția geo
• Numai în perioada 1966-1983 s-au dat în
n de an, cincinal de cin
grafică neobișnuită. Prin ce ar
cinal,
capitala
patriei
folosință aproape 2 300 săli de clasă, peste 60 000
putea fi particularizat. înainte
noastre a dobîndit, cu
de orice, orașul atît de drag
locuri în cămine muncitorești, peste 16 000 de
pas de uriaș, podoabe care
inimii noastre ?
locuri în cămine studențești.
o fac de nerecunoscut celor
Putem afirma că Bucureștiul care nu au mai vizitat-o
contemporan reprezintă un e cîtva timp. Ceea ce stîr-
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C

tru că istoria se inspiră și din
rigoarea cifrelor, să reținem
elocventa acestor cifre : din
cele 36 MILIARDE de lei in
vestite pentru construcția de lo-'
cuinte în București în perioada
1956—1983, peste cinci șesimi.
adică
30,5
MILIARDE de
lei, au fost alocate în perioada
următoare anului 1966.
Proporția se regăsește și în
numărul de locuințe date în
folosință : din cele peste 570 000
de apartamente construite in
Capitală în anii republicii,
peste 420 000 nu au nici 20 de
ani vechime, iar majoritatea —
nici 10 ani.

Așa s-a ajuns ca, în numai menea impresionant, al investi
17 ani, adică în perioada 1966— țiilor pentru asigurarea altor
1983, peste UN MILION DOUA dotări specifice civilizației.
SUTE DE MII de cetățeni să
în efortul societății de a
se mute în locuințe noi. Sînt asigura locuitorilor condiții tot
puține acele capitale care se mai bune de trai. Capitala s-a
pot mîndri cu o asemenea per îmbogățit cu noi podoabe urba
formantă.
nistice care îi sporesc frumuse
și faima. Ctitorirea acestora
utatul în casă nouă echiva țea
este strîns îngemănată cu iniția
lează, se poate spune, cu tiva, activitatea și grija perma
întoarcerea primei file nentă a tovarășului NICOLAE
dintr-o nouă viață. Acest adeCEAUȘESCU,

prezent în mijlo
văr e valabil și la scară edili cul realizatorilor și al celorlalți
tară. Pe planul construcțiilor, cetățeni în toate momentele de
numărul uriaș de locuințe edi seamă ale edificării noii capita
ficate în acești ani în București le, de la prefigurarea principa
se asociază cu volumul, de ase lelor obiective urbanistice pînă
la inaugurarea lor. Metroul,
vechi vis abandonat o vreme din
presupunerea că ar fi imposibil
de realizat în lunca Dîmboviței,
a devenit realitate și se extinde
la un nivel arhitectonic și de
tehnicitate de toată mîndretea ;
Podul Grant și pasajul Ștefan
cel Mare — Colentina, Sala po
livalentă,
supermagazine ca
O Cine s-ar apuca să străbată, de la un cap la
„Unirea", „Cocor",
„Bucur
altul, străzile noi ale Bucureștiului, ar parcurge un
Obor", impozanta clădire a Spi
drum mai lung decît de la București la Berlin.
talului municipal, Teatrul Na
țional, complexele hoteliere
® Lungimea rețelei simple de termoficare este
„București" și „Intercontinen
egală cu distanță Bucureștî-lașî, iar a celei de
tal" sînt numai cîteva din noile
nestemate
ale peisajului bucu-apă potabilă echivalează cu de 3 ori distanța
reștean, dominat de mereu mai'
București—Satu Mare.
numeroasele 'tinere cartiere, cu
mii. și mii de clădiri impozante
® Puse cap la cap, liniile de tramvai din Bucu
răsărite ca din pămint. Titan —
rești egalează calea ferată București-Alba lulia.
Balta Albă, Berceni, Drumul
Nu va trece mult și lungimea traseelor metroului
Taberei, Militari echivalează
fiecare în parte cu populația
va putea fi comparată cu distanța între București
unor orașe mari și foarte mari,
și orașele apropiate; pînă a'tunci, magistrala sub
dar acestui fapt, știut aproape
de oricine, i se adaugă apariția
terană poate prelua un flux de peste 700 000 de
unor ansambluri de locuit, cu
călători pe zi.
mii și zeci de mii de aparta
mente. pe care chiar multi bucureșteni nu au apucat să le vi
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Două decenii de radicale prefaceri edilitare

A

ziteze. Numai zona Băneasa—
Aviației — deosebit de repre
zentativă ca arhitectură — cu
prinde 12 000 de apartamente.
Zonele foarte noi de blocuri
(Turda, Moșilor, 13 Septembrie,
Rahovei, Șoseaua Sălaj) ar
reuși să găzduiască foarte con
fortabil întreaga populație a
Bucureștiului din veacul trecut,
rămînînd spațiu locativ dispo
nibil pentru încă vreo 18 000 de
oameni.
operă constructivă fără
precedent a transformat
în numai două decenii
bătrînul București într-o nouă
metropolă. într-un mare oraș,
însorit, aerat, modern, tot mai
civilizat. Iar strălucita operă
continuă cu cutezanță. Orașul
devine tot mai frumos, locuin
țele sînt tot mai solide și mai
confortabile, dotările edilitare se
înmulțesc și ele, soluțiile arhi
tectonice și urbanistice sînt tot
mai inspirate. Susținut de o
Viguroasă Viață economică —
sînt bine cunoscute înaltele dis
tincții conferite orașului pen
tru rezultatele deosebite obți
nute . ani de-a rîndul în între
cerea socialistă — strălucind
printr-o intensă activitate cul
turală. reunind cele mai impor
tante evenimente politice și so
ciale din viața națiunii noastre
socialiste, asigurind condiții
demne de viată numeroșilor săi
locuitori și oaspeți. Bucureștiul
se înfățișează în. anul 40 al
libertății patriei, in anul Con
gresului al XlII-lea al partidu
lui ca o mintlră capitală a
unei mîndre țări.

0

Serqiu ANDON
Fotografii : Sanda CRISTIAN
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• Dez|>ateriideotogiceeliterar-artisti<^<de istorie

ISTORIA PATRIEI
carte de învățătură
de educație patriotică
Trăim astăzi un timp definit prin amploarea și rit
murile alerte ale efortului nostru constructiv, un timp
în care întreg poporul își are ațintite cu firească în
dreptățire privirile spre viitor, spre ziua de miine a
țării, in acest efort este însă mereu prezentă, alături
de noi, istoria noastră, acea carte uriașă pe ale cărei
file stau scrise faptele și gindurile, munca și lupta
înaintașilor și care, toate la un loc, alcătuiesc temelia
trainică pe care se înalță prezentul.
Astăzi, mai mult ca oricînd, în societatea noastră
istoiia este .concepută ca un inestimabil tezaur de
învățăminte, ca o mare lecție din care generațiile
prezente înțeleg ce rădăcini adinei le leagă de aceste
meleaguri, înțeleg cîtă sudoare și sînge au curs pen
tru a se ajunge la vremurile noi ale socialismului, își
înțeleg îndatorirea de a prelua și purta mai departe
cu demnitate torța visului înalt și a faptelor eroice
ale înaintașilor.
Este meritul deosebit al secretarului general al
partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi
subliniat, în spiritul celor mai bune tradiții ale gîndirii

social-politice românești, că trecutul național se află
la temelia prezentului nostru socialist și, deopotrivă, că
aprofundarea istoriei constituie un imperativ al întă
ririi conștiinței de sine a poporului, al plămădirii unor
vii și nepieritoare simțăminte de dragoste pentru pa
trie și popor, al asumării unor înalte răspunderi față
de soarta țării. In concepția secretarului general al
partidului nostru, istoria trebuie să se afle la temelia
întregului demers educațional, să stea la baza între
gii munci de educație patriotică levoluționară.
in promovarea largă a istoriei noastre și a marilor
sale adevăruri in vederea creșterii contribuției sale la
plămădirea și întărirea simțămintelor patriotice, impor
tante misiuni revin școlii .și muzeelor. Ce trebuie între
prins pentru ca acești factori educaționali să-și spo
rească aportul la valorificarea plenară a virtuților for
mative ale istoriei ? lată întrebarea căreia îi oferă
răspuns, prin opiniile lor, invitații noștri la dezbaterea
de față : prof. univ. dr. GH. I. IONIȚA și prof. dr. PA
NAIT I. PANAIT, director al Muzeului de istorie și artă
al municipiului București.

Lecții adresate, deopotrivă, minții și inimii elevilor
Gh. I. Ioniță : Sporirea rolului tului pentru stimularea unor me
educativ-formativ al predării isto
tode participative de predare și
riei in invățămintul nostru de toate
dezbatere a lecției de istorie.
gradele se află firesc in directă le
Schimburile de experiență care se
gătură cu responsabilitatea și pa practică în invățămintul nostru de
toate gradele trebuie să rodească
siunea cu care muncesc cadrele
didactice ce predau acest obiect. De' din plin pe un asemenea teren,
ei, de măiestria lor pedagogică, de conducînd la generalizarea expe
priceperea lor de a pune in circuit
rienței pozitive, a exemplelor ace
date, fapte și concluzii semnifica
lor profesori de istorie care au găsit
tive ale trecutului național, dar, și folosesc cu pricepere cheia pre
mai ales, de suflul emoțional pe
dării acestui obiect intr-o asemenea
care-1 cultivă în lecțiile lor, de pu
manieră.
terea lor de a face să reînvie în
La predarea oricărei lecții de is
fața elevilor pagini memorabile ale
torie — și în cazul unor anumite
lecții într-o măsură cu totul excep
istoriei noastre depind finalitatea
educativă, eficiența formativă a- țională — o mare însemnătate o
actului predării.
are, fără îndoială, folosirea mijloa
Și neîndoielnic că există mulți, celor audiovizuale aflate la îndemînă in cabinetul de istorie. Se cu
mulți profesori care procedează
astfel. Nu de puține ori însă, din
vine să subliniem că, în ultimii ani,
s-au făcut eforturi deosebite pentru
păcate, pot fi intilniți la clasă — și
am întilnit și eu — profesori dotarea unităților școlare cu mate
care-și bazează activitatea doar pe riale audiovizuale în ajutorul pre
dării la clasă a istoriei, fapt ușor de
reproducerea uscată, neatractivă,
constatat în inventarul fiecărei
plicticoasă a unor fapte — de multe
ori nici acestea selectate după' un școli ; în același timp însă folosirea
anume criteriu al valorii, al efectu
acestora nu se află nici pe departe
lui instructiv-educativ. Astfel de la nivelul cerințelor predării aces
lecții nu determină la elevi vibrația tui obiect de învățămînt. Din como
ditate, de cele mai multe ori, dar —
emoțională dorită pentru că sem
din păcate — și din nepriceperea
nalele transmise de profesor nu se
adresează — decît în mică măsură unor cadre didactice de a lucra cu
— inimii lor, îi îndeamnă doar la asemenea materiale, predarea isto
memorarea mecanică a unor date și riei in unele școli urmează scheme
„obișnuite", uscate, rigide, lipsite
fapte. Eficiența unor astfel de lec
ții este, cred eu, pusă sub semnul de însuflețire, sisteme care se dis
întrebării, în chip firesc, prin însăși pensează tocmai de ceea ce poate
asigura la cote ridicate reușita acti
metoda
folosită
de profesor,
prin greșita înțelegere a rostului vității profesorului. Este drept, cu
ocazia desfășurării unor inspecții
predării istoriei.
Este, în consecință', cazul de’ă se' Șde grad sau a unăîf’TS'qțiF tfesâhls^
.face, o mare pppjjțțejpă.,și,..practic,.o, sint făcute dovezi foarte evidentă
pepjianentă . j^e.oșțnjșre '. tțituror, de eficiență a folosirii- uhor ăse-T
•organismelor noastre de inâfUmâre, menea materiale. Prea repede l insă
și control din sistemul invățămîn-. sînt date apoi uitării. Ar trebui,

cred, în consecință, ca inspectora
tele școlare și toate conducerile de
școli să manifeste o atitudine mult
mai fermă spre a se determina o
punere in valoare a tuturor acestor
mijloace dovedite de multă vreme
și în prea multe locuri a fi capabile
să ridice efectiv ștacheta predării
istoriei la înălțimile spre care as
piră acest obiect de învățămint.
în încheierea acestor gînduri, aș
dori să subliniez că răspunderi
mari în planul sporirii efectelor
educative ale predării istoriei revin
profesorilor in împrejurările in
care prezintă elevilor istoria zilelor
noastre, a anilor revoluției și con
strucției socialiste în România. Cu
toate că există — poate în chip jus
tificat — părerea că aceste proble
me de istorie la zi sint cunoscute,
pentru că sîntem contemporanii lor,
experiența dovedește că nu in toate
cazurile semnificațiile și însemnă
tatea lor sint aprofundat înțelese,
în consecință, profesorul de istorie
are datoria de a face astfel incit
elevul sa-și reprezinte cu toa
tă claritatea spectaculoasele reali
zări pe care le-am dobîndit și le
dobindim în cele mai diferite do
menii de activitate, în plan eco
nomic. social, cultural. în sistemul
relațiilor internaționale ale Româ
niei etc. Modalitățile îndeplinirii
acestui deziderat sint desigur va
riate. Important este ca prin ase
menea lecții să se formeze în ini
mile și cugetele tinerilor aflați in
băncile școlii mindria de a aparți
ne acestui timp de rodnic și amplu
efort constructiv, de puternică, ini
coraare
cordare ae
de energii, noiarireu
hotărîrea ae.
de. a
contribui cu toate puterile la pur: tarea acestei vaste bătălii creatoare.

Foto : E. Dichiseanu

Moment din spectacolul susținut pe scena Teatrului de vara din Herăstrău

Sărbătorescul August al inimilor noastre"
tilnit cu talentați șoimi,
în scenă — zece trompetiști; semnal pentru
pionieri, cu formații ar
tistice de la marile între
spectacolul-poem „Sărbă
torescul August al inimi prinderi bucureștene pre
cum J.M.G.B., I.M.U.G.,
lor noastre": protagoniști:
artiștii amatori din sec
„Danubiana", „23 August",
„Republica". Combinatul
torul 1 al Capitalei, apro
ximativ 3 000 de iubitori
poligrafic „Casa Scinteii"
ai artei, de la șoimi pină
etc. Este o competiție
la lucrători in întreprin
strinsă (al cărei final va
fi săptămîna viitoare pr -i
derile ce funcționează in
prezentarea sectorului 6),
respectiva zonă bucuresteană; o impresionantă
despre calitatea căreia isi
organizată
va spune cuvintul un ju
desfășurare,
de către Comitetul ele
riu alcătuit din persona
lități ale vieții artistice.
cultură si educație socialistă
al
municipiului
București, care este de
fapt unul dintre momentele tradiționalei competi
ții dotate cu Trofeul
„Arenele romane" ce se
desfășoară din doi în doi
ani, in etapa de masă
a Festivalului național
„Cîntarea României", o
pasionantă întrecere intre
o întrecere plină de vi
artiștii amatori din sec
goare, de tinerețe, de op
toarele Capitalei, care în
timism, în care cintecul,
acest an se află la cea
dansul, poezia patriotică
de-a 10-g ediție I „Fără
vorbesc despre marile înîndoială — ' spunea Eu făptuiri ale socialismului.
genia Măndită. vicepre
despre „epoca Ceaușescu",
ședinta Comitetului de
despre cutezanță și vii
cultură si edu'ca’i'e socia
tor".
listă al
municipiului
tn scenă, zece tromBucurești — ăm dorit ca
petiști, alături de coru
această ediție jubiliară,
rile de la
Regionala
închinată marilor eveni
C.F. București, M.T.Tc.,
mente politice ale anului, I.P.G.G.B.,
I.C.P.T.Te.
să se constituie in fier
I.P.T.A.N.A., I.P.C.F.. de
binți imnuri închinate pa
orchestra simfonică a Li
triei. partidului, marilor
ceului „George Enescu",
împliniri din anii socia
școlile 170 și 21 (sub ba
lismului, ctitorului noii
gheta lui Traian Buhlea),
Românii — tovarășul
au dat, așadar, semnalul
Nicolae Ceaușescu. Ast
spectacolului-poem „Săr
fel, publicul a aplaudat
bătorescul August al inila Arenele Romane, la ., milor noastre", intonind
teatrele de vâră „23 Au
„Cîntăm libertatea și zo
gust" și „Herăstrău" (cele rii" de Florin Comișel,
trei podiumuri care au „Sint 40 de ani" de Geor
găzduit
. manifestările)
ge Grigoriu, mareînd to
spectacolele
intitulate : nul maiestuos al întregii
desfășurări.
Pentru că
„Trepte de lumină" (sec
toate cele 9 momente au,
torul 4), „Flacără vie"
rrfSst. prinseJ
(sedtbrul 2)f „Spre piseprf •■■■•rmil"
treptelor de, istorie
.CQmupjștș" ■ (sectorul 5), .-,■j: :pe carie le-a ma'rcittțafd,
„4b de trepte spre lumi- de la „Augustul de foc
^nă“ (sectorul 3), s-a în- ■biruitor" (dans cu temă

cinema

La Teatrul de vară
„Herăstrău", intr-adevăr,
spectacolul artiștilor ama
tori din sectorul 1 al Ca
pitalei a fost încă o de
monstrație clară, convin
gătoare, despre minunatul
tezaur de talente artistice
pe care il are pământul
românesc, și-l cultivă as
tăzi cu grijă, cu respect,
cu bucurie, despre largul
acces către artă, către
cultură al tuturor cetățe
nilor.indiferent de virstă,
de naționalitate, de cate
gorie
socioprofesională.
Pentru că cei peste 3 000
de artiști amatori, cum
spuneam — de la șoimii
care cucereau întreaga asistență prin aplombul,
prin siguranța cu care
rosteau versuri. ■ (chiar
dacă n-ajunseseră să pro
nunțe corect pe r. pe s și
să nu mănince litere),
chet multicolor in care
pină la acei rapsozi (pre
copiii au adus florile re
cum Ioana Mjnâilă de la
cunoștinței; tabloul „În
C.P.C.S., Eugenia Nedișan
vățătură, muncă, bucurie,
toate acestea inseemnă azi de la l.M.M.R. Grivița,
Rodica Năstase de lă
copilărie", interpretat de
LU.C. „Grivița Roșie")
corurile reunite de la Li
sau
virtuozii călușari —
ceul de artă „George
au dat viață unui tablou
Enescu". școlile generale
nr. 3, 163 și 184, elevii impresionant prin arm-nil
corale, prin dans popular,
secției de coregrafie de
prin dans tematic, prin
la liceul amintit, minuna
clntec de muzică ușoară
tele cintece ale formații
sau folk, prin brigăzi ar
lor „Cireșarii", „Greieratistice, prin rustem sau
șifl“, „Voces primavera",
horă, prin creații origina
dansurile sugestive („Tri
le (vers, clntec), prin
umful primăverii", „Sona
tă pentru cer senin") cu compoziții coregrafice...;
Pes.e 3 000 de artiști ama
ingenioase desene și vători. prin colaborarea cu
riațiuni de planuri pro
artiștii profesioniști — o
puse de elevii Liceului
excepțională participare a
de artă „George Enescu";
regizorului Cornel Todea
un buchet in care, „flori
(scenariu, regie), a core
le păcii" au însemnat ver
grafului Sergiu Anghel,
surile de o aleasă distinc
ție . intitulate
„Glasul
'apoi a dirijorilor Traian
României, glas de pace",
Buhlea, Mihai Diaconessemnate și recitate de Be
cu — au împlinit cu vi
atrice Diaconu (membră
brație
un spectacola cenaclului „Anotimpul"
al I.P.C.M.). cintecul foile sfeisSîWboL.despre sărbătores
cul August al zilelor
„Pentru ptrăe~' > (formația
..„Trio. prițnăpdrâ"),
...
balenoastre.
tul „Pace" al Liceului de
artă bucureștean...
Smaranda OȚEANU
propus de colectivele de
la Sindicatul de linie Gara
de Nord, Complex C.F.
Triaj, „Laromet"... etc),
pini la amplul tablou co
regrafic intitulat „Sfatul
comunist al țării", in care
s-au rostit intr-un glas
versurile : ..tn augustul
măreț, jubiliar / O țarăntreagă-și spune demn
mindria / Rostind cu glas
solemn, aniversar / Tră
iască Ceaușescu. Trăias
că România". Nouă mo
mente, un minunat bu-

O Scopul și mijloacele : VIC"''RIA (16 28 79) — 9,30: 11,30: 13,30;
15,45; 18: 20, FEROVIAR (50 51 41)
- 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
0 Competiția : GRADINA FERO
VIAR (50 51 401 — 21. VIITORUL
(11 48 03)— 17.30; 19,45.
0 Secretai lui Bachus : DACIA
(50 35 94) — 9: 11,15: 13,30; 15,45:
18; 20.
Q întoarcerea Vlașinilor : LIRA
(317171) — 15,30; 18,15: 20,30, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,39;
15.45: 18; 20.
O Zică ce vor zice : GRADINA
LIRA (31 71 71) — 20,45.
0 Acțiunea
Zuzuc :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,30:
19,30.
® Șapte băieți și o ștrengăriți :
FERENTARI (80 49 85) —
15,30:
17,30; 19.30, PACEA (60 30 85)
—
15,30: 17,30; 19,30.
0 Prea cald pentru luna mai :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15:
19,30.
© Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13,30: 15,30.
0 Balul de simbătă seara : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Să mori rănit din dragoste de
viață : PROGRESUL (23 94 10) —
16: 18: 20.
O A opta minune a lumii : CEN
TRAL (14 12 24) — 9;. 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.
© O s-tă de bucurii : TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17 45; 20.
orașul
G Omul care a inehis
GRIVIȚA (17 08 58) — 0;
11,15
13,30; 15,45: 18; 20.
• Tații și bunicii :
(50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Damen tango : UNION (13 49 04)
— 9,30;
.................
11,30;
............................
13,30; 15,45;; 18; 20.
• Lovitură fulgerătoare ::
FLOREASCA (33 29 71) — 9; ’11:
13:
15,30; 17,45 20.
.............
AURORA
........... (35 04 6G)
----— 9: 11,15: 13,30:
15,45:
’ '“ 18;
20.
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.
e In așteptarea Iui Filip : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Balada lui Ivanhoe : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
A Adio Texas: CAPITOL (16 29 17)
' —' 9; 11,1'5'; 13;30;’15,4â': 18; 20, Ia
grădină — 21,15,
O Legenda călărețului singuratic:
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15: 13,30;
15,45;
18;
20,15,
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15,30:
17,45; 20, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,15; 15,30; 17,45: 19.45. la
grădină — 21. FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Yankeii : SCALA (11 03 72) —
9; 12: 16; 19,- FAVORIT (45 31 70)
— 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Martorul știe mai mult : FES
TIVAL (15 63 84) — .9: 11,15; 13,30:
15,45; 18: 20.
• Madame Sans-GOne : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30:
14,15: 16; 18; 20.
O Cactus Jack : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
6 Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) — 9; 10,45.
• Zile de fior și ris : DOINA
(16 35 38) — 12,30: 14,15; 16; 17,45;
19.30.
• Vizita la domiciliu : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20.
• Pierdut și regăsit : MELOD’A
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20.
O îmi sare țandăra :
STUD’o
(59 53 15) — 10: 12; 14: 16: 18: 20.
0 Cuscrii : MODERN (23 71 01) —
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Par și impar : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
© Polițist sau delincvent : ARTA
(213186) — 9: II; 13: 15; 17,15:
19.30, la grădină — 20,45, MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20. GIULEȘTI (17 55 46) — 9:
11,15: 13,30; 15,45: 18: 20.
• Zizania: PARC HOTEL (17 03 53)
— 21.

Un reușit spectacol
al artiștilor amatori

Muzeul viu și menirea lui educațională
Panait I. Panait : Există în acti
vitatea muzeistică românească tră
sături definitorii transmise de-a
lungul deceniilor și care au cunos
cut in anii socialismului, îndeosebi
după cel de-a IX-lea Congres al
partidului, o plenară afirmare. Este
vorba atit de grija pentru păstrarea
patrimoniului muzestic și pentru
stimularea cercetării științifice, cit
mai ales de desfășurarea unei sus
ținute activități cultural-educative.
Aceasta întrucit fondul de aur al
muzeelor noastre, alcătuit din va
lori plămădite de milenii de oa
menii . pămintului românesc, oferă
celor ce le trec pragul mărturii de
mare preț ale existenței multimi
lenare a poporului român, ale forței
sale de creație, ale marilor idealuri
ce i-au înaripat mereu gindul și
fapta.
Angajate plenar în opera de edi
ficare a conștiinței noi, socialiste,
muzeele depun susținute eforturi ca
să-și perfecționeze necontenit acti
vitatea educativă, să adauge la for
mele tradiționale de lucru cu publi
cul larg metode noi în consens cu
cerințele actuale ale dezvoltării so
cietății românești. în programul de
lucru al muzeelor noastre se păs
trează astfel forme folosite de
multe decenii, precum ghidajul
în sălile expozițiilor, conferințele,
prezentările de monumente sau
șantiere arheologice etc. Există însă
o mare deosebire intre felul în care
ele se realizau acum 20—30 de ani
și astăzi. Faptul se datorează’ atîț
creșterii valorice a patrimoniului
(care asigură răspuns la cele mai
diverse întrebări privind natura,
societatea, creația umană, chemarea
spre frumos a omului), cit mai ales
viziun’i noi ce guvernează ghidajul
muzeal, menit să conducă gindirea
viii tutorilor sore în elegereo d!a: lectică a proceselor istorice, să asi
gure de fiecare dată o intilnire
de neuitat cu istoria, cu ma-

(Urmare din pag. I)
sau să fi descoperit la vre
me valoarea adevărată a
oamenilor pusă față-n față
cu hîrtiile.
Cu certitudine, încrede
rea în capacitatea creatoa
re. in corectitudinea. în de
votamentul oamenilor față
de comunitatea căreia îi aparțin constituie factorul
imponderabil, catalizatorul
care grăbește si desăvîrșește marile chimii ale vieții
în socialism. Această încre
dere este echivalentă cu libertatea. atunci cind ea
este expresia înțelegerii de
către fiecare membru al
societății a necesităților ce
ne determină să acționăm
în plan economic, social,
pplitic intr-un anume fel.
Dificultățile aoărute De
parcursul edificării noii societăti (și ele constituie într-un fel dovada imediată,
palpabilă, vie că societatea
trăiește si dezvoltarea sa
se petrece în realitate, nu
doar in proiecte), contra
dicțiile de diferite tipuri
pot fi și sint depășite nu
mai atunci cind ele nu se
constituie în obturatoare

rile sale adevăruri. Cu toate ade istorie-filologie din București, cu
liceele „Spiru Haret", „Ion Crean
cestea, mă gindesc că și aici trebuie să pătrundă mai ferm mijloa gă", „Gheorghe Lazăr", cu liceele
cele moderne, audiovizuale, întru- - sanitar și pedadogic ș.a., cu nume
roase școli de cultură generală, cu
cît introducerea ici-colo a sisteme
organizațiile municipale de pionieri
lor audiovizuale, pe fundalul că
rora se derulează prelegerea mu și U.T.C. — confirmă necesitatea
unor asemenea protocoale ferme de
zeografului însoțitor de grup, nu
satisface cerințele îndreptățite ale colaborare, realizate potrivit speci
ficului fiecărui beneficiar. Astfel,
celor ce trec pragul muzeelor noas
pentru școli se pot inscrie ore de
tre. Avem, de asemenea, încă multe
dirigenție pe teme de istorie buculucruri de făcut și în privința ghi
dajului la monumente și rezervații reșteanâ, prezentări de diapozitive
privitoare la aspectul de ieri și de
de vestigii arheologice de genul ce
azi al Capitalei, concursuri, cercuri
lor de la Curtea Veche din Bucu
rești sau Tîrgoviște, din centrul Ia pe diverse specialități : numismati
șilor, din Munții Orăștiei ori de la că, .muzică, arte plastice, arheolo
gie, științe medicale, astronomie
Histria etc. Cred că scăldate în ra
etc. Gama acestor cercuri este deo
zele de lumină ale unor instalații
sebit de largă, acestor mici labora
electrice puțin costisitoare, găz
duind sistematic spectacole de su toare revenindu-le îndatorirea nu
net și lumină, montaje muzical- numai de a completa cunoștințele
școlare, ci și de a dezvălui marile
poetice, readuse, cit se poate, la
funcționalitatea istorică, ele ar lecții ale istoriei, tainele universu
lui, ale structurii ființei umane, ale
spori fiorul istoriei.
Formelor consacrate de lucru cu
resorturilor creației artistice.
publicul, muzeele le-au adăugat în
De asemenea, expozițiile organi
ultimii ani forme noi, precum leczate tematic lă sediul muzeului său
țiile de dirigenție sau recapitulati- itinerante se impun revizuite, căve, concursurile, vizitele tematipătîndu-și mai puternic pecetea
ce realizate sistematic in sălile de
provenienței muzeistice. Deschide
expoziții. Dar și aici trebuie, cred rea. unei atari expoziții in între
eu, să își facă loc cu mai- multă
prinderi. școli, alte instituții trebuie
consecventă noul, care constă, după
tratată ca un eveniment de refe
opinia mea, în realizarea unor acti rință.
vități științific fundamentate, ba
Transpunerea in viață a sarcinilor
zate pe o mai judicioasă reciproci
partid, a indicațiilor secretaru
tate între muzeu și virtualii bene de
general al P.C.R., tovarășul
ficiari. întocmirea unor protocoale lui
Nicolae Ceaușescu. impune o largă,
ferme cu marile platforme indus temeinică
și organizată colaborare
triale, cu alte întreprinderi, cu in
între muzeu și oamenii muncii.
spectoratele școlare — menite să Saltul
făcut
de muzeologia româ
asigure un caracter sistematic aces
nească contemporană in toate com
tei colaborări — nu poate decit să
asigure un spor de eficiență unor partimentele sale nu este un pisc,
asemenea activități. Experiența ci un stadiu ce se impune mereu
Muzeului de istorie și artă al mu ridicat pe culmile către care tinde
nicipiului București — prin colabo cu indreptățită mindrie națiunea
rarea strinsă cu I.T.B., întreprinde socialistă română.
rile Republica, I.M.G.B., 23 August,
Silviu ACHIM
cooperația din București, cu liceele

ale perspectivei, ci’ sint
luate ca atare. fenomene
firești, care își cer și își au
rezolvarea în hotăririle
celor ce nu vor să se îm
piedice în ele. Nimeni nu
poate pretinde oamenilor
care fac istoria să acțione
ze in mod ideal asemeni
cavalerului fără frică si

din istoria României, cu
prinse simbolic în emoțio
nanta sintagmă : „Epoca
Ceaușescu". Am înălțat
mai mult decit oricînd în
acești ani : și uzine, și g'ganti industriali, hidro
centrale, baraje impună
toare. și magistrale de otel,
de piatră și apă, și con-

■

Convorbire cu prof. univ. dr.
Simeon PURICE
— Stimate tovarășe profesor, ca
director al Institutului de medicină
internă „N. Gh. Lupu" și șef de cli
nică aveți o vedere de ansamblu asu
pra organismului sănătos și suferind.
Ce temă ați prefera să. abordați în
cadrul acestei rubrici care are ca
scop prevenirea îmbolnăvirilor, păs
trarea sănătății ?
— M-aș opri la bolile hepatice, nu
atit pentru faptul că ne ocupăm de
ele de peste trei decenii, cit mai ales
pentru că au devenit foarte frecven
te. in special formele severe : hepa
tita epidemică sau virală și cirozele,
în clinica noastră. 30 la sută din to
talul bolnavilor internați prezintă
aceste afecțiuni. Este un procent care
ar trebui să dea de gîndit atit me
dicilor, cit și bolnavilor.
— Organismul, organele lui. inter
ne nu obosesc și nu se îmbolnăvesc
de la sine, noi le îmbolnăvim prin
neglijență sau din ignoranță. Ce ar
trebui să știm pentru prevenirea îm
bolnăvirii ficatului, acest organ vital
și extrem de sensibil ?
— Să reținem că orice exces dău
nează organismului in general, dar
mai intîi se face simțit la nivelul fi
catului. O alimentație echilibrată,
cumpătată, evitarea substanțelor to
xice. a alcoolului și fumatului sint
măsuri certe de prevenire a multor
afecțiuni, inclusiv a celor hepatice.
Chiar și medicamentele in exces
pot dăuna. Acum cîteva zile, o revis
tă americană de SDecialitate publi
ca într-o lucrare științifică o listă de

cumpăni gindul și fapta,
proiectele și posibilitățile,
. "
Spre deosebire de natură,
omul are dreptul, posibilitatea și obligatia morală
de a-și cumpăni fapta
meditînd asupra efectelor
muncii sale. Ceea ce făp
tuim noi astăzi poate
căpăta înfățișări și con-

ÎNCREDEREA ÎN VIITOR
fără prihană. Contextul,
altfel spus, lumea întrea
gă. este mai complicat și
mai supus vicisitudinilor
decît acela al veacurilor de
somn 'storic și de aceea
mai important decit orice
este ca omul care constru
iește o lume nouă să creadă
în idealul său. Să-1 res
pecte și să-I urmeze in
zile de liniște. în zile do
încercare, făcîndu-și datoria
fată de conștiința sa. fată
de cau’a dreptății, a liber
tății sociale si naționale.
Acesta este unul din ma- ț
rile, fundamentalele ciștiguri ale ultimelor decenii

strucții grandioase precum
Marea
Canalul Dunăre
inaurecent
Neagră,
gurat de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
și mari ansambluri univer
sitare. lăcașuri moderne de
artă și cultură. Sint toate
acestea dovezi ale crea*ivitătii noastre, ale geniul ii
creator al poporului. Dar
sint. nu mai puțin, strălu
cite atestate ale noii noas
tre staturi morale, ale stă
rii de incredere in forțele
noastre, in puterea min’ii
și a brațelor noastre. în
aptitudinea noastră de a

■

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

secinte nebănuite asupra
lumii de miine. Trăim
intre, trăim împreună cu.
fac parte din ființa noas
tră fapte, evenimente, rea
lizări vizind toate pro
gresul. fericirea generală.
Unele dintre ele și-au atins menirea, altele urmea
ză să o atingă. Ele sint re
zultatul optimismului na
țiunii noastre, al entuzias
mului și încrederii în vii
tor; noi le privim ne toa'e
cu luciditate, constienti de
cit am făcut, constienti de
ce trebuie să facem. Așa va
fi mereu, deoarece socie
tatea evoluează. Chiar noi

sîntem aceia care dorini^
acest lucru. Și ne-am simți
nefericiți dacă n-am reuși
să participăm, să determi
năm această evoluție. De
aceea construim, de aceea
facem planuri de viitor.
De aceea, acei oameni mi
nunați au făcut cu mintea
și mîinile lor intiiul trac
tor românesc, gata să facă
beneficul „accident de cir
culație". să treacă adică
cu rotile sale, poate nu
cele mai bune, nu cele mai
rotunde, dar făcute de noi.
să treacă peste neîncrede
rea. disprețul, trufia celor
care considerau că Româ
nia este o tară întoarsă cu
fata la trecut, o tară fără
viitor.
Cei care au făcut tracto
rul românesc din acel an
poate iși închipuiau cu aproximatie cum va arăta
România anilor ’80. Multe
din previziunile lor au fost
depășite. E rindul nostru
să prevedem și să creăm
viitorul. Atita vreme cit
viitorul este produsul min
tii și al mîinilor noastre,
ne aparține ! Există o mai
înălțătoare grijă decit aceea de a veghea asupra
lui ?

SĂNĂTATEA
o mare avuție a omului,
care depinde de om
134 medicamente care prin consum
în exces pot produce hepatite severe,
iatrogene. Deci medicamentele de
multe ori în loc să vindece pot agra
va o boală hepatică, altfel ușor de
rezolvat prin măsuri simple ; medi
camentele sint un bombardament de
substanțe chimice asupra unui țe
sut hepatic sensibil ori suferind. Să
nu uităm că orice aliment, băutură
sau medicament, totul trece prin fi
cat. Agresiunea toxică medicamen
toasă asupra ficatului este o realitate
de care trebuie să ținem seama. Se
apelează cu prea mare ușurință la
automedicație. inceoind cu „banalul
diazepam sau fenobarbital. ciclobarbital etc., iar unii medici greșesc
prin prescrierea exagerată de medi
camente.
— Statisticile demonstrează că
există o legătură directă între consumul de alcool in exces și unele
boli hepatice.
— într-adevăr, alcoolul reprezintă
un factor de agresiune asupra fica
tului, mai ales în cazul unui suferind
heDatic ori tarat de abuzul de me
dicamente. O hepatită care poate
trece aproape neobservată se po^te
agrava prin alcool sau poate declanșa ciroză. Se constată că în re
giunile cu vii. unde se consumă o
cantitate mai mare de vin, ciroza
constituie cauza a 20—25 la sută din
totalul deceselor, fată de 2—4 la
sută cit se înregistrează în alte
zone rurale unde nu se consumă
mult vin. Comparația este valabilă în procente mai mari și pentru
nordul și sudul Franței. Este adevă
rat că nu la toți oamenii care con
sumă vin se produc ciroze, dar la cei
cu un ficat mai sensibil, prin boală
preexistentă sau moștenire genetică,
alcoolul poate induce o ciroză gravă.
— De peste 35 de ani afecțiunile
ficatului constituie una din preocu
pările dumneavoastră principale. La
ce cowluz’i și rezultate practice ați
ajuns Pe baza acestor studii și cer
cetări ?
— Una din concluzii este că trata
mentul în bolile ficatului trebuie să
fie cit mai nuțin agresiv, punînd ac
cent Pe nroduse naturale. Am obți
nut rezultate foarte bune cu produ
sele românești Trofopar. Apilarnil,
Anivitas forte etc.
în anii trecuti era moda unor me
dicamente foarte căutate si bin° co
tate. Le-am încercat și noi în clinică,
dar rezultatele au fost cu mult sub
așteptări în schimb, rezolvări mai
bune am constatat numai nrin ad
ministrarea unor produse naturale și
cu regimuri alimentare alcjstuite eu
larahete. D°ci, nu prin aoVcarea unei
chimioteranij
agresive.
— Deși in bolile hepatice, regimul
alimea*e- este sever, dv nă referiți
la alcătuirea lui cu larghețe.
— O greșeală care se face în
această direcție sint indicațiile medi
cului pentru o dietă foarte restricti
vă. Din practica noastră clinică știm
că un bolnav hepatic subnutrit — din
cauza dietei draconice — este mai
expus, că un regim alimentar foarte
restrictiv dăunează organismului mai

mult decit boala în sine. . Interdic
ția alimentară stresează psihic bol
navul. il face să fie preocupat mai
mult de suferința lui. Am avut re
zultate foarte bune cu numeroși bol
navi numai prin adoptarea unei
conduite corecte în alimentație și in
modul de viață. Sigur, reușita vin
decărilor a fost atit a medicilor care
i-au îngrijit, cit și a pacienților care
au respectat întocmai indicațiile și
recomandările specialiștilor. în gene
ral un bolnav hepatic trebuie să con
sume zilnic toate categoriile de ali
mente la fel ca și omul sănătos, in
clusiv grăsimi vegetale, smîntină,
unt. Dar se înțelege că fără a exa
gera. ci in cantități moderate. Se re
comandă ca alimentele să fie consu
mate în stare cit mai naturală, cit
mai puțin sofisticate ori prelucrate.
Este un lucru cert că din anul 1967
de cind a fost înființat institutul
nostru au crescut foarte mult posibi
litățile — dotarea, specializarea, com
petența — pentru stabilirea unui
diagnostic precis și pentru urmărirea
evoluției bolii în cadrul activității
de cercetare și concomitent de îngri
jire medicală a bolnavilor internați
în clinica noastră. Prin colaborarea
cu pacientul avem posibilitatea de a
vindeca cu mult mai mulți oameni
decît acum cîțiva ani
— Institutul, o adevărată scoală a
medicinei interne, formează de cîteva
decenii cercetători și specialist- pen
tru practica medicală. Care ar fi tră
sătura definitorie a medicului după
opinia dumneavoastră "
— Aceea de a nu vedea în pacient
un simplu caz medical. Noi nu tra
tăm boli, ci bolnavi, pentru că in fie
care om aceeași suferință are un ră
sunet diferit în funcție atit de ca
racteristici fiziologice proprii, cit mai
ales psihice. Așa incit un consult,
act medical, devine totodată act pe
dagogic, educativ. Uneori acest as
pect de instruire cu răbdare a pa
cientului este mai important chiar
decît tratamentul pur medical. De
multe ori se neglijează acest aspect
chiar de către buni specialiști. Or.
se știe că poți fi un bun specialist
fără a fi și un bun medic.
Un bolnav căruia medicul îi spune
sec, profesional că are ciroză se de
primă. poate deveni chiar un infirm
psihic. Ot. medicul știe foarte bine
că multitudinea aspectelor și a evo
luției in bolile hepatice permite o
nuanțare a diagnosticului și a trata
mentului, lucru pe care trebuie să îl
explice pacientului. Sint ciroze la
tente care nu supără bolnavii și le
permit să desfășoare o viată nor
mală. Noi știm că intre formele ușoa
re subclinice și cele severe există o
multitudine de forme ale bolii. Sint
chiar unele forme care nu necesită
un tratament intens. Rolul medicului
este, intr-un cuvint. decisiv iar un lu
cru este cert : colaborarea dintre me
dic și pacient oferă șanse maxime de
prevenire a unor suferințe hepatice,
de păstrare a sănătății.

ta t r

•
Teatrul
Național
(14 7171.
sala mică) : Iubirilâ de-o viață —
20: (sala Atelier) : Intre
patru
ochi (B) — II: Intre patru ochi
(A) — 10: (sala „Ion Vasilescu"):
Examenul — 15: (Parcul 23 Au
gust) : Gimnastică
sentimentală
— 20.
• Opera Română (13 18 57) : Toa
tă lumea pe stadion — spectacol
extraordinar pe stadionul Repu
blicii — 17,30.
• Teatrul de operetă (14 80 11) :
Suzana — 10.30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu
Măgureanu.
14 75 46) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe
un balansoar — 10,30:
Fluturi,
Fluturi — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 00 05) :
Romanță tîrzie — 10,30:
Șoareci
de apă — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Sudio) : EX — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 10:
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă — 19,30.
• Teatru! „Țăndărică"
(15 23 77.
sala Victoria) :
Aventurile
lui
Plum-Plum — 11: (Grădina Cișmlglu) : O fetiță caută un clntec
— 11,30: Nu vorbiți in
timpul
spectacolului — 17: 19.30.
0 Teatrul
evreiesc
de
stat
(20 39 70) : Se caută o stea — 11:
Efros Saga — 18,30.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53):
Mary Poppins — 10,30.
9- Estrada Armatei (sala C.C.A .
13 60 64) : Estrada in croazieră —
16.30; 19,30.

Convorbire consemnată de

Elena MANTU
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Excelenței Sale Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

4© O I ANI Ol MĂRII IZBINZB
SUB STINDAHOUIL IPAB.TIOUILUO

MAHE

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Sey
chelles îmi oferă prilejul să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune
urări. de sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul
din Seychelles. îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult.

OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ |

NICOLAE CEAUȘESCU

I

Președintele
Republicii Socialiste România

Lucrările adunării cultelor din România
pentru dezarmare și pace
La București s-au încheiat sîmbătă lucrările adunării cultelor din
România pentru dezarmare și pace.
Reprezentanții cultelor din tara
noastră și invitații de peste hotare
au exprimat, în luările lor de cuvînt.
dorința forțelor iubitoare de pace de
pretutindeni — indiferent de con
cepțiile lor filozofice, de convinge
rile religioase — de a milita neabă
tut pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru încetarea amplasării rachete
lor nucleare in Europa, pentru asi
gurarea păcii și securității tuturor
popoarelor, pentru realizarea unui
climat de încredere și colaborare in
întreaga lume.
Participantii la adunare au adoptat
un Apel către toate bisericile și
organizațiile creștine mondiale, re
ligiile lumii și oamenii doritori de
bine de pretutindeni. în care adre
sează o vibrantă chemare pentru
unirea tuturor eforturilor în vederea
opririi cursului periculos spre catas
trofă și război, pentru înfăptuirea
păcii pe planeta noastră.
De asemenea, în cadrul adunării,
conducătorii și reprezentanții culte
lor din tara noastră au adresat o te
legramă președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, în care își exprimă
profunda admirație pentru neobosita
dăruire și devotamentul nemărginit
cu care șeful statului român acțio
nează pentru propășirea patriei, pen
tru binele și fericirea poporului,
pentru apărarea păcii, promovarea
destinderii și colaborării între po
poare.
Cu deplină îndreptățire putem
afirma — se arată în telegrama adre
sată președintelui Nicolae Ceaușescu
— că datorită eforturilor neobosite

depuse de dumneavoastră. România
are astăzi in lume mai multi prie
teni ca oricind, realizările ei sînt
tot mai cunoscute și prețuite pretu
tindeni pe glob, iar numele dumnea
voastră este pronunțat cu profundă
stimă și admirație pe toate me
ridianele.
Vibranta dumneavoastră chemare
la acțiune hotărită pentru elimi
narea primejdiei războiului nuclear,
pentru apărarea dreptului fundamen
tal al oamenilor la viață, al națiu
nilor la existență liberă și demnă,
pentru triumful păcii pe planeta
noastră ne îndatorează și ne mobi
lizează și pe noi. slujitorii cultelor,
să ne unim și mai mult eforturile
pentru a sprijini mai eficient măsu
rile întreprinse pentru apărarea
păcii, asigurarea destinderii, promo
varea colaborării și fraternității în
tre oameni și popoare.
Dînd expresie gîndurilor noastre
de adînc respect pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți in apărarea păcii
și promovarea progresului, afirmindu-ne totala adeziune la întreaga
activitate internă și externă a statu
lui nostru, urmînd insuflețitorul
dumneavoastră exemplu de slujire
devotată a patriei și poporului, ne
angajăm, mult stimate domnule pre
ședinte. ca. într-o neclintită unitate
cu tara, să sprijinim, cu toată ființa
noastră, mărețele acțiuni consacrate
păcii, să stimulăm în conștiința oa
menilor și a popoarelor încrederea
și speranța într-o lume fără arme si
fără războaie, eliberată de coșmarul
distrugerii atomice, să relevăm și
să susținem puterea și capacitatea
lor de muncă creatoare spre binele
și folosul întregii umanități, se
subliniază in încheierea telegramei.
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Cinstirea tradițiilor revoluționare
ale uzinei printr-o nouă calitate
a muncii
Am venit cu mândrie să lucrez la
Atelierele C.F.R. Grivița, citadelă
muncitorească vestită prin tradițiile
sale revoluționare. Din .1949. cind
m-am angajat, și pină in 1961 am
lucrat la repararea locomotivelor
cu aburi. Dar la 1 iulie 1961 s-a
luat hotărîrea ca atelierele să trea
că la fabricarea de utilaj tehnologic
pentru industria chimică. A fost,
pentru întregul nostru colectiv, un
moment de cotitură, pentru că nu
era vorba doar de o schimbare de
profil, ci de o schimbare calitativă,
de trecerea la o muncă avind un
grad superior de tehnicitate. Aceas
ta presupunea ridicarea generală a
nivelului de calificare, însușirea
unor meserii noi, mult mai comple
xe, cu exigențe mult mai riguroa
se. Si atunci, după cele opt ore de
muncă, halele s-au transformat, zi
de zi, in amfiteatre, inginerii și
maiștrii — in profesori, iar noi in
elevi. In perioada 1961—1965, peste
2 000 de muncitori și-au schimbat
profesia, iar alți 3 000 și-au însușit
temeinic desenul tehnic, calculele
privind rezistenta materialelor sau
alte cunoștințe de specialitate. Aces
te cursuri intense, care au funcțio
nat pină de curind, au asigurat,
împreună cu absolvenții Grupului
școlar „Grivița roșie", necesarul
forței de muncă, la nivelul adecvat
de calificare, îndeosebi pentru me
seriile la început deficitare : sudori,
lăcătuși-montatori, prelucrători prin
așchiere, forjori.
Primele noastre produse noi au
fost schimbătoare de căldură, re
zervoare subterane pentru gaze li

chefiate, instalații de uree, de acid
fosfatic, de sodă caustică. Au ur
mat, apoi, condensatoarele carbamat, instalațiile pentru sinteza
amoniacului și altele de un nivel
tehnic tot mai inalt, ajungind in
prezent să producem și aparate și
utilaje care fac obiectul programu
lui energetic nuclear.
A crescut considerabil și suprafa
ța de producție a întreprinderii prin
construirea a două hale spațioase
de cazangerie și suprainălțarea ha
lelor vechi. Locul mașinilor rudi
mentare l-au luat tehnica nouă,
utilajele moderne de genul valțului
de roluit tablă groasă, pină la
380 mm, la cald, caruselelor cu pla
touri foarte mari, mașinilor-unelte
cu comandă-program. S-a extins
gama noilor tehnologii, începînd cu
sudura automată sub strat de flux
și terminînd cu sudura cu fascicul
de electroni.
Numele actualei „Grivițe Roșii"
este strins legat de dezvoltarea în
tregii chimii românești. Onești, Săvlnești, Govora, Calafat, Brăila,
Arad, Turnu Măgurele, Tirgu Mu
reș, Ișalnița, Ploiești — iată numai
o parte din- orașele in care au fost
realizate capacități ale industriei
chimice Și prin contribuția directă
a oamenilor muncii de la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița
roșie".
De un neprețuit ajutor pentru în
treaga dezvoltare a întreprinderii
au fost indicațiile pe care le-am
primit de la secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, cu ocazia unui mare

număr de vizite — cred că vreo
12, 13 — făcute in întreprinderea
noastră — de fiecare dată, înconju
rat cu fierbinte dragoste și stima
noastră muncitorească.
Produsele noastre sînt cunoscute
și apreciate nu numai în țară, ci și
peste hotare. Marca de fabrică
„GRIRO" a devenit o marcă de
prestigiu în lume. Dintr-o serie de
țări, ca R. S. Cehoslovacă, R.P. Bul
garia, R.D. Germană, R.P. Polonă,
Iordania, Siria, Indonezia, Turcia,
Zair și altele, in care au fost ex
portate produse purtind această
marcă, ne-au venit, nu de puține
ori, cuvinte de laudă la adresa ca
lității produselor noastre. Cinstim
tradițiile revoluționare ale uzinei
printr-o nouă calitate a muncii.
Preocuparea pentru nou, pentru
introducerea in producție a unor
soluții tehnice perfecționate, este o
preocupare permanentă in sinul
colectivului nostru, așa cum dove
desc numărul mare de inovații și

Veghind hotarul pămi ritul ui străbun
Ostași între ostașii ar
matei, ai patriei noastre
libere și înfloritoare, gră
nicerii își onorează zi de
zi și ceas de ceas nobila
lor misiune de pază și
apărare a frontierei de
stat, raportînd tării, parti
dului. comandantului nos
tru suprem, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că-și
îndeplinesc, la cotele ca
litative cele mai înalte,
datoria, sarcinile ce le
revin din Directiva pri
vind pregătirea militară
și politică a armatei. Ei
se află, mereu, zi după
zi și noapte după noapte,
de strajă la fruntarii,
acolo unde începe țara,
limbă românească, seni
nul de legendă al greuincercatului nostru plai.
Grăniceria este un tărîm al iscusinței, al înal
tei competente profesio
nale. al dragostei și de
votamentului nețărmurit
fată de tară, de popor,
de partid. în unitățileșcoală de gradați și in
strucție. . in aceste adevă
rate laboratoare în care
se formează cele dinții
deprinderi ale ostașilor
grăniceri, ca și în cele
de frontieră, cuvintul de
ordine este calitatea. Ca
litatea superioară, cea
prevăzută și cerută de
documentele de partid,
cea promovată cu atita
căldură și consecventă de
președintele republicii și
comandantul nostru su
prem. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Calitatea în
deplinirii misiunilor, a
exercitiilor și aplicațiilor
tactice grănicerești. a
tragerilor cu armamentul
din înzestrare, a întregu
lui demers instructiveducativ. in toată com
plexitatea sa. Nu îritîmplător. desigur, peste 60
la sută, din unitățile de
grăniceri dețin titlul de
frunte, iar cele inspecta
te in acest an au fost
apreciate cu calificativul
maxim. Toate ședințele
de tragere au fost, de
asemenea. îndeplinite cu
calificativul ..foarte bine",
iar numărul militarilor de
frunte și specialiștilor de
clasă se apropie de cel al
efectivelor unităților și
subunităților. Iată doar
cîteva din succesele cu
care unitățile de gră
niceri întimpină sărbă
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toarea de la 23 August
și Congresul al XIII-lea
al partidului, evenimente
politice de o deosebită
însemnătate în viata tă
rii. în devenirea ei. Dar
paleta succeselor și a
împlinirilor grănicerești
este mult mai largă și
mai . diVersă. pe măsura
sarcinilor și răspunderi
lor străiuitorilor hotare
lor patriei.
în unitatea în care
muncește locotenent-colonelul Constantin Dodoiu.
spre exemplu, sub îndru
marea nemijlocită a ofi
țerilor Pantelimon Ciocoiu și Dumitru Luca din
partea marii unități, ca
drele și ostașii au reali
zat. cu forte proprii, un
modern poligon de in
strucție și antrenament
prin care se asigură pre
gătirea temeinică, inten
sivă și preponderent practic-aplicativă a tuturor
categoriilor de militari
grăniceri. Unitățile în care
își desfășoară activitatea
ofițerii Marin. Badea. Neculai Nichita. Alexandru
Vierescu. Gheorghe Apos
tol. Marin Măndescu,
Mircea Tupan si Eduard
Ianculescu sint printre
cele care se situează de
multi ani în eșalonul întii al calității, obtinînd
calificative superioare la
toate categoriile de pre
gătire și. bineînțeles, in
îndeplinirea misiunilor de
pază a frontierei de stat.
Scurt popas în două
unităti de marinari gră
niceri. înzestrate cu nave
moderne. fabricate în
tară, asemenea unităti.
împreună cu cele ale ma
rinei militare și in strînsă cooperare cu grănicerii
de la uscat, cu navele flo
tei comerciale, veghează
neîntrerupt apele de la
hotare, respectarea întoc
mai a regulilor regimului
de frontieră, a tratatelor,
convențiilor și acorduri
lor încheiate cu statele
vecine și prietene. Fap
tele grănicerilor în bleu
marin sînt numeroase. De
la patrularea vigilentă în
miez de zi sau de noapte
la intervenția rapidă pen
tru rezolvarea unor si
tuații tactice grănicerești
ivite pe mare sau pe flu
viu. de la supravegherea
navigației Ia salvarea vie
ții unor oameni prinși de
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Gheorghe M. ION

cazangiu
întreprinderea de utilaj chimic
„Grivița roșie"

Vechiul Galați, „orașul de negus
tori", ar fi fost de neconceput ca
citadelă universitară. Practic, în
ceputurile învățămîntului superior
la Galați datează după 23 August,
respectiv din anul 1948, cind a fost
transferat aici Institutul de hidro
ameliorații și geologie. In 1951 a
luat ființă Institutul mecano-naval,
in 1953 a fost repartizat aici Insti
tutul de pescuit și pisdicultură, iar
în 1955 — Institutul de industrie
alimentară. Ele formează, împreu
nă, din ' 1957, Institutul politehnic.
Doi ani mai tirziu s-a înființat Insti
tutul pedagogic.
In 1974 învățământul superior gălățean s-a organizat în universitate
cu trei facultăți : mecanică (avind
specializările : tehnologia sudării,

9,00 Formații artistice in Festivalul na
țional „Cîntarea României"
9,30 Mult e dulce șt frumoasă...
10,00 Muzica ?.... nimic mal simplu I
11,05 Teleenciclopedia
11.35 Din țările socialiste
12,00 Salonul TV al artelor plastice
12.40 Viata economică
13,00 Bucuriile muzicii
13.35 Invățămint — anul 40
14.15 Din lumea științei
14,45 Universul femeilor
15.15 Patru decenii de muzică
româ
nească
16.15 Noi și copiii noștri
16.35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV
18.40 Căile afirmării. Reportaj
19Î00 Telejurnal '
19,20 Telerama
19,50 Instantanee
20,05 Seară de muzică românească

mașini termice, turnătorie și prelu
crări metalurgice), Facultatea de
tehnologie si chimie a produselor
alimentare și tehnică piscicolă și Fa
cultatea de învățământ pedagogic.
Un număr de 7 specializări tehnice
sint unice pe țară, și anume : nave,
tehnologia și chimia produselor ali
mentare. tehnică piscicolă, tehnolo
gia produselor alimentare de origi
ne animală, tehnologia produselor
alimentare de origine vegetală,
tehnologii extractive în industria
alimentară și morărit-panificație
(pentru subinglneri).
In prezent, universitatea gălîțeană asigură condițiile necesare de
instruire pentru armane 6 000 de
studenți, printre care și tineri veniți
la studii din 28 de țări ale lumii.

20,45 Generația deceniului patru al li
bertății noastre
21,05 Jaz în nocturnă
21.35 Din tainele arhivelor
21,50 Telejurnal
LUNI 25 IUNIE 1984

20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie, 1984 —
anul 40 al libertății noastre, anul
celui de-al XIII-lea Congres
al
P.C.R. Amplă mobilizare, răspun
dere revoluționară pentru reali
zarea exemplară a planului se
mestrial !
20.35 Copiii — vigoarea șl tinerețea na
țiunii
20.45 A patriei cinstire — emisiune de
versuri
20.55 Memoria documentelor.
21,15 Tezaur folcloric (color).
21.45 Stop-cadru pe mapamond (color).
21.55 Orizont tehnlco-științiflc.
22.20 Telejurnal (parțial color)

„Vom reveni totdeauna cu bucurie
pe litoralul românesc"
APRECIERI ALE UNOR REPREZENTANȚI DE FIRME Șl IMPRESII ALE
STRĂINI

Foto : P. Corobae
volbura apelor. Ei. ma
rinarii grăniceri, se află,
ca și tovarășii lor de la
uscat. într-o continuă ve
ghe. intr-un continuu
cart, cum le place lor
să spună. Și un succes de
ultimă oră : toate echipa
jele navelor din unitatea
în care muncește ofițerul
Ion Borcilă au executat
tragerile antiaeriene cu
armamentul de la bord
în condițiile calificativu
lui maxim.
Dar grănicerii nu sînt
singuri. Cu ei se află în
permanentă veghe și oa
menii graniței, locuitorii
orașelor, comunelor și sa
telor de frontieră. De-a
lungul vremurilor. între
toți cei care străjuiesc
hotarul scump al patriei
— ostași cu sau fără
uniformă grănicerească,
dar toți ostași ai tării, ai
sistemului apărării na
ționale — s-a statornicit
o cooperare trainică. Nu
mele tovarășilor Gheor
ghe Damian. Nicolae Tolojefcu. Olgă Rădulescu
Gheorghe Munteanu, Adrian Ciolacu. Constantin
Milităroiu. Vasilica Neagoe. Constantin Petrovici
și ale altor mii și mii de

oameni ai așezărilor din
vecinătatea frontierei sînt
cunoscute și îndrăgite de
grăniceri. Așa a fost dintotdeauna aici. în spațiul
de unde încep pămînturile și cîntecele noastre. Iar
datina, datoria se trans
mit și celor tineri, celor
din detașamentele de
pregătire militară cu pro
fil grăniceresc sau pio
nierilor din
cercurile
..Prietenii grănicerilor",
în același timp, așa cum
ne-a cerut-o comandan
tul suprem la convocareabilant din martie 1983,
cadrele militare din uni
tăti Si subunități desfă
șoară multiple activități
politico-educative în rîndurile populației, fac par
te din grupurile de pro
pagandiști ale organelor
locale de partid, trăiesc
din plin, umăr lingă umăr,
cu oamenii muncii, viața
localităților de frontieră.
Iar această unitate de
trăiri si simțiri se trans
mite din contingent în
contingent, din generație
în generație, din țață in
fiu. din om în om.

Locotencnt-colonel
Gh. VĂDUVĂ

Prima lună de sezon estival pe
Litoral s-a încheiat. Odată cu ea și
un prim bilanț. De la 20 mai. data
deschiderii sezonului, și pină la 23
iunie și-au petrecut vacanta în
stațiunile de pe țărmul însorit al
Mării Negre aproape 200 000 de tu
riști — circa 50 la sută din aceștia
fiind străini. )Dar mai grăitoare
decit cifrele, oricît de spectaculoa
se ar fi. sint impresiile turiștilor,
ceea ce rămine definitiv în „cartea
memoriei" despre propria vacanța.
Cum arată un succint tablou al
vacanțelor de pe litoral, construit,
pe baza propriilor impresii, de oas
peții străini aflați în stațiunile de
pe țărmul mării?
Să derulăm, pe scurt, cîteva din
răspunsurile primite.
Cu dl. Lidwall Sven Bertiî, coordonatorul-șef al firmei „Continent
Resor" din Suedia, stăm de vorbă
în holul atit de agreabil al hotelu
lui „Majestic" din Mamaia : „Mă
aflu pentru prima oară in contact
cu litoralul românesc — ne spune
— deși firma pe care o reprezint
colaborează de 15 ani cu România.
Turiștii suedezi stau in hotelurile
„Majestic", „Riviera", „Metropol"
— hoteluri foarte bune, care rivali
zează, prin confort și funcționali
tate, cu edificii de acest fel dintre
cele mai reușite. Firma noastră e
deschisă tuturor cererilor de va
canță : de la copii pină la pensio
nari. In primele două serii au fost
aici, la Mamaia, mai mulți tineri.
Pe lingă vacanța deosebit de plă
cută — Mamaia are plaje mari,
spațioase, cu nisip fin. iar marea
dv. este limpede, curată și lipsită
de orice pericol — ei au fost deo
sebit de îneîntați că au stabilit le

gături prietenești cu colegi de
virsta lor de la un liceu din Con
stanța, că au vizitat muzeele aces
tui oraș și, mai ales, că au călă
torit in Delta Dunării — acest ini
mitabil de frumos paradis al na
turii. Cred că pentru firma noastră
Mamaia va rămine ca o stațiune
spre care vom dirija vacanțele ti
nerilor E o stațiune care, atit prin
posibilitățile de distracție, cit și
prin cele de contact cu orașul Con
stanța. s-ar putea profila pentru
această categorie de turiști".
în holul hotelului „Riviera" din
aceeași stațiune se oferă cu ama
bilitate să ne împărtășească im
presiile despre litoralul românesc
di. Giinter și d-na Ruth Rupprecht
din Hamburg (R.F. Germania). Dl.
Rupprecht este de profesie ziarist
de turism, iar soția sa lucrează, ca
redactor, la o editură din Hamburg.
Au efectuat împreună cu alți zia
riști din R.F. Germania o călătorie
de documentare in România și Li
toralul a fost punctul ei terminus.
Impresiile? „Eu, prin natura pro
fesiei mele, ne spune dl. Rupprecht,
mă aflu pentru a șasea oară in
România ; soția mea, a doua oară.
Am făcut un adevărat «tur turis
tic» al României. Aveți o țară incintătoare — cu o natură și fru
museți cum rar int line ști. Nu-mi
cereți să vă spun ce mi-a plăcut
mai mult. Litoralul și Delta Dună
rii ne-au fascinat. Deși sîntem în
tr-o călătorie de documentare, am
hotărit ca la terminarea ei să rămâ
nem să ne petrecem vacanta la
Herculane. De ce aici? Ca oameni
în virsta, vrem să ne refacem să
nătatea și, după cite am înțeles,
această stațiune este un fel de mi

UNOR TURIȘTI

nune. Atit prin calitățile ei tera
peutice, cit și prin gradul cel mai
ridicat de ozon din Europa, pe
care-l are la o altitudine atit de
mică. Dar dv. m-ați intrebat. de
fapt, despre Litoral. In prezent,
cind toate stațiunile și-au încheiat
construcțiile, s-au «așezat», cum se
spune, cind vegetația atit de fru
moasă și de bogată se constituie ea
însăși intr-o mare de verdeață,
cred că aveți unul din cele mai fru
moase litoraluri. Care are, de fapt,
trei mări: Marea Neagră, Marea de
Vegetație și Marea Ospitalitate.
Cel puțin așa l-am simțit noi in
acest început de vară".
Convorbirea cu dl. Mouton de
Arles din Marseille — Franța în
cepe de Ia stabilirea unui record.
Este cel mai vîrstnic turist aflat
în stațiunea Eforie-Nord. Are 82 de
ani și a venit aici, la tratament,
împreună cu soția Și fiindcă am
aflat acest „secret", s-a hotărit
să ne mai dezvăluie două. Este
directorul unui ziar, „Rouge Midi",
și a fost timp de 20 de ani deputat
în parlamentul francez. Cum a
ajuns aici ? „In 11)75, ne spune
d-na Mouton, am venit prin firma
Comiturs. Eram foarte grav bolna
vă. tmi pierdusem speranța de a
mă mai reface. Am citit într-un
ziar despre medicamentele doamnei
Aslan și despre baza de tratament
de la Eforie-Nord. Cinci ani la rind
am făcut tratament aici. Și mă
refăcusem aproape complet. Dar,
în 1983, a trebuit să fac operație
și pentru a-mi reconsolida sănăta
tea am venit din nou aici". „Ce să
vă spun in plus față de ce v-a
vorbit soția mea ? — intervine dl.
Mouton. Ca turist m-am simțit
foarte bine. Personalul medical e

Prof. dr. docent ing.
Florea OPREA

rectorul Universității din Galați

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 iunie, ora 21 — 27 iunie
ora 21. In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, care vor
avea șl caracter de aversă, însoțite de
descărcări electrice. Frecvența lor va
fi mai mare în regiunile din estul țării,
precum și în zonele de deal și de mun
te. Pe alocuri, cantitățile de apă pot
depăși 25 litri pe metru pătrat în 24
de ore. Vintul va sufla slab pină la
moderat, prezentind. intensificări tem
porare în regiunile estice ale țării șl la
munte, la îpeeput din sectorul sudic,
apoi dlri nord șl ribrd-est. Tempera
tura aerului in scădere. Minimele vor
oscila între 6 și 16 grade, iar maxime
le între 17 șl 27 de grade. Izolat. în
primele zile, condiții de grindină.

excelent. Personalul din hotel și
restaurant, amabil și prompt. Ca
ziarist am avut o mare șansă : am
asistat, prin intermediul televiziu
nii, la inaugurarea Canalului Du
năre — Marea Neagră, in zilele
următoare m-am documentat din
presa română și am trimis un re
portaj ziarului meu cu titlul : „O
operă monumentală a României
moderne".
Hotelul „Safir" din stațiunea
Cap Aurora este „sediul" multor
turiști din Polonia. Unul dintre ei,
inginerul electronist Janus Wraclav din Poznan, ne intimpină cu
următoarele cuvinte : „Ne simțim
minunat. Avem soare, mare bună
pentru baie și o mare ospitalitate.
Vă rog să scrieți mare ospitalitate
cu litere mari. Personalul hotelului
și al restaurantului ne face să ne
simțim minunat. Mîncarea este
îndestulătoare, iar bucătăria româ
nească ne desfată cu calitatea ei.
Ce facem în vacanță ? Vizităm me
reu locuri frumoase. Orașul Con
stanța, cetățile și muzeele sale,
celelalte stațiuni sint, pentru tu
riști, atit istorie îndepărtată, cit și
istorie socialistă. Am legat multe
prietenii cu cetățenii români. Res
taurantul „Cătunul", unde mergem
seara, ne-a încintat. Am făcut cu
noștință aici cu o adevărată paradă
a cintecului și portului popular
românesc, cu vitalitatea lor, care
exprimă, in esență, vitalitatea po
porului român. Voi reveni cu
mare bucurie pe l’toralul româ
nesc. Vă 'spun în limba română :
La revedere !“.
...Impresii din „cartea de va
canță" a Litoralului. Ele sînt — fapt
îmbucurător — pozitive. Ceea ce
înseamnă că obligă gazdele, pe
măsură ce sezonul se apropie de
momentul de vîrf, să facă eforturi
pentru a fi mereu la înălțimea
acestora. Pentru ca aprecierile
bune din prima lună a sezonului
de vară să fie... permanente. Sau.
cum se exprima atit de sugestiv
un turist. Litoralul nostru să fie o
Mare de Ospitalitate.

Constantin PRIESCU
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DUMINICA 24 IUNIE 1984
PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Almanahul familiei
De strajă patriei
Viata satului (parțial color)
Muzica pentru toți
Lumea copiilor
Telex
Album duminical (parțial color).
Micul ecran pentru cei mici
1001 de seri (color)
Telejurnal (parțial color)
Cîntarea României.
Film artistic : „Cabana de zahăr"
(color). Premieră TV.
Varietăți muzical-dlstractive (co
lor)
Telejurnal (parțial color)

invenții realizate. Cercul inovatori
lor și inventatorilor de la I.U.C.
„Grivița roșie" a cucerit în ultimii 5
ani de patru ori locul I pe țară în
ramura construcțiilor de mașini. O
serie de invenții au adus întreprin
derii nu numai economii substan
țiale, ci i-au și permis să dezvolte
exportul și să reducă importul de
aparatură tehnologică.
Colectivul întreprinderii noastre
a ocupat, in trei ani consecutiv,
locul I în întrecerea socialistă pe
țară. Dorim să cucerim acest loc și
în 1984 și să dobindim astfel înaltul
titlu de Colectiv de muncă erou. Nu
este doar o simplă dorință, ci o an
gajare plenară in cinstea celei de-a
40-a aniversări a Eliberării și a
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Galați - centru universitar

PROGRAMUL 2

25 iunie — Ziua grănicerilor Republicii Socialiste România

!

An de an a sporit baza materială
a învățămîntului superior gălățean,
universitatea dispunind acum de
spații moderne de învățământ și
cercetare, de laboratoare, stații-pilot și secții de microproducție, ate
liere școală organizate în spiritul
celor mai exigente rigori universi
tare și utilate cu aparatură de înal
tă performanță. Universitatea gălățeană se conduce in întreaga sa ac
tivitate după concepția integrării
învățămîntului cu cercetarea știin
țifică și cu producția, concepție
așezată la baza școlii românești în
ansamblu de către strălucitul
conducător al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In acest
sens pot fi menționate realizarea
unor concepții noi în proiectarea
navelor, cercetări hidrodinamice
privind îmbunătățirea rezistenței
la înaintare a, navelor, noi aliaje
neferoase pentru lagărele de lami
nor, sisteme noi de acționări auto
matizate, noi lubriflanti, reduceri ale
consumului energetic. îmbunătă
țirea unor caracteristici mecanice și
de structură la table subțiri, teh
nologii îmbunătățite de exploatare
piscicolă și aplicarea unor metode
mai eficiente de combatere a boli
lor și a dăunătorilor din fermele și
pepinierele piscicole etc.
In cei 10 ani de existență. Uni
versitatea din Galați a pregătit,
pentru domenii esențiale ale vieții
economice și culturale a tării,
aproape 10 000 de absolvenți. Sintem minări de faptul că in tot ce
s-a realizat in ultimul deceniu in
ramura navală, a industriei alimen
tare și tehnicii piscicole, in alte
sectoare, se regăsește și o parte din
gindirea, efortul și talentul absol
venților pregătiți de universitatea
gălățeană.
In ajunul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și al celui de-al
XIII-lea Congres al partidului, ne
angajăm să acționăm cu energii
sporite pentru a transpune în via
tă prețioasele indicații ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind per
fecționarea învățământului superior,
dezvoltarea lui intr-o legătură și
mai str’.nsă cu viața, cu producția, cu
cercetarea științifică, potrivit cerin
țelor ritmului înalt al progresului
economic și social al patriei, care
străbate acum cea mai glorioasă
epocă din multimilenara sa istorie.

cialiștii N.A.S.A. au anunțat că au reușit
să măsoare viteza de deplasare a conti
nentelor, confirmind, astfel, teoria derivei
continentale, formulată încă la inceputul
secolului nostru. Potrivit acestei teorii,
scoarța terestră este formată din plăci
continentale uriașe (plăci tectonice), cu o
grosime de aproximativ 30 km, care plu
tesc pe straturile superioare ale magmei
viscoase. Prin măsurătorile efectuate timp
de cinci ani cu ajutorul instalațiilor laser
și al altor instalații perfecționate, in dife
rite puncte terestre s-a stabilit că Oceanul
Atlantic își lărgește anual dimensiunile
cu 1,8 cm, insulele Hawaii se apropie de
continentul american cu 5 cm pe an, iar
Australia se depărtează de continentul
american cu aproximativ 1 cm pe an.
S-a stabilit, totodată, că sudul și nordul
Californiei, care se află pe două plăci
continentale diferite, sînt împinse una către
cealaltă cu aproximativ 6.6 cm pe an. Se
apreciază, totuși, că vor fi necesari încă

aproximativ zece ani de măsurători pen
tru ca aceste date să poată fi considerate
certe.

• ROBOȚI ÎNZESTRAT! CU
„VEDERE". Producătorii japonezi de ro
boți industriali își concentrează eforturile
în vederea punerii la punct a unor „ochi
electronici" capabili să ajute roboții să
identifice, intr-o primă fază, cel puțin for
ma și poziția obiectelor. Se apreciază că
producerea unor asemenea roboți este deo
sebit de necesară în special pentru liniile
de asamblare și montare în industria elec
tronică și aparatura de înaltă precizie,
precum și pentru lărgirea ariei de utilizare
a tipurilor existente de roboți industrial.

© TAXIURI ACȚIONATE ELEC
TRIC. Studii recente au arătat că in ca
pitala Elveției, într-o singură oră, autotu
rismele consumă 12 500 litri de benzină și
degajă in atmosferă peste 200 milioane de
litri de gaze de eșapament. Această situa-

1

ție a dus la accelerarea lucrărilor de pu
nere în circulație a unor taxiuri electrice.
Electromobilul ales este încă departe de a
fi perfect, întrucît bateria de acumulatoa
re cintărește 500 kg, reîncărcarea ei se
poate face numai la stații speciale în afara
orașului, iar viteza mașinii nu este mare.
Totuși este de reținut faptul că autonomia
electromobilului-taxi este de 220 kilo
metri, ceea ce ii face apt pentru transpor
turile urbane de pasageri.

industrială de industria sticlei : specialiștii
cehoslovaci au rezolvat această problemă,
punind la punct tehnologia necesară. Ex
periențele au arătat că o asemenea insta
lație, montată pe acoperișul unei clădiri
administrative cu cinci etaje, asigură 50 la
sută din necesarul de apă caldă in peri
oada iunie-septembrie, ceea ce înseamnă
o economie de circa 10 000 kWh de energie
electrică.

• COLECTOR SOLAR PER
FECȚIONAT. Specialiștii Institutului de

• O.M.S. RECOMANDĂ : EXAMENELE RADIOLOGICE SĂ
FIE FOLOSITE CU MĂSURĂ,

fizică al Academiei cehoslovace de științe,
în cooperare cu cei din industria sticlei,
au realizat un colector solar care permite
încălzirea apei pină la punctul de fierbere
chiar și in zilele friguroase. Instalația —
construită cu ajutorul lentilelor de tip
Fresnel — este orientată în direcția Soa
relui de un mic motor electric, cu un con
sum redus. Lentilele — inventate de un
fizician francez in secolul trecut — nu au
putut fi produse pină în prezent pe scară

zele „X" pot fi utilizate, dar trebuie evitată folosirea lor abuzivă și incorectă,
pentru a feri populația de o importantă
sursă de expunere la pericolele radiației
ionizante create de om — aceasta este
concluzia Ia care au ajuns un grup de
radiologi reuniți sub egida Organizației
Mondiale a Sănătății. Potrivit publicației
„Chronique des Nations Unies'i“. specialiștii

recomandă să se recurgă Ia radiațiile „X"
numai atunci cind datele oferite de exa
menele clinice curente nu sînt concludente.

• CONCENTRATE DE FURA
JE CU EFICIENȚĂ SPORITĂ. sPe“

conteiner mobil întreaga instalație nece
sară unei săli de operații. Conteinerul
poate fi expediat oriunde este nevoie de
intervenții chirurgicale urgente. La locul
de efectuare a operației, el trebuie doar
conectat Ia o conductă de apă și la rețeaua
electrică. Instalația mobilă este destinată,
în principal, acordării de prim-ajutor în
zonele calamitate.

cialiștii Centrului de biologie ai Academiei
de științe a R. P. Ungare au pus la punct
un nou procedeu de preparare a concen
tratelor de furaje prin diminuarea cu 20
la sută a cantității de făină de soia adău
© CEL MAI VECHI MINERAL.
gată acestora. Ei au descoperit că, sub
efectul anumitor acizi, organismul animal . Pină acum, specialiștii considerau că ceie
transformă mai eficient soia cu mare mai vechi minerale sint ceie descoperite
conținut în proteine și furajele sînt mai în Groenlanda. Recent insă, în apropierea
digerabile, Tratate cu astfel de acizi, orașului australian Pert a fost descoperită
numeroase substanțe necesare furajelor. o bucată de mineral despre care specia
cum sînt sarea și fosfatul de calciu, se in liștii susțin că ar avea o vechime de 4 mi
liarde ani, adică cu 400 milioane ani mai
tegrează făinii de soia.
mult decit mineralele din Groenlanda, în
• SALĂ DE OPERAȚII MOBI principal, el este alcătuit din zirconiu.
mineralului a fost stabilită după
LĂ O firmă vest-germană de aparatura Virsta
conținutul de uraniu și plumb cu ajutorul
medicală a pus la punct sub forma unui unor noi metode de analiză.
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„Președintele Nicolae Ceausescu desfășoară
o vastă activitate in sprijinul aspiraților vitale
ale poporului român, aie mirenii omeniri"
AMPLE RELATĂRI ALE PRESEI Șl RADIOTELEVIZIUNII DE PESTE HOTARE
Pozițiile profund principiale, consecvente, privind so
luționarea problemelor majore care confruntă omenirea,
reafirmate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, în cadrul recentului
dialog la nivel înalt româno-coreean, prilejuit de vizita
oficială de prietenie în țara noastră a delegației de
partid și de stat condusă de tovarășul Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare
Democrate Coreene, precum și cu prilejul primirii, de

către conducătorul partidului și statului nostru, a unor
oaspeți de peste hotare își găsesc o largă reflectate
în paginile presei internaționale.
Mijloacele de informare în masă din diferite țări
ale lumii pun în evidență coordonatele fundamentale
ale politicii externe a României socialiste, consacrată
păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării pașnice între
popoare, activitatea prodigioasă a conducătorului
partidului și statului nostru, dedicată aspirațiilor vitale
ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor.

Cu principialitate și consecvență pentru întărirea
prieteniei cu țările socialiste, pentru dezvoltarea
colaborării internaționale
Presa centrală din R.P.D. Coreea
nă a publicat editoriale ample, care
au evidențiat semnificațiile noului
și rodnicului dialog dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Kim Ir Sen, rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse în
România de delegația de partid și
de stat ă R.P.D. Coreene.
Subliniind că vizita a constituit
o manifestare elocventă a trăiniciei
prieteniei și solidarității dintre
Partidul Muncii din Coreea și Parti
dul Comunist Român, dintre R.P.D.
Coreeană și România, dintre po
poarele coreean și român, cotidianul
„NODON SINMUN" a relevat :
„Vizita în România a deschis o
cale largă spre întărirea prieteniei
tradiționale și solidarității, spre
extinderea cooperării dintre cele
două țări, și a constituit o contri
buție de seamă la cauza' antiifnperialistă revoluționară a popoarelor
lumii, la cauza păcii și socialis
mului.
Editorialul înfățișează bilanțul
rodnic al întîlnirilor și convorbiri
lor româno-coreene la cel mai înalt
nivel, în cursul cărora au fost
abordate „problemele extinderii și
aprofundării relațiilor de stimă,
prietenie și colaborare multilaterală
între cele două partide, țări și po
poare și s-a procedat la un larg
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale de interes
comun".
Elogiind relațiile personale, de
prietenie între tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen,
editorialul subliniază că „aceste
raporturi constituie izvorul priete
niei coreeano-române, piatra de te
melie a dezvoltării și adincirii in
continuare a raporturilor pe multi
ple planuri dintre cele două țări".
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dat o înaltă apreciere luptei po
porului coreean pentru construirea
socialismului, și a exprimat spriji
nul activ fgță de inițiativele,'tova
rășului Kirij ,Jr ,,Șeij. .pșntru ■•re’uniflcarea pașnică, independentă a pa
triei și pentru convorbiri tripartite;
Poporul nostru — evidențiază zia
rul — își exprimă recunoștința față
de sprijinul și solidaritatea expri
mate de partidul și poporul român".
„Astăzi — se arată în editorial —
poporul român se pregătește să
sărbătorească a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și să înt.împirie cu succese
strălucite în muncă lucrările celui
de-al XIII-lea Congres al parti
dului.
Toate realizările României șînt
rezultatul politicii Partidului Comu
nist Român, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Poporul
nostru se bucură sincer pentru
succesele obținute de poporul ro
mân și dă o înaltă apreciere efor
turilor în direcția păcii ale parti
dului și poporului român".
Cotidianele „NODON SINMUN",
„PYONGYANG SINMUN", „NO
DON CHONGNYON", „MINGIU
CIOSON" și celelalte ziare au pu
blicat ample relatări, însoțite de
fotografii de la întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir
Sen, de la marea adunare popu
lară consacrată prieteniei românocoreene.
De asemenea, presa centrală co
reeană a dedicat, în aceste zile,
numeroase articole și comentarii

marilor realizări obținute de po
porul român în opera de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Sub titlul „Zile ale transformă
rilor înnoitoare", cotidianul „Nodon
Sinmun" a publicat un articol înfățișînd ritmurile și nivelurile
înalte ale dezvoltării multilaterale
pe care le-a înregistrat economia
României socialiste, îndeosebi în
perioada de cînd la conducerea
partidului și statului nostru se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE COREENE au difuzat
emisiuni speciale dedicate atît dia
logului la nivel înalt româno-co
reean, cît și realizărilor remarca
bile obținute de poporul român în
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
Ziarul sovietic .,PRAVDA" a
relatat despre convorbirile oficiale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Kim Ir Sen. sublini
ind că a fost efectuată o infor
mare reciprocă privind activitatea
partidelor și popoarelor celor două
țări și au fost examinate evoluția
relațiilor bilaterale și actualele
probleme internaționale.
Ziarul a reluat pasaje din toas
tul rostit de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la dineu, relevînd că
România acționează cu hotărîre
pentru lărgirea colaborării și co
operării internaționale, pentru asi
gurarea unui climat de pace și
înțelegere între popoare. Republica
Socialistă România — scrie „Prav
da" — pune pe primul plan cola
borarea cu țările socialiste, cu ve
cinii săi și, în primul rînd, cu
Uniunea Sovietică, militează activ
pentru întărirea unității și colabo
rării tuturor țărilor socialiste.
în continuare, ..Pravda" relevă
aprecierea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu privind încordarea deo
sebit de gravă la care s-a ajuns
în viața internațională, ca urmare
a politicii imperialiste de forță
și dictat, de amestec în trebu
rile altor state, a intensificării
cursei înarmărilor. Se subliniază,
totodată, aprecierea că problema
fundamentală a epocii noastre o
constituie oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare și, în
mod deosebit, la dezarmare nuclea
ră, asigurarea păcii în lume.
Agenția sovietică T.A.S.S. a ară
tat că, în cursul convorbirilor ro
mâno-coreene, au fost exprimate
satisfacția față de evoluția relații
lor bilaterale și hotărîrea de a se
acționa pentru a ridica si mai mult
nivelul colaborării dintre cele două
țări. România si R.P.D. Coreeană
s-au pronunțat pentru reducerea
tensiunii din viața internațională,
pentru reluarea si continuarea Po
liticii de destindere si au subliniat
că oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare, în primul
rînd la dezarmarea nucleară, con
stituie problema fundamentală a
zilelor noastre — relatează agenția,
care a informat, de asemenea, des
pre marea adunare populară consa
crată prieteniei româno-coreene.
Convorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen au fost reflectate, totodată,
de ziarul „SOVIETSKAIA ROSSIA".
în cadrul emisiunilor RAfolOTELEVIZIUNII SOVIETICE au fost
difuzate relatări despre desfășu
rarea dialogului româno-coreean la
nivel înalt.

Poziții realiste, constructive în vederea înlăturării
pericolului atomic, a soluționării problemelor majore
ale contemporaneității
Pe un amplu spațiu, agenția
CHINA NOUĂ a prezentat docu
mentul publicat la încheierea vizi
tei oficiale de prietenie. în țara
noastră, a delegației de partid si
de stat condusă de tovarășul Kim
Ir Sen. Relatarea agenției pune în
lumină preocuparea manifestată de
cei doi conducători de partid si de
stat in legătură cu încordarea deo
sebită la care s-a ajuns în viata in
ternațională, rcliefindu-se chemarea
la oprirea cursei înarmărilor si
trecerea la dezarmare, în primul
rînd ia dezarmarea nucleară. Sînt
subliniate referirile la situația gra
vă creată în Europa, ca rezultat al
trecerii la amplasarea, de către
S.U.A., a rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune în unele tari
vest-europene si ca urmare a tre
cerii la realizarea de către Uniunea
Sovietică a contramăsurilor nuclea
re anunțate, evidențiindu-se că cei
doi conducători de partid și de stat
au reliefat necesitatea de a se face
totul pentru reluarea negocierilor
dintre Uniunea Sovietică si S.U.A.
Este pusă în evidență, în rela
tarea difuzată de agenția chineză,
înalta apreciere dată de tovarășul
Kim Ir Sen inițiativelor si acțiuni
lor hotărîte ale României socialiste,
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru înlăturarea pericolului unui
război nuclear și menținerea păcii
în Europa și in lume.
în cadrul convorbirilor dintre
președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și
președintele R.P.D. Coreene, Kim
Ir Sen, s-a subliniat necesitatea
opririi cursei înarmărilor, trecerii
la dezarmare, 'in primul rînd la
dezarmarea nucleară, asigurării
păcii în lume — arată într-o altă
relatare agenția China Nouă.

Menționîndu-se că situația din
țările în curs de dezvoltare se de
teriorează din cauza gravului im
pact al crizei economice mondiale,
se relevă că țările în curs de dez
voltare trebuie să întărească soli
daritatea și colaborarea dintre ele.
să stabilească o strategie, comună
în negocierile cu țările dezvoltate.
Se apreciază că toate țările, mari
sau mici, fără deosebire' de orînduirea lor socială,, trebuie să par
ticipe activ la rezolvarea proble
melor complexe ce confruntă ome
nirea, un rol tot mai important re
venind țărilor mici și mijlocii, ce
lor în curs de dezvoltare si neali
niate.
Sub titlurile „Dezvoltarea priete
niei" și „Pentru binele socialismu
lui", ziarele bulgare „RABOTNICESKO DELO" și „ZEMEDELSKO
ZNAME" au publicat relatări des
pre convorbirile oficiale și marea
adunare populară consacrată priete
niei româno-coreene, relevînd prin
tre altele : „Cei doi conducători
s-au informat reciproc despre acti
vitatea desfășurată de partidele și
statele lor, precum și despre succe
sele obținute de popoarele român și
coreean pe calea socialismului. Au
fost examinate aspecte privind dez
voltarea, în continuare, a relațiilor
de prietenie dintre cele două parti
de, țări și popoare și, în special,
extinderea colaborării economice și
a schimburilor reciproce de mărfuri.
S-au abordat, de asemenea, pro
blemele actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comuniste
și muncitorești internaționale".
Părțile s-au pronunțat pentru re
ducerea încordării internaționale,
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere și au evidențiat
că încetarea cursei înarmărilor și

trecerea la dezarmare, în primul
rînd la dezarmarea nucleară, repre
zintă sarcina primordială a contem
poraneității".
Sub titlul „Convorbiri Ceaușescu—
Kim Ir Sen", ziarul iugoslav
„BORBA" a subliniat că în cursul
noului dialog româno-coreean la
nivel înalt s-a procedat la un
schimb larg de informații și expe
riență în toate domeniile și au fost
examinate probleme de politică ex
ternă. Cotidianul iugoslav eviden
țiază contribuția dialogurilor dintre
cei doi conducători de partid și de
stat la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre România și R. P. D. Co
reeană.
într-una din relatările agenției
TANIUG s-a relevat că, în toas
tul rostit la dineu, președintele
Nicolae Ceaușescu a evocat, între
altele, și recenta Consfătuii-e econo
mică la nivel înalt a C.A.E.R. de la
Moscova, arătînd că s-a hotărît ri
dicarea pe o treaptă nouă, superi
oară, a colaborării, in interesul dez
voltării mai puternice a economii
lor naționale, al creșterii forței și
prestigiului socialismului în lume.
Conducătorul partidului și statului
român — a arătat, in continuare,
agenția — s-a pronunțat pentru în
tărirea colaborării și solidarității
cu țările în curs de dezvoltare, cu
țările nealiniate.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția României cu pri
vire la transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără
arme nucleare și baze militare
străine — a subliniat, de asemenea,
agenția.
Cotidianele „NEUES DEUTSCH
LAND" și „BERLINER ZEITUNG"
din R. D. Germană au publicat re
latări ale momentelor principale ale
noului dialog româno-coreean la
nivel înalt, subliniind că în centrul
convorbirilor oficiale dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Kim Ir Sen au stat probleme pri
vind dezvoltarea colaborării între
România și R. P. D. Coreeană, în
deosebi in domeniul economic.
Rezultatele dialogului la nivel înalt
au fost apreciate ca hotărî
toare pentru dezvoltarea relațiilor
româno-coreene,
au
menționat
ziarele din R.D.G.
Agenția A.D.N. din R.D. Ger
mană a informat pe larg despre
noul dialog româno-coreean la ni
vel înalt. Prezentînd toastul rostit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
dineu, agenția a reliefat pasajele
care se referă la dezvoltarea
colaborării dintre România și
R. P. D. Coreeană, iar pe plan in
ternațional pe cele privind necesita
tea opririi cursei înarmărilor, a so
luționării pe cale pașnică a pro
blemei coreene.
PRESA CEHOSLOVACA a infor
mat despre convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen, subliniind că,
în acest cadru, au fost abordate
problemele actuale ale colaborării
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană și s-a efectuat un
schimb de păreri cu privire la si
tuația internațională actuală.
Momentele principale ale noului
dialog româno-coreean la nivel
înalt au fost reflectate și de
PRESA CENTRALĂ DIN R. P. UN
GARĂ, ziarele subliniind satisfac
ția exprimată în legătură cu rezul
tatul convorbirilor oficiale.
Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA a precizat că, în cursul
vizitei tovarășului Kim Ir Sen în
țara noastră, s-a subliniat nivelul
ridicat la care se află relațiile
româno-coreene și s-a reafirmat,
totodată, hotărîrea de a se acționa
pentru preîntîmpinarea izbucnirii
unui război și salvgardarea păcii
in întreaga lume.
Conducătorii de partid și de stat
din România și R.P.D. Coreeană
și-au exprimat îngrijorarea față
de încordarea gravă la care s-a
ajuns în viața internațională, da
torită politicii imperialiste de forță
și dictat, de amestec în treburile
interne ale altor state, de consoli
dare și reîmpărțire a zonelor de
influență, menținerii vechilor fo
care de conflict și apariției altora
noi. intensificării fără precedent a
cursei înarmărilor, accentuării cri
zei economice mondiale — s-a
relevat în relatarea agenției aus
triece A.P.A.
Agenția spaniolă E.F.E. relevă,
la rîndul său, că tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen
au exprimat profunda preocupare
față de încordarea deosebit de
gravă la care s-a ajuns în viața
internațională, și cu deosebire în
Europa, evidențiind, în acest con
text, reafirmarea necesității de a
se relua negocierile sovieto-americane asupra rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și conducătorul de partid și de stat
coreean. Kim Ir Sen, au examinat
problema încheierii unui acord de
lungă durată, pînă în anul 2000,
menit să pună o bază trainică și
să dea o largă perspectivă rela
țiilor reciproc avantajoase dintre
România și R.P.D. Coreeană — a
informat, în relatarea sa, agenția
ASSOCIATED PRESS.
S-a precizat că președinții Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen au exami
nat, de asemenea, probleme privind
relațiile Est-Vest și au recomandat
să se facă totul pentru reluarea
negocierilor dintre Uniunea Sovie
tică și S.U.A. asupra rachetelor cu
rază medie de acțiune. S-a subli
niat aprecierea că reluarea nego
cierilor ar avea o importantă deo
sebită pentru preîntîmpinarea unui
nou război mondial.
(Agerpres) ,

u.r.s.s.

Vizita delegației Uniunii Generale
a Sindicatelor din România

MOSCOVA 23. — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : în
zilele de 17—23 iunie, o delegație a
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România, condusă de tovarășul
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a efectuat o vizită
de prietenie și schimb de experiență
in Uniunea Sovietică, la invitația
Consiliului Central al Sindicatelor
din U.R.S.S.
Delegația a avut convorbiri cu o
delegație a sindicatelor sovietice,
condusă de S, A. Șalaev, membru al

C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, a vi
zitat obiective economice și socialculturale, s-a întîlnit cu activiști sin
dicali și oameni ai muncii sovietici.
Cu prilejul convorbirilor și întîlni
rilor avute a fost efectuat un larg
schimb de opinii și informații cu pri
vire la preocupările oamenilor mun
cii și sindicatelor din cele două țări,
contribuția pe care sindicatele o aduc
la aplicarea în viață a hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R. și, respectiv,
ale celui de-al XXVI-lea Congres al
P.C.U.S.
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic
— MAPUTO —
Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Populare Mozambic, în numele Partidului Comunist Român, al
poporului român, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră,
Partidului FRELIMO și poporului mozambican prieten cele mai calde feli
citări și urări de pace, progres și prosperitate.
Îmi amintesc cu multă plăcere de vizita oficială de prietenie pe care
am efectuat-o în țara dumneavoastră anul trecut, care a prilejuit convenirea
unor înțelegeri menite să asigure dezvoltarea tot mai amplă a colaborării
româno-mozambicane în diverse domenii de activitate.
Exprim convingerea fermă că pe baza înțelegerilor convenite, a Trata
tului de prietenie și cooperare, raporturile de strînsă prietenie, solidaritate
și conlucrare dintre partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda
tot mai mult în interesul popoarelor român și mozambican, al cauzei păcii,
socialismului, independenței naționale, colaborării și înțelegerii în întreaga
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor reuniunii de experți privind
cooperarea industrială multilaterală între țările balcanice
Propunerile românești primite cu interes de participant
BELGRAD 23 (Agerpres). — LaBelgrad s-au încheiat lucrările reu
niunii de experți privind cooperarea
industrială multilaterală între țările
balcanice, la care au participat dele
gați din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia.
România și Turcia, la nfvel de ad
junct al ministrului.
în cursul lucrărilor, delegația ro
mână a prezentat concepția pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind dezvoltarea cooperării multi
laterale și creșterea înțelegerii in
Balcani, instaurarea unui climat de
prietenie și bună vecinătate in rela
țiile dintre popoarele din această re
giune.
Participanții au adoptat prin con
sens un document final care cuprin
de recomandări menite să contribuie
la dezvoltarea și promovarea coope
rării industriale multilaterale între
țările balcanice. Reflectînd dorința
statelor participante de a-și uni efor
turile in vederea accelerării proce
sului de industrializare, creșterii și
diversificării comerțului lor reciproc,
documentul final identifică domeniile
de interes comun, precum și formele
de conlucrare și specializare in in
dustrie și sugerează măsuri, moda
lități și mecanisme de promovare a
acestei cooperări, inclusiv pe terțe
piețe. în document se prevede orga
nizarea, în perioada următoare, a
unei reuniuni de experți din diver
se sectoare industriale, care să con
ducă la încheierea de acorduri și
contracte de cooperare, precum și a
unei noi reuniuni, avînd ca obiective
evaluarea progreselor înregistrate si
continuarea dialogului la nivel gu
vernamental, pentru identificarea de
noi posibilități de cooperare indus
trială multilaterală. Sînt înscrise, de
asemenea, măsuri pentru intensifi
carea schimbului de informații asu
pra posibilităților existente pentru
realizarea de proiecte industriale co
mune și încheierea unor contracte de
cooperare pe termen lung, stimularea

colaborării științifice și tehnice,
examinarea necesității stabilirii de
noi forme și mecanisme care să con
tribuie la dezvoltarea conlucrării in
dustriale multilaterale și să facilite
ze schimbul permanent de idei și in
formații între țările balcanice.
Pornind de la experiența țării
noastre, de la dorința de a parti
cipa la acțiunile . vizind dezvoltarea
cooperării industriale interbalcanice,
delegația română a avansat propu
neri privind convenirea de noi do
menii de cooperare — de măsuri
adecvate pentru menținerea dinami
cii, promovarea și asigurarea conti
nuității cooperării în acest domeniu
utilizarea unor forme noi și mecanis
me corespunzătoare care să asigure
legături permanente, desfășurarea
unui larg schimb de năreri și infor
mații între ministerele si organiza
țiile de specialitate din țările regiu
nii. acestea avind dreot scop stimu
larea cooperării industriale pe ter
men lung in domenii de interes co
mun, pe baze reciproc avantriioase.
Aceste propuneri, care au fost cu
prinse și in documentul final, au fost
primite cu interes de participanții la
reuniunea de la Belgrad.
Delegații au apreciat dialogul pri
lejuit intre țările participante și re
zultatele sale, reuniunea reprezentind o nouă contribuție menită să
asigure aprofundarea cooperării din
tre țările din Balcani, in vederea
statornicirii unui climat de încredere
și largă conlucrare care să permită
noi pași pe calea dezvoltării și pro
gresului lor economic și social, în
interesul păcii și securității în aceas
tă regiune. S-a subliniat, totodată,
că lucrările actualei reuniuni se în
scriu în eforturile constante pe care
țările din Balcani le depun pentru
edificarea securității și dezvoltarea
cooperării în Europa. Lucrările reu
niunii s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere, colaborare și
respect reciproc.

Luări de poziție în favoarea dialogului Est-Vest
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — în
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate cu prilejul vizitei sale in
Ungaria, cancelarul federal al R.F.G.,
Helmut Kohl, a subliniat, referindu-se la' problema relațiilor EstVest, că, deși în aprecierea cauzelor
și caracterului încordării internațio
nale pozițiile guvernelor ungar și
vest-german sînt divergente, ambele
părți sînt de acord cu faptul că este
necesară continuarea dialogului. El
a subliniat că R.F.G. este gata să-și
extindă legăturile cu toate țările esteuropene, ghidîndu-se in politica sa
după considerentele realismului și
fidelității față de angajamentele asu
mate.
Referindu-se la unele probleme
economice internaționale, cancelarul
federal a arătat că țara sa se opune

Reducerea

dobînzilor și

tuturor formelor de protectionism
comercial.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Vizita
în U.R.S.S. ne-a permis „să discutăm
în mod deschis toate problemele
care prezintă interes pentru țările
noastre" — a declarat, in cadrul unei
conferințe de presă, Franțois Mitter
rand, președintele Republicii Fran
ceze, la încheierea convorbirilor avu
te pu Konstantin CernenkO, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S. Dialogul la nivel înalt —
a spus șeful statului francez — a pri
lejuit „afirmarea principiilor ce gu
vernează acțiunile noastre, care* nu,
sînt identice în toate aspectele, pre
cum și a dorinței de a înainta în do
meniile unde este posibil".

renegocîerea

datoriei

externe — cerințe imperioase pentru redresarea
economică a Americii Latine
Declarația politică a Conferinței ministeriale de la Cartagena
BOGOTA 23 (Agerpres). — La
Cartagena, în Columbia, au luat
sfîrșit lucrările Conferinței ministe
riale latino-americane consacrate
problemei datoriei externe a statelor
din regiune. Participanții — miniș
trii de externe și ai finanțelor din
11 țări latino-americane cel mai grav
afectate de povara datoriei externe
— Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile,
Columbia, Ecuador. Mexic, Peru. Re
publica Dominicană. Uruguay și
Venezuela — au adoptat o declarație
politică finală, intitulată „Consensul
de la Cartagena", la care sînt invi
tate să se alăture și alte state din
zonă. Documentul evidențiază greaua
povară reprezentată pentru econo
miile latino-americane de serviciul
datoriei externe, care, practic, este
echivalent cu valoarea dublă a creș
terii exporturilor lor. Numai în
ultimii opt ani, plata dobinzilor a
totalizat pentru țările latino-ameri
cane 173 miliarde dolari. Fiecare
procent de sporire a ratei dobînzilor
— precizează declarația — reprezintă
o scădere a veniturilor în devize de
2,5 miliarde dolari pe an. la o
datorie globală de circa 350 miliarde
dolari.
Țările semnatare reafirmă „nece
sitatea abordării politice la scară
internațională a problemei datoriei
externe". Se subliniază. îndeosebi,
imperativul de a se trece la revi
zuirea. de către organismele finan
ciare internaționale și băncile parti
culare străine, a condițiilor acordării
de împrumuturi, pentru a se acorda
prioritate fondurilor solicitate in
scopul dezvoltării economice a sta"telor și a se ține seama de condi
țiile social-politice și economice spe
cifice fiecărei națiuni. Este eviden
țiată necesitatea reducerii drastice
a ratei dobînzilor și se recomandă
ca la renegocierea datoriilor să se
aibă în vedere capacitatea de plată
și. în genere, potențialul economic
al fiecărei țări. Țările participante
se pronunță pentru perioade de
rambursare mai lungi și pentru un
serviciu rezonabil al datoriei, în
caz contrar nefiind posibilă depă
șirea situației în care se află în
prezent statele latino-americane.
între cererile formulate în docu
ment figurează eliminarea măsurilor
protecționiste luate pe piața mon
dială împotriva exporturilor țărilor

latino-americane. alocarea de noi
drepturi speciale de tragerA ale
F.M.I., precum și orientarea dm noi
fonduri de capital către statele în
curs de dezvoltare, pentru sprijinirea
programelor lor de redresare și
progres economico-social.
Cele 11 țări participante propun
între altele, organizarea unei întilniri guvernamentale între statele
latino-americane și cele industriali
zate occidentale pentru a dezbate în
comun problema datoriei externe.
Documentul preconizează, totodată,
crearea unui mecanism permanent
de consultări, cu misiunea de a se
promova și facilita stabilirea unui
dialog constructiv între creditori și
debitori pentru rezolvarea în mod
echitabil a punctelor de vedere di
vergente.
Alte măsuri practice vizează con
stituirea unui secretariat permanent
pentru problemele datoriei externe
latino-americane, cu sarcina de a
urmări modul în care se realizează
în practică acordurile și angajamen
tele adoptate în acest domeniu, pre
cum și organizarea a noi conferințe
similare, viitoarea reuniune — la
nivelul miniștrilor de finanțe — ui
mind să aibă loc la Buenos Aires,
în luna septembrie.

Cu nouă ani în
urmă, istoria poporu
lui mozambican con
semna un eveniment
de hotărîtoare însem
nătate pentru destine
le sale : proclamarea
independenței națio
nale. Actul de la 25
iunie 1975. încununare
a luptei eroice purtate
cu arma în mină vre
me de peste un dece
niu. sub conducerea
Frontului de Elibe
rare din Mozambic
(FRELIMO). a marcat
începutul unei perioa
de de mari eforturi
pentru lichidarea gre
lei moșteniri coloniale
și asigurarea progre
sului multilateral al
țării.
în anii care au tre
cut de atunci. Mozambicul s-a angajat ferm
pe calea înfăptuirii unor amțile acțiuni pe
plan economic și so
cial. pentru realizarea
unor schimbări struc
turale progresiste. în
noitoare. în perspecti
va făuririi unei noi
societăți.
Eforturile în vede
rea valorificării resur
selor naturale în folo
sul întregului popor
au dus la obținerea
unor realizări notabile.
Așa cum s-a relevat la
Congresul al IV-lea al

Partidului FRELIMO,
în ultimii șase ani
produsul național brut
a crescut cu 11,6 la
sută. Prin introduce
rea principiilor plani
ficării în economia
națională, s-au produs
modificări structurale:
în prezent, 85 la sută
din producția de măr
furi se realizează pe
bază de plan, iar sec
torul de stat se dez
voltă continuu, asigurind acum 70 la sută
din producția de măr
furi. în aceeași peri
oadă, creșterea pro
ducției globale în agricultură a fost de.8,8
la sută. Ținînd seama
de specificul țării, cu
o populație în majori
tatea sa covîrșitoare
ocupată în agricultură,
partidul de guvernămint apreciază că pro
blema agrară este
astăzi
fundamentală
pentru dezvoltarea economico-socială. pen
tru consolidarea re
voluției ■ mozambicane.
Realizări
însemnate
s-au obținut, de ase
menea. in dezvoltarea
invățămintului și asis
tenței medicale.
Poporul român, care
și-a manifestat deplina,
solidaritate cu lupta
poporului
mozambi

Pentru soluționarea problemei coreene pe cale pașnică
și transformarea peninsulei într-o zonă denuclearizată
Memorandumul M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 23 (Agerpres). — Cu
prilejul „Lunii de solidaritate cu
lupta poporului coreean". Ministerul
Afaceriloi- Externe al R.P.D. Coreene
a dat publicității un memorandum,
în document. transmite agenția
A.C.T.C., se subliniază că poporul
coreean nu va permite niciodată ca
teritoriul său să fie transformat într-un cîmp de bătălie nucleară.
Afirmînd că Statele Unite încear
că să aducă în Coreea de sud rache
tele nucleare cu rază medie de ac
țiune „Pershing-2“ și „Cruise" și
chiar arme cu neutroni, me.morandumul relevă că. în urma acestor
acțiuni, in Peninsula Coreeană s-a
creat o situație foarte periculoasă.
Guvernul R.P.D. Coreene — se ara
tă in document — a înaintat pro
puneri corecte și realiste pentru
prevenirea pericolului unui război
nuclear și soluționarea pașnică a
problemei coreene, depunind toate
eforturile pentru transpunerea în
viată a acestor propuneri. Guvernul
R.P.D. Coreene a propus transfor
marea Peninsulei Coreene într-o
zonă permanentă de pace, lipsită de

arme nucleare.- si recent a înaintat
propunerea de a se organiza convor
biri tripartite între R.P.D.C. și Sta-*
tele Unite, cu participarea autorită
ților sud-coreene. pentru a se discu
ta probleme cum ar fi înlocuirea
acordului de armistițiu cu un acord
de pace între R.P.D.C. și S.U.A.. re
tragerea trupelor Statelor Unite din
Coreea de sud și adoptarea unei
declarații de neagresiune între Nord
și Sud. Aceste propuneri — subli
niază documentul — se bucură de
sprijinul și aprobarea depline ale
întregului popor coreean și ale po
poarelor. iubitoare de pace din lume.
Guvernul R.P.D. Coreene și între'gul popor coreean, se arată în în
cheierea memorandumului. își expri
mă convingerea că guvernele, parti
dele politice și organizațiile de masă
iubitoare de dreptate și pace, forțele
progresiste de pretutindeni își vor
exprima sprijinul activ, solidaritatea
cu lupta justă pentru curmarea ac
țiunilor de transformare a Coreei de
sud într-o bază nucleară si pentru
solutionarea problemei coreene pe
cale pașnică.

Solidaritate cu lupta populației sud-africane
împotriva rasismului
Declarație a Consiliului Mondial al Păcii
în document este exprimată solida
ritatea cu mișcările de eliberare na
țională din Africa australă și se
adresează forțelor democratice, pro
gresiste, din întreaga lume apelul de
a-și intensifica acțiunile pentru abo
lirea politicii de apartheid, pentru
eliminarea discriminărilor Ia care
este supusă populația africană majo
ritară din R.S.A.

HELSINKI 23 (Agerpres). — Cu
prilejul „Zilei libertății Africii de
Sud", marcată la 26 iunie, Consiliul
Mondial al Păcii a dat publicității o
declarație de condamnare a politicii
de apartheid a regimului de la Pre
toria, care asigură dominația unei
minorități asupra populației africane
majoritare din R.S.A., privîndu-i pe
locuitorii de culoare de cele mai ele
mentare drepturi și libertăți umane.

Hotărîri ale guvernului libanez
BEIRUT 23 (Agerpres). — Reunit
sîmbătă în ședință în localitatea
Bikfaya, la est de Beirut, guvernul
de uniune națională al Libanului a
ajuns la un acord asupra „aranja
mentelor de securitate (pentru Bei
rut și zona adiacentă), unei noi legi
a apărării, numirii unui Consiliu
Militar și creării unei Direcții ge
nerale pentru informații și pentru
securitate națională" — a anunțat,
potrivit agențiilor France Presse și
U.P.I., primul ministru Rashid Karame. Premierul libanez a precizat
că „planul de securitate prevede
reunificarea Beirutului, eliminarea

| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
O „RETROSPECTIVA A LITE
RATURII ROMÂNE" a apărut in
Editura „Odeon" din Fraga. Lucra
rea cuprinde, intre altele, o scurtă
prezentare a celor mai de seamă
poeți, prozatori și dramaturgi ro
mâni, precum și bibliografia opere
lor din literatura română apărute,
in perioada 1953—1984, sub îngriji
rea Editurii „Odeon". Totodată, pe
scena Teatrului „Nova Scena" din
Bratislava a avut loc premiera pie
sei „O scrisoare pierdută". Specta
colele, la care au participat perso
nalități ale vieții politice și cultu
rale slovace și un numeros public,
s-au bucurat de un succes deosebit.

can pentru neatîrnare,
acordîndu-i un larg
sprijin material, poli
tic și diplomatic, ur
mărește cu caldă sim
patie eforturile sale
actuale pentru consolidarea independenței,
pentru dezvoltare li
beră. Spre satisfacția
reciprocă, raporturile
de' prietenie și colabo
rare între România și
Mozambic cunosc un
curs mereu ascendent;
cresc schimburile co
merciale. se lărgește
cooperarea economică,
numeroși tineri mozambicani învață in
țara noastră.
La acest curs mereu
ascendent al colaboră
rii, o contribuție deci
sivă au avut-o întîlnirile și convorbirile de
La București și Maputo
ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu tovarășul
Samora Machel, pre
ședintele FRELIMO și
al Republicii Populare
Mozambic. Documen
tele semnate cu aceste
prilejuri exprimă vo
ința, ambelor țări de a
lărgi și adinei conlu
crarea lor prietenească
pe multiple planuri, în
interesul reciproc, al
păcii și colaborării in
ternaționale.

PREȘEDINTELE
EGIPTULUI,
Hosni Mubarak, a declarat. în ca
drul unei întîlniri cu grupul paria-,
mentar al Partidului Național-Democrat (de guvernămînt), că va ac
ționa în continuare pentru creșterea
bunăstării întregii populații a țării
și pentru consolidarea democrației
în țară. Abordînd unele probleme
externe, președintele Mubarak a
spus că „Egiptul nu permite stabi
lirea de baze militare străine pe
teritoriul său. nu face concesii și
respinge orice presiuni".
ÎNTREVEDERE LA NICOSIA.
Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Gheorghios Iacovou, a avut

liniilor de demarcație și redeschi
derea portului și aeroportului".
El a menționat, de asemenea, că
guvernul a acceptat demisia gene
ralului Ibrahim Tannous din postul
de comandant suprem al forțelor ar
mate libaneze și înlocuirea lui cu
colonelul Michel Aoun, comandan
tul celei de-a VIII-a Brigăzi a ar
matei, amplasată în prezent la Souk
El Gharb.
Agențiile internaționale de presă
notează că ședința cabinetului a fost
precedată de o reizbucnire bruscă
a luptelor în zona capitalei libaneze.
o întrevedere, la Nicosia, cu reprezentantul special în exercițiu al se
cretarului general al O.N.U. pentru
problema cipriotă, James Holger.
Purtătorul de cuvînt al guvernului
cipriot a declarat că Javier Perez
de Cuellar va lua pînă la sfîrșitul
lunii iulie o decizie în privința mo
dului în care va acționa in perioada
următoare pentru soluționarea problemei cipriote.

CIOCNIRI
ÎNTRE DEMONSTRANȚI ȘI POLITIE LA SEUL.
La Seul au avut loc demonstrații
ale organizațiilor de tineret care se
pronunță împotriva politicii repre
sive a autorităților sud-coreene.
După intervenția poliției, care a încercat să oprească desfășurarea ma
nifestației, s-au produs ciocniri
soldate cu răniți.
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