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In dezbaterea organizațiilor Semnătura tovarășului
de partid

I

Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intilnit
cu tovarășul Narciso Isa Conde
secretar general al Partidului Comunist Dominican

în cuvlntarea rostită la recenta 
plenară comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României, to
varășul Nicolae Ceaușescu — evi
dențiind rezultatele pozitive obți
nute în dezvoltarea economiei în a- 
cest cincinal — a relevat, totodată. 
Intr-un spirit de înaltă exigență și 
principialitate, neajunsurile exis
tente în diverse domenii de activi
tate, lndicînd direcții clare de ac
țiune, măsuri și sarcini a căror în
făptuire trebuie să 
se afle In centrul 
preocupărilor or
ganelor și organi
zațiilor de partid, 
ale ministerelor, 
centralelor și uni
tăților economice, 
ale tuturor oame
nilor muncii. Una 
din aceste sarcini 
majore se referă 
la necesitatea su
plimentării ex
portului șl diminuării Impor
tului, asigurării unui comerț exte
rior dinamic, echilibrat și eficient, 
intrucît — așa cum a subliniat se
cretarul general al partidului — de 
aceasta depinde într-o măsură tot 
mai mare transpunerea cu succes in 
viață a programului de dezvoltare 
economico-socială a patriei noastre.

Dezvoltarea continuă a comerțu
lui exterior al țării noastre este o 
cerință obiectivă presupunînd ridi
carea pe o treaptă calitativ superi
oară a rezultatelor pozitive obținu
te pină în prezent și. totodată, 
eliminarea unor aspecte și feno
mene negative care mai există. 
Dată fiind însemnătatea acestei sar
cini pentru ansamblul economiei 
naționale, dat fiind roluî-cheie. de 
factor motor al organizațiilor . de 
partid pentru buna soluționare a 
tuturor problemelor mersului nostru 
înainte, în ministere și instituții 
centrale, în întreprinderi de co
merț exterior și institute de cerce
tări se organizează adunări gene- 

y^ale deschise ale organizațiilor de

bază șl ședințe cu activul de par
tid consacrate acestei probleme. In 
aceste adunări și ședințe se anali
zează modul în care se îndeplineș
te planul de export, măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru recupera
rea unor rămîneri în urmă, pre
cum și pentru realizarea sarcinilor 
suplimentare de export, reducerea 
importurilor, respectarea termene
lor contractuale 
calității la toate 
nate exportului.

Adunări de partid 
în ministere, instituții 

centrale, unități de comerț 
exterior, institute 

de cercetări

și îmbunătățirea 
producțiile desti- 

încheierea de noi 
contracte. Desfă- 
șurîndu-se pe ba
za orientărilor și 
sarcinilor majore 
formulate de se
cretarul general 
al partidului la 
recenta plenară, 
dezbaterile din a- 
ceste adunări și 
ședințe trebuie să 
se caracterizeze 
printr-un spirit 
de inaltă exigență 

și responsabilitate comunistă, 
neîmpăcare cu neajunsurile, să 
încheie cu programe concrete 
măsuri a căror aplicare să marche
ze îmbunătățiri radicale în activi
tatea de export-import.

Tn ce privește importul, sarcina 
primordială constă în reașezarea 
consumurilor de produse importate 
în raport — să ne fie scuzată for
țarea limbajului — cu „necesități
le intr-adevăr necesare" ale econo
mici naționale, cu cerințele reale și 
stricte ale societății, instaurarea 
unui regim de economisire severă 
a acestora, eliminarea risipei și a 
luxului. în mod deosebit trebuie să 
se țină seamă tie posibilitățile rea
le ale tării noastre în ce privește 
acoperirea cu mijloace valutare a 
importului. Sîntem o tară socialistă 
în curs de dezvoltare, ne-am pro
pus mari sarcini de progres, avem 
încă multe și multe nevoi de îm-

pe Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa poartă girul întregului nostru popor
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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in noua halâ de producție de la întreprinderea de rulmenți din Birlad 
ee supraveghează cu maximâ atenție funcționarea utilajelor pentru a se 

/ obține numai produse de calitate superioară
î

(Continuare în pag. a Il-a)

DIN CODUL PRINCIPIILOR SI NORMELOR 

MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE 
ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE:

17. Comunistul trebuie să fie cinstit, sincer, 
principial și corect, să nu tolereze minciuna, 
falsitatea, ipocrizia, să combată încercările de 
inducere în eroare a organelor superioare, a 
tovarășilor de muncă, sustragerea de la răspunderi 
și îndatoriri.

In pag. a IV-a comentariul nostru :

DRUMUL CINSTEI E STRĂJUIT DE ADEVĂR

Pentru că m-am născut 
In Medgidia, scriind astăzi 
despre ea am impresia că 
intru in polemică. intr-o 
polemică susținută cu mine 
însumi. Da. am scris despre 
multe locuri ; și numai la 
trista mea Medgidie (cum o 
știam odinioară) nu m-am 
gindit. lăsind-o acolo, tno- 
țăind, sub praful alb din 
Dobrogea de cretă și 
soare a copilăriei mele. 
Pentru că Medgidia era 
prin excelență orașul in 
care, nu că nu se intimpla 
nimic, dar se intimpiau 
mereu aceleași lucruri, cu 
o incăpăținată stereotipie, 
ceea ce garanta tirguiui 
posibilitatea de-a rămine 
victima monotonei sale e- 
xistențe rudimentare.

Era Medgidia orașul din 
chirpici și paiantă, născut 
din pămint și hărăzit a se 
întoarce pesemne, cîndva, 
in straturile dealurilor care 
fuseseră săpate spre a se 
face chirpici. Din piatră 
erau făcute doar zidurile 
Înconjurătoare ale curților, 
și acestea insă fără nici o 
aspirație spre perenitate. 
Pentru că piatra albă de 
Dobrogea nu o așeza nimeni 
temeinic in mortarul ce a- 
vea s-o poarte peste veacuri, 
ci o îngrămădeau — felie 
peste felie, bolovan peste 
bolovan, ca-ntr-o baricadă 
improvizată pentru vreo ur
gentă bătălie, ce-avea apoi 
să se spulbere in fum și-n 
netimp. Uneori, ca-n vre
muri imemoriale, pe fețele 
pietrelor acestora așezate 
de-a valma in ziduri desco-

Marți, 5 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit, 
în stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Narciso Isa Conde, secretar general 
al Partidului Comunist Dominican, 
care face o vizită în țara noastră la 
invitația C.C- al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar aL C.C. al P.C.R.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Narciso Isa Conde au avut un schimb 
de vederi privind preocupările și ac
tivitatea celor două partide, precum 
și în legătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

în timpul convorbirii a fost expri
mată dorința comună de a amplifi
ca și diversifica relațiile de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Dominican, caracterizate 
prin înțelegere, stimă și respect mu
tual. în interesul reciproc, al dezvol
tării raporturilor dintre cele două 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

în deplin consens, s-a apreciat că 
schimbările rapide care au loc în ra
portul de forțe pe pian mondial im
pun intensificarea luptei popoarelor 
pentru înlăturarea politicii imperia
liste. colonialiste, neocolonialiste, de 
dominație, de asuprire națională și 
socială, pentru democratizarea rela
țiilor internaționale și instaurarea 
unei noi ordini economice și politice. 
A fost evidențiată importanta unirii, 
pe plan național și internațional, a 
tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste și antiimperia- 
liste, pentru împlinirea aspirațiilor 
vitale ale popoarelor, pentru accele
rarea transformărilor ce au loc în 
prezent în întreaga lume, pentru re
zolvarea problemelor internaționale 
cu participarea, pe bază de egalitate, 
a tuturor statelor, pentru afirmarea 
dreptului popoarelor de a fi stăpîne 
pe propriul lor destin, pentru trium
ful în întreaga lume a idealurilor 
păcii și socialismului.

în acest cadru a fost evidențiată 
importanta luptei popoarelor din A- 
merica Latină pentru înfăptuirea u- 
nor adinei prefaceri pe plan social- 
economic, pentru a deveni stăpîne ale

bogătiilor naționale și ale propriilor 
lor destine, pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, conform voinței și intere
selor lor legitime.

Reliefîndu-se însemnătatea încheie
rii cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, s-a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
cu fermitate pentru transpunerea in 
practică a prevederilor Actului final 
al Conferinței, a angajamentelor asu
mate de statele participante, pentru 
asigurarea unei securități reale și a 
unei rodnice conlucrări între țările 
europene, ceea ce va avea o influen
tă deosebit de pozitivă asupra desfă
șurării întregii vieți politice interna
ționale, pentru pacea mondială.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Dominican și-au expri
mat și de această dată hotărîrea de 
a milita pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor revolu
ționare și progresiste, a întregului 
front antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

CU GRIJĂ GOSPODĂREASCĂ, SĂ ASIGURĂM 0 RECOLTĂ DE TOAMNĂ CIT MAI BOGATĂ

ACUM ESTE IMPORTANTA
UDAREA PORUMBULUI

în zonele lipsite de precipitații
BRÂILA: Plan de măsuri

pentru extinderea irigațiilor
în județul Brăila, lipsa de ploi din 

ultima perioadă, temperaturile ridi
cate. precum și consumul mare de 
apă din sol determinat de dezvolta
rea culturilor prăsitoare au dus Ia 
creșterea deficitului de umiditate din 
sol. Ca urmare, au fost intensificate 
lucrările de irigare a culturilor. Fină 
la sfîrșitul săptămînii trecute au fost 
aplicate udări pe o suprafață totală 
de peste 217 000 hectare. Cu toate 
acestea, programul de udări pe săp- 
tămina trecută de 32 800 hectare nu 
a fost realizat decit în proporție de 
87 la sută. Astfel, in perioada 25 iu
lie — 1 august, față de 8 568 ha pro
gramate a fi irigate in întreprinde
rile agricole de stat, nu s-au aplicat 
udări decit pe 8 120 ha. iar în coope
rativele agricole din 23 520 ha pre
văzute au fost udate doar 19 591 ha. 
Iată de ce. în ședința de comanda
ment ținută luni la sediul comitetu
lui județean de partid Brăila au fost 
stabilite noi măsuri în vederea in
tensificării lucrărilor de irigații. Ast
fel., vor fi înlăturate, de către S.ÎW.A. 
defecțiunile la utilajele de irigat, iar 
conducătorii de unități agricole vor 
asigura forța de muncă necesară mu
tării aripilor de udare. Pentru săptă-

mina aceasta s-a programat să se 
irige o suprafață de 36 079 ha, din 
care 15163 ha cu porumb, iar restul 
cu soia, lucernă. legume, sfeclă de 
zahăr și culturi succesive. (Mircea 
Bunea).

TULCEA : Toate motopom- 
pele să funcționeze din plin 

în cooperativele agricole din jude
țul Tulcea continuă de zor irigarea 
culturilor. Pentru această săptămină 
s-a prevăzut să se facă udări pe o 
suprafață de aproape 13 000 hectare. 
Bune rezultate obțin cooperativele a- 
gricole Nufărul, Sarinasuf, precum 
și cele care fac parte din consiliul

lntercooperatlst Mihail Kogălnlcea- 
nu. Trebuie luate măsuri pentru in
tensificarea acestor lucrări în toate 
unitățile agricole. Spunem aceasta 
întrucit din programul pentru săp- 
tămina trecută care prevedea iriga
rea unei suprafețe de peste 12100 
hectare în cooperativele agricole și 
4 258 hectare în întreprinderile agri
cole de stat, nu s-a realizat decit 73 
și respectiv 28 la sută. Cauza întîr- 
zierilor o constituie căderile de ten
siune din rețeaua electrică, ceea ce 
a împiedicat buna funcționare a sta
țiilor de pompare. Au fost luate mă
suri în vederea înlăturării tuturor 
neajunsurilor care împiedică buna 
desfășurare a udărilor în sistemele 
de irigații. (Vasile Nicolae).

)

ARAD: Moi obiective de investiții 
au început să producă

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

MARII SĂRBĂTORI

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion). — în ultima 
perioadă, prin eforturile depuse, >de 
constructori și montori, în munici
piul și județul Arad au fost date 
în funcțiune noi capacități de pro
ducție. Astfel, pe platforma Combi
natului de 
Arad a fost 
fabrică de 
cum și noul 
timul obiectiv fiind o veritabilă fa
brică concentrată într-o singură li
nie de fabricație automată, prima 
de acest fel din țară, care asigură

prelucrare a lemnului 
dată în exploatare noua 
mobilă modulată, pre- 
atelier de sertare — ul-

sertare pentru întreaga cantitate de 
mobilă ce se produce in alte 15 fa
bric;,.de mobilă din mai multe ju
dețe ale patriei. La realizarea aces
tor două obiective, o contribuție în
semnată au adus constructorii lo
tului 1 Arad — șantierul 6 al T.C.I. 
Timișoara. De asemenea, în orașul 
Chișineu-Criș a început să producă 
noua fabrică de lapte praf — a doua 
unitate de acest fel pusă în func
țiune în județul Arad in actualul 
cincinal. Dotată cu utilaje moderne, 
fabrica va prelucra o bună parte 
din laptele colectat în zona respec
tivă.

Pentru mineri „noroc bun!" înseamnă
a da țării

„Puternic însuflețiți 
Congresului al XI-lea 
de mărețul Program 
partid, ținînd seama de sarcinile ce 
s-au stabilit pentru industria minieră 
în viitorul cincinal, adresăm tutu
ror unităților miniere o înflăcărată 
chemare la întrecere pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe 1975“...

Așa începea chemarea Ia întrecere 
adresată, la începutul acestui an. tu
turor minerilor țării de către co
lectivul Exploatării miniere Lu- 
peni. înflăcăratei chemări i-au urmat

de hotărîrile 
al partidului, 
elaborat de

producții suplimentare
răspunsuri entuziaste din partea tu
turor minerilor țârii.

Așa s-a declanșat întrecerea mi
nerilor. Acum, cind mai sint doar 
citeva săptămîni pină la marea săr
bătoare 
aflăm 
rului", 
zenta 
concordanta între cuvînt și ___  ,
concordanța între ceea ce s-a an
gajat să dea tării bravul detașament 
al minerilor și ceea ce a dat efec
tiv. $i din lectura unor cifre statis
tice de întrecere reiese clar că această

de la 23 August, cînd ne 
în preajma „Zilei mine- 
ne propunem, prin pre- 
anchetă-sondaj, să urmărim 

faptă ;

concordantă este deplină, că mine
rii tării acționează cu hotărire pen
tru transpunerea în practică a sarci
nilor trasate de recenta plenară co
mună a C.C. ai P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României. Iar una din 
aceste sarcini concrete se referă la 
asigurarea unui grad mai ridicat de 
acoperire din tară a necesarului de 
cărbune cocsificabil.

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a III-a)

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

pereai urme sculptate de 
acant care-ți trezeau senti
mentul istoriei. Al unei is
torii îngropate aici, sub 
pămîntul Dobrogei. și care, 
după două mii de ani. sco
tea la iveală — mesager

vestigii ale civilizației aces
tor locuri : Histria și Tro- 
paeum Traiani. Clădite 
temeinic pe pămînt dobro
gean. cele două vestigii an
tice dau dimensiune in 
timp civilizației acestor

ar merita o stradă princi
pală, ajunsese la desăvir- 
șirea post-impresionismu- 
lui său atit de original. 
Medgidia copilăriei mele, 
Medgidia anilor dintre cele 
două războaie...

să-1 găzdu-îndreptățită 
iască.

Pentru că _ 
astăzi, nu exagerez cu ni
mic, are chipul unei mo
derne stațiuni balneo-cli- 
matice. E un oraș al parcu-

Medgidia de

A

Editorul și valorile

O O Medgidia de 
_ _ nu este

AUGUST
mi

peste timp — cîte-o frunză 
adine penată in marmura 
vreunui rest de capitel.

Așezată jumătate pe stîn- 
ca 
Hercinici 
ultimele 
car 
dia 
lui 
lui

subterană a munților 
și jumătate pe 
convulsii 

ale Balcanilor, 
se află pe locul 
de la jumătatea

intre cele două mari

de cal- 
Medgi- 
castru- 
drumu-

o iluzie optică...
însemnări de Cornelii) LEU

locuri. între ele, între pia
tra nemuritoare.
din
dia. Chirpicii, praful, (în
tării caracterizau Medgidia 
chiar pe vremea cînd Ion 
Valerian își plasa in \ ea 
ciorotica acțiune a unui ro
man. iar Lucian Grigores- 
cu, primul mare artist năs
cut in ea. al cărui nume

se ridica
lut și cretă Medgi-

Și tată că, fără teamă de 
ridicol, astăzi îmi permit a 
spune că dacă se va orga
niza vreun colocviu despre 
urbanistica modernă a așe
zărilor noastre, despre ra
portul dintre spiritul civic 
gospodăresc și cuceririle 
urbanisticii contemporane, 
apoi Medgidia ar fi foarte

rilor, al chejurilor, al 
blocurilor ce pun în valoa
re pantele, ca-n cea mai 
modernă arhitectură sub- 
montană. Un centru civic 
larg, gîndit elegant, o in
genioasă fintînă arteziană 
și — impresionant nu
măr — aproape 200 de 
statui domină locul stră
duțelor prăfoase pe care.

tn copilăria mea, tre
ceau sacalele trase de mă
gari. Acum cișmeaua unde 
stăteau la rînd sacagiii de
vine piesă de muzeu — 
monument funerar ai unor 
vremi apuse. Iar Medgidia 
își întinde reliefat alba ar
hitectură modernă, între 
miile de hectare de vie 
ce-o înconjoară, imbrăcînd 
în dionisiace rezonanțe 
largile acolade ale dealuri
lor de cretă.

Este Medgidia celor 365 
de kilometri de străzi as
faltate Medgidia cartie
relor de blocuri înecate 
în verdeață. Medgidia vi
lelor cochete din care res
piră tihna. Iar, pentru ge
nerația de astăzi, balta și 
praful sint inlocuite cu 
parcul, cu faleza, cu apele 
îndiguite și cu sculpturile 
ce se lăfăie 
spații ale 
densitate de operă sculp
turală integrgtă in urbanis
tică pe kilometru pătrat, 
orașul acesta din centrul 
Dobrogei cred că deține as
tăzi primul loc. Chipul lui 
este parafat de imaginația 
unor artiști plastici 
se simt bine in acest 
deosebit de primitor. 
Sinaie dobrogeană.

Da. acesta este senti
mentul astăzi, cind des
cinzi in locul care produce 
ciment și produce utilaje 
moderne pentru moderna 
agricultură ce se dezvoltă 
ir, juru-i. O viață civili-

pe marile 
peluzelor. Ca

care 
oraș 

ca o

(Continuare in pag. a Ii-a)

în sutele 
care au trecut 
invenția 
ditorul a 
sonaj de 
cu totul 
torită activității 
de ' ...
movare și răspîndire 
a valorilor de cultură. 
La început șef al 
unei tipografii, el a 
devenit treptat un 
factor de selectare și 
de decizie, dinamizat, 
desigur, și de gindul 
ciștigului bănesc, dar 
și de acela al gloriei 
profesionale, depen
dent in cea mai mare 
măsură de calitatea 
și frumusețea operei 
specifice. Să ne gin- 
dim. de pildă, la fai
ma atelierelor vene- 
țiene din secolul al 
XVI-lea sau la graba 
cu care se tipăreau o- 
perele lui Erasmus, 
așteptate de toți uma
niștii continentului.

în secolul al XVIII- 
lea, adevăratul înain
taș întru revoluții și 
filozofie al grăbitului 
și căutătorului nostru 
secol al XX-lea, pres
tigiul editorului a a- 
tins cotele maxime. 
Răspîndirea ideilor în 
marea aventură a „lu
minilor" a fost opera 
editorilor prieteni ai 
filozofilor.

îndrăzneți și între
prinzători, acei edi
tori ai secolului al 
XVIÎI-lea se prindeau 
in vasta, redutabila ac
țiune a trezirii conști
inței popoarelor prin 
răspîndirea unor idei 
cu largă rezonanță 
printre intelectuali și 
în mase.

Sigur însă 
actului de 
al editorului 
încoace n-a 
de neîntrerupte izbu- 
tiri. Nu întotdeauna cel 
aflat in fruntea unei 
intreprinderi specia
lizate a avut antenele 
cele mai sensibile in 
detectarea valorilor 
de idei ori a valorilor 
estetice. Dar s-a în- 
tîmplat totuși, in nu
meroase cazuri, mai 
cu seamă în secolul al 
XIX-lea. ca unii edi
tori să aibă o intuiție 
mai adincă și o jude
cată mai dreaptă in 
publicarea unor capo
dopere decit criticii

de ani 
de la 

tiparului, e- 
fost un per- 
o importanță 
specială, da- 

sale 
descoperire, pro-

care le-au primit cu 
rezerve. Pe cei dinții 
i-a răsplătit posterita
tea pentru alegerea lor 
atit de pertinentă, cu 
succese tîrzii de pu
blic, pe cei din urmă 
i-a înregistrat, nega
tiv, istoria literară cu 
eronatele lor opinii 
despre operele unui 
Flaubert ori ale unui 
Baudelaire, de exem
plu...

De fapt, pînă în zi
lele noastre, și cu atit 
mai mult în zilele 
noastre, problema 
cheie a editorului ră- 
mine aceea a rapor
tului dintre valoarea

de Zoe 
DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

că istoria 
autoritate 
de atunci 
fost una

reală, intrinsecă a o- 
perei de artă pe care 
o publică, și răsune
tul acesteia 
știința 
bl ic. 
listă 
este 
mai 
bilități ale culturii de 
masă, el fiind instan
ța care pune in circu
lație ideile 
rile aferente 
rii noastre, 
intre 
publicate 
receptării se cuvine să 
fie gîndit cu cea mai 
clară chibzuință. A- 
ceastă acută exigență 
care se traduce in ter
meni de calitate a o- 
perei, dar și de 
municare și receptare, 
face din editorul so
cialist mai mult decit 
un critic. Fără îndo
ială. demersul gîndirii 
critice trebuie să fie 
același și la unul, și 
celălalt, 
o fermă 
valoare, 
critic, 
face 
nu 
decit 
lui. înlesnind 
nicarea 
și cititorii săi. in vre
me ce judecata ’edito
rului antrenează pu
blicarea cărții, acțiune 
cu rezultate și de cul-

în con- 
marelui pu- 

în lumea socia- 
in care editorul 
învestit cu cele 
grave responsa-

și valo- 
orindui- 
raportul 

valoarea operei 
și calitatea

co-

la 
la 

de
la 
se 
Și

conducind 
judecată 

Numai că. 
judecata 

post-apariție 
mai influențează 

opinia cititoru- 
comu- 

intre scriitor

tură, și comerciale 
foarte importante.

Din această pricină, 
momentul selectării 
are o pondere deose
bită în șirul operații
lor critice săvîrșite de 
editor, căci acesta an
gajează în mod ire
versibil. Și răspunde
rile cele mai grele 
sint legate, in general, 
de literatura 
temporană. în 
producție <’ r___ ,
proză, dramaturgie ac
tuală in care editorul 
se mișcă, el trebuie să 
se orienteze după ne
cesitatea viziunii is- 
toriste a culturii, să 
se îndrepte spre ope
rele vii, palpitînd de 
întrebările și luptele 
epocii noastre con
structive, trecute in 
imagini artistice. Pro- 
movind numai valori 
autentice, editorul va 
izbuti acel ideal dezi
derat al realizării suc
cesului de public prin 
literatura actuală. In
teligent și instruit, cu 
o solidă pregătire 
ideologică. înzestrat 
cu acel fler al cărții 
bune care a marcat 
întotdeauna pe edito
rul notoriu, el trebuie 
să fie „nașul" opere
lor pe care le așteap
tă întreaga noastră 
societate socialistă. Cu 
eforturile conjugate 
ale celor care produc 
cartea, ale celor care 
lansează cartea și ale 
celor care citesc car
tea trebuie să se a- 
jungă la o politică de 
carte judicioasă și e- 
chilibrată, in care edi
tarea cărții contem
porane să nu producă 
stocuri nevindute și 
intervenții rapide de 
editare de romane po
lițiste. de pildă, pen
tru a se compensa pa
gubele provocate in 
bugetele editurilor. 
De strădania edito
rilor și de modul în 
care ei știu să-i încu
rajeze pe scriitorii de 
valoare depinde însăși 
suprapunerea fericită 
între publicarea unei 
opere de calitate 
imediatul succes 
public. Credem 
acesta este tipul 
politică editorială 
care cititorul Româ
niei socialiste il aș
teaptă.

con- 
vasta 

de poezie.

■Sa'S-

și 
de 
că 
de 
pe

v
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Măsuri ferme, precise pentru
creșterea productivității muncii

Continuăm ancheta-sondaj a „Scînteii" în legătură cu măsurile care 
se iau in unitățile economice pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
plenara comună a C.C. a P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, oprindu-ne azi asupra creșterii productivității 
muncii. Evidențiind că ridicarea productivității muncii constituie fac
torul hotăritor al progresului general al societății, al ridicării bunăstă
rii poporului. în cuvîntarea rostită la plenară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea ca. în fiecare întreprindere, centrală 
și minister, să se treacă la întocmirea de programe concrete de măsuri, 
să se identifice in permanentă noi posibilități și rezerve pentru a se 
realiza o creștere mai accentuată a productivității muncii. „în acest 
scop — arăta secretarul general al partidului — este necesar să se ac
ționeze pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de 
producție, pentru aplicarea procedeelor tehnologice moderne. în toate 
unitățile trebuie asigurată perfecționarea organizării producției și a 
muncii, întărită ordinea și disciplina, eliminate pierderile de timp și 
întreruperile nejustificate în producție".

Am adresat unor cadre de conducere din întreprinderi și centrale 
două întrebări în legătură cu problema creșterii productivității muncii :

• se studiază normarea pe crite
rii economice a necesarului de mun
citori indirect productivi, creșterea 
gradului de utilizare a mașinilor și 
utilajelor, precum și asigurarea 
mică a materiilor prime.

o se analizează pe grupe de 
duse raționalizarea consumului
manoperă prin perfecționarea tehno
logiilor de lucru, tinîndu-se seama 
de dotările tehnice din secții.

• pentru diminuarea efortului fi
zic si îmbunătățirea continuă a teh
nologiilor de fabricație, in acest an

rit-

pro- 
tie

vom realiza, la nivel de centrală, 
prin autoutilare, utilaje și dispozitive 
în valoare de circa 150 milioane lei.

Estimăm astfel că. pe ansamblul 
întreprinderilor centralei, vom obține 
pină la sfirșitu] acestui an o produc
ție industrială globală suplimentară 
de circa 80 milioane lei. din care 
mai mult de jumătate va fi obținută 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Vom asigura recupera
rea restantelor la productivitatea 
muncii și. pe întregul an. vom înre
gistra o depășire la acest indicator.

Activitate intensă la noua și moderna întreprindere de tricotaje din Toplița Foto : E. Dichiseanu
sz

u

ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DE METALE NEFEROASE

1. CE REZULTATE AȚI 0SȚ8EWT ÎN ACEST AN?
2. CE MĂSURI ÎNTREPRINDEȚI ÎN CONTINUARE 

PENTRU RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ?
laîă răspunsurile primite :

DIN BAIA MARE

CENTRALA INDUSTRIALĂ UTILAJ TEHNOLOGIC CHIMIC, PAUL TÎRNOVAN, secretarul comitetului de partid

PETROLIER Șl MINIER Iîn urma preocupărilor susți
nute ale colectivului de meta-
lurgisti maramureșeni

NICULAE VULCAN, director general

IPe ansamblul centralei, sar
cina privind creșterea produc
tivității muncii pe semestrul I 

a c. nu s-a îndeplinit decit in pro
porție de 98,3 la sută. Din 19 uni
tăți industriale ale centralei în 12 
întreprinderi s-a obținut, pe seama 
depășirii sarcinii planificate de creș
tere a productivității muncii în pri
mul semestru, o producție globală de 
46 milioane lei. Rezultate mai slabe 
au avut întreprinderea de piese tur
nate din Cimpina, întreprinderea de 
pompe București, întreprinderea me
talurgică Buzău, întreprinderea de 
ventilatoare Vaslui și întreprinderea 
de utilaj petrolier Tirgoviște. unde 
s-a depășit numărul de muncitori 
planificați și nu s-a putut utiliza din 
plin timpul de lucru din cauza unor

neajunsuri in aprovizionarea tehni- 
co-materială. De asemenea, au exis
tat deficiente in organizarea produc
ției și disciplina in muncă.

2 în spiritul sarcinilor majore 
trasate de secretarul general al 
partidului la recenta plenară, 

pentru recuperarea integrală a nerea- 
lizărilor la productivitatea 
atit la nivel de centrală.
care întreprindere, s-au 
de măsuri :

o au fost constituite
specialiști care analizează 
pundere — în fiecare unitate, la 
locurile de muncă — atît asigurarea 
cu cadre calificate, cit și rezervele 
de sporire a productivității.

muncii, 
cit și în fie- 
luat o serie

colective de 
cu răs-

pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării proceselor de producție, pentru 
aplicarea procedeelor tehnologice 
moderne. întărirea ordinii și discipli
nei, în prima jumătate a acestui an 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost realizată în proporție 
de 106.47 la sută. La acest rezultat 
au contribuit în mod hotăritor măsu
rile adoptate de conducerea unității 
și de comitetul de partid. între care 
cele referitoare la creșterea și folo
sirea integrală a capacităților de pro
ducție, atingerea înainte de termen a 
indicelui intensiv de utilizare la noua 
instalație de turnat bare de cupru, 
intrarea în funcțiune — cu un tri
mestru în avans — a instalației am
plificate de electroliză 
ridicarea gradului de 
timpului de lucru prin 
acordului global la 30 la sută din 
capacitatea secțiilor productive, cit și 
raționalizarea fluxului tehnologic oe 
linia cuprului. Totuși, nu ne decla
răm mulțumiți cu cît am realizat, 
pentru că în domeniul creșterii pro
ductivității muncii sînt încă impor
tante rezerve care trebuie puse în 
valoare.

2 După cum a indicat tovarășul 
secretar general al partidului 
la recenta plenară. în întreprin

dere s-a stabilit și este în curs de 
aplicare un program concret de lu
cru, cu obiective bine gindite. Și de 
această dată comuniștii s-au situat 
în primele rînduri, dovedind un pro
nunțat spirit gospodăresc în concre
tizarea de noi măsuri. în descoperi
rea și valorificarea a numeroase re
zerve interne. Iată citeva dintre cele 
mai importante :

pe primul plan situăm măsu- 
întreprinse de organizația noas- 
de partid în vederea întronării

a cuprului, 
folosire a 
extinderea

p &
' ...

La Perieni — Vaslui, o demonstrație pe sute de hectare care arată efectele pozitive ale lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului (stingă) față de terenurile neamenajate (dreapta)

• 
rile 
tră 
unui riguros spirit de disciplină în 
muncă. în acest sens, fiecare comu
nist cu experiență va avea in răs
pundere directă perfecționarea profe
sională și comportarea în producție 
a tinerilor din jur ;

• executarea în avans a unor lu
crări de revizie generală a secțiilor, 
fără oprirea instalațiilor, precum și 
organizarea pe schimburi a revizii
lor la toate instalațiile, prin care se 
poate reduce cu cinci zile timnul 
destinat acestor lucrări, ceea ce în
seamnă o producție metalurgică su
plimentară de mai multe milioane 
lei ;

• vom da în producție, cu 12 luni 
mai devreme, o capacitate de 5 000 
tone cupru electrolitic, paralel cu 
introducerea unor tehnologii moder
ne de lucru și mecanizarea unor ope
rații cu consum mare de muncă :

• vom pune în funcțiune cu 15 zile 
mai devreme turnătoria de piese de 
schimb (fontă) de la Firiza.

Prin aplicarea fermă a programu
lui de măsuri, prin efortul întregu
lui nostru colectiv, vom raporta la 
sfîrșitul acestui an că producția 
globală suplimentară pe care o va 
obține întreprinderea noastră in 
cursul acestui cincinal se va realiza 
în proporție de peste 92 la sută prin 
sporirea productivității muncii.

Anchetă realizată de 
Sever UTAN 
Gheorțjlie SUSA

0 VALOROASĂ EXPERIENȚĂ ÎN COMBATEREA

Și totuși, la doi pași de sursa noului, unitățile vecine aplică metode... vechi
An de an, în cadrul programului 

național de Îmbunătățiri funciare, 
statul alocă fonduri tot mai mari 
pentru combaterea eroziunii solului. 
In perioada 1971—1975, asemenea lu
crări s-au executat pe 826 000 ha, iar 
in cincinalul următor se vor face pe 
alte 800 000 ha. Pentru ca aceste lu
crări să aibă eficiența scontată, este 
nevoie ca unitățile agricole să aplice 
In producție sisteme agro-fitotehnice 
de cultură antierozionale, specifice 
terenurilor în pantă. în această di
recție sînt deosebit de convingătoare 
rezultatele stațiunii centrale de cer
cetări pentru combaterea eroziunii 
solului Perieni, județul Vaslui, re
zultate evidențiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul recen
tei vizite de lucru efectuate în acest 
județ. în ce constă această experien
ță, ce se face pentru extinderea ei 
în unitățile agricole ?

întreaga suprafață agricolă a sta
țiunii — 2 035 ha — este situată pe. 
versanți. înainte de amenajare, pro
ducțiile medii la hectar oscilau în 
jurul a 2 500 kg porumb, 1 400 kg 
grîu, 650 kg mazăre, 520 kg fasole și 
2 200 kg fin. Terenurile respective au 
fost amenajate antierozional și se a- 
plică cele mai potrivite sisteme de 
cultură, în funcție de panta terenu
lui. Ca urmare, producțiile au cres
cut, ajungînd, în ultimii ani, la 5 500 
kg porumb, 3 500 kg griu, 2 500 kg 
mazăre, 1 500 kg fasole și 5 000 kg 
fin în medie la hectar. Cum au fost 
obținute aceste rezultate ? „Punerea 
in valoare a potențialului productiv 
al terenurilor în pantă — ne spunea 
tov. Gheorghe Stoian, directorul sta
țiunii — impune schimbarea sistemu
lui de lucru al solului. înainte, arătu- 
rlle, semănatul și întreținerea cultu
rilor se făceau din deal în vale, pe 
linia de cea mai mare pantă, ceea ce 
favoriza procesul de eroziune. Noi 
am generalizat executarea tuturor lu
crărilor agricole pe direcția curbelor 
de nivel".

Aflăm amănunte. Prima etapă 
fn realizarea acestui obiectiv a 
oonstituit-o organizarea antierozio- 
nală a teritoriului. în cadrul acestei 
acțiuni s-a făcut dimensionarea ca
tegoriilor de folosință a terenurilor 
agricole, stabilindu-se o 
optimă a culturilor care 
cel mai bine terenurile 
Parcelele au fost orientate , 
de nivel, schimbindu-se astfel direc
ția de executare a lucrărilor agricole.

S-a creat și o nouă rețea de drumuri, 
tot pe curbele de nivel. Apoi, in 
funcție <ie gradul de frămîntare și de 
panta terenului, au fost stabilite trei 
sisteme agro-fitotehniee de cultură, 
care să asigure atit protecția anti
erozională a solului, cit și captarea 
scurgerilor de pe versanți și infiltra
rea apei in pâmint. Este vorba de 
Sistemul de cultură în fîșii, pe pante

Referitor la această problemă, tov. 
Eugen Gheorghiță, directorul ofi
ciului județean de îmbunătățiri fun
ciare, ne-a prezentat un program ju
dețean de lucrări de îmbunătățiri 
funciare, prin care se urmărește 
rezolvarea unitară, pe bazine hi
drografice. a tuturor aspectelor le
gate de combaterea eroziunii solului, 
înlăturarea excesului de umiditate și

Pe

structură 
protejează 
respective, 
pe curbele

@ Concret, practic: cum se pot cîștiga mii de ki
lograme de cereale la hectar ® Și tot concret 

despre prețul inerției

cuprinse între 8 și 18 la sută, care 
constă in alternarea fîșiilor cultivate 
cu plante care apără bine terenul, in 
general cereale păioase și plante fu
rajere, cu plantele prășitoare. Pe te
renurile cu pantă de 18—25 la sută 
se aplică sistemul de cultură in fișii 
intercalate cu benzi inierbate. iar te
renurile cu pantă între 25 și 30 ia 
sută se amenajează in agroterase. 
Prin îmbinarea judicioasă a sisteme
lor de cultură amintite, în funcție de 
configurația terenului, atît scurgerea 
apei, cit și pierderile de sol și de 
substanțe nutritive din sol s-au re
dus de două pină la patru ori. Toate 
acestea explică de ce prin simpla 
executare a lucrărilor agricole pe di
recția curbelor de nivel producția a 
crescut cu 10—12 la sută. Prin apli
carea și a celorlalte măsuri agroteh
nice, sporul de recoltă ajunge la 20—30 
la sută. Ceea ce se impune atenției 
este faptul că toate lucrările anticro- 
zionale realizate in cadru] stațiunii, 
pe terenurile cu pantă de pină la 18 Ia 
sută au fost executate cu actuala sis
temă de mașini agricole, fără a fi ne
voie de Investiții suplimentare. Aceas
tă chestiune are o importanță prac
tică deosebită, fiind de natură să sti
muleze și să determine extinderea și 
generalizarea la scara întregii țări a 
sistemelor de cultură antierozională.

Există deci o experiență bună. Cum 
se asigură generalizarea ei in pro
ducție ? Am căutat răspuns la aceas
tă întrebare, cu atît mai mult, cu cît 
303 000 ha, reprezentind 74 la sută din 
suprafața agricolă a județului Vaslui, 
se află în diferite stadii de erodare.

prevenirea inundațiilor. în bazinele 
hidrografice ale riului Prut, Studineț, 
Valea Seacă, Rebricea, Vasluieț și 
Racova au fost executate asemenea 
lucrări pe circa 75 000 ha. în cincina
lul viitor se vor amenaja alte 
42 000 ha. Eficiența și durabilitatea 
acestor lucrări mari sînt asigurate 
însă de aplicarea pe terenurile din 
perimetrele amenajate a sistemelor 
de cultură agro-fitotehnică antierozio- 
nale. al căror principal scop îl con
stituie protecția pămîntului împotri
va continuării proceselor de eroziune 
și prevenirea apariției formelor gra
ve. Or, ce se constată? Pretutindeni 
în județ poți întilni pe versanții dea
lurilor culturi de porumb cu rîndu-

rile orientate din deal în vale, 
un astfel de teren, în funcție de pan
tă, o singură ploaie torențială poate 
transporta la vale între 500—600 de 
tone de pămint la hectar, ceea ce 
echivalează cu dispariția stratului 
fertil de sol. Acest pericol n-ar exis
ta dacă versanții ar fi lucrați după 
sistemele de cultură antierozională. 
Aceste metode, deși cunoscute, 
aplică însă într-un număr foarte 
de unități agricole, pe suprafețe 
strînse Bunăoară, din cele 83 de 
operative agricole cărora li s-au 
tocmit proiecte de organizare anti
erozională a teritoriului, numai 21 au 
trecut la materializarea lor. Mai grav 
este faptul că în unele cooperative 
agricole, cum ar fi cele din Laza, 
Iana, precum și la l.A.S. Laza, lucră
rile antierozlonale s-au degradat ; 
conducerile unităților amintite, în 
loc sâ practice sistemele de cul
tură indicate, au trecut cu plugul 
peste tot ce s-a făcut, continuind să 
lucreze terenul din deal în vale.

Iată deci că noul nu numai că își 
face uneori loc cu greu în practica 
agricolă, dar, mai mult, la conduce
rile multor unități agricole se con
stată persistența în a se lucra tere
nurile în pantă după practicile vechi, 
nesocotindu-se experiența valoroasă 
existentă chiar în județ. Iată de ce 
este nevoie de un program concret 
de acțiune, de o disciplină fermă 
pentru extinderea pe toate terenurile 
in pantă a sistemelor de cultură anti- 
erozionale.

se 
mic 
re- 
co- 
în-

Aurel PAPADIUC

Pentru înfăptuirea obiectivelor cin
cinalului viitor, pe drept cuvint de
numit „cincinalul revoluției tehnico- 
Stiințifice". comuniștilor din aparatul 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, tuturor lucrătorilor din 
domeniul cercetării științifice și dez
voltării tehnologice le revine sarci
na de a milita cu fermitate și răs
pundere pentru elaborarea de tehno
logii noi și perfecționarea celor exis
tente. pentru innoirea și modernizarea 
continuă a produselor, creșterea per
manentă a calității producției și rea
lizarea de produse competitive pe 
piața internațională. în acest sens, a- 
dunarea generală a comuniștilor din 
cadrul Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie, care a avut loc 
recent, a supus unei analize exigente 
activitatea depusă in domeniul co
merțului exterior, prin prisma sarci
nilor ce revin unităților de cercetare 
și proiectare în lumina indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara din 21—-22 iulie a.c.

Se cuvine a fi relevat, din capul 
locului, că participanții au dezbătut 
într-un pronunțat spirit critic și au
tocritic aspectele esențiale ale acti
vității in vederea depășirii sarcini
lor de export și diminuării impor
turilor. au evidențiat o serie de 
neajunsuri și au adoptat măsuri con
crete menite să sporească in mod 
substantial aportul cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice la îm
bunătățirea activității de comerț ex
terior.

Cu toate că, în ultimii ani. în acti
vitatea de cercetare și proiectare 
tehnologică s-au obținut o seamă de 
rezultate bune, menite să contribuie 
la realizarea unui comerț exterior 
tot mai dinamic și eficient, vorbito
rii au arătat că aportul cercetării și 
proiectării la dezvoltarea activității 
de comerț exterior nu este la nive
lul posibilităților-și-exigențelor for
mulate de conducerea partidului si 
statului nostru.

— Una din cauzele lipsurilor — a 
arătat ing. Eugeniu Măndescu — 
constă în faptul că. în multe unități, 
tematica de cercetare este lăsată la 
discreția cercetătorilor și nu este 
rezultatul unei evaluări realiste a 
neces’tăților stringente ale ramuri
lor și subramurilor economici na
ționale, ne care acestea le ser
vesc. Așa s-a întimplat. de e- 
xemplu. in domeniul industriei con
structoare de mașini grele. Datorită 
faptului că în planurile de cercetare 
și proiectare ale unităților ministe
rului de resort nu au fost incluse. în 
trecut, obiective privind dezvolta
rea actualelor tipuri de motoare fa
bricate și crearea unor noi tipuri de 
motoare Diesel, ministerul a solici
tat achiziționarea din import a unei 
noi licențe pentru producerea aces
tor motoare. Un import ce putea fi 
deplin eliminat dacă ministerul s-ar 
fi preocupat și C.N.S.T. ar fi urmărit 
să fie incluse in plan obiectivele 
majore ale dezvoltării ramurii, ținind 
seama de necesitățile economiei na
ționale. Aceleași cauze, izvorite fie 
dintr-o informare insuficientă, din- 
tr-o slabă cunoaștere a realităților 
din întreprinderi sau din lipsă de în
credere 
creație 
terminat 
turi ale 
realiza în tară (diferite tipuri de ca
zane. transmisii etc.).

Un șir de vorbitori au arătat că 
există încă mari rezerve ale capaci
tății proprii de gîndire tehnico-știin- 
țifică insuficient valorificate. S-a 
criticat faptul că. uneori, participă
rile Ia simpozioane și reuniuni in
ternaționale au caracter formal, că 
deolasările peste hotare ale unor 
specialiști din diferite unități econo
mice, centrale. ministere au mai 
mult un caracter turistic, nesoldin- 
du-se cu rezultate practice, concrete 
pentru perfecționarea producției în 
unitatea sau ramura respectivă. De 
asemenea. în dezbateri a revenit 
frecvent in discuție problema scur
tării ciclului de cercetare — proiec
tare — fabricație, criticindu-se fap
tul că. uneori, soluții valoroase ră- 
min vreme îndelungată în sertare, 
în diferite stadii de avizare, incit 
în cele din urmă se devalorizează prin 
uzură morală.

în spiritul exigențelor formulate 
de plenara din 21—22 iulie, alți vor
bitori au criticat superficialitatea cu 
care se recurge uneori la importuri. 
Astfel, dr. ing. Nona Miilea, specia
list la C.N.S.T.. 
cînd se solicită 
care sînt 
Bunăoară.
C.N.S.T.-ului 
de import 
unor licențe 
care cercetarea și proiectarea pro
prie din cadrul aceleiași centrale au 
dus la rezultate care s-au și aplicat

industrial. De pildă. Centrala indus
trială pentru industria electrotehni
că și tehnică de calcul (C.I.E.T.C) 
din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii nu cunoștea că la 
..Electroaparataj" — întreprindere 
din subordine ! — prin concepție pro
prie s-a dat în fabricație o linie teh
nologică pentru contacte electrice 
sinterizate, ce produce din plin, li
nie pe care o solicită insă din import. 
Din păcate nu este singurul caz.

Avind în vedere faptul că

Adunarea de partid 
de la Consiliul Național 

pentru Știință și Tehnologie

C.N.S.T. este și organ de avizare a 
importurilor, lucrătorii trebuie să dea 
dovadă dc maximă exigentă in ana
lizarea și. mai ales, avizarea impor
turilor.

Cu exigență și răspundere, comu
niștii au arătat că, pentru lichidarea 
unor astfel de situații, activul 
C.N.S.T. trebuie să întreprindă o se
rie de 
tească 
sati în 
viciile 
proprii 
lit la

— Pentru a se realiza o informa
re operativă asupra a tot. ceea ce 
se produce în tară — arăta ing. Gh. 
Anghel. director la Institutul Națio
nal pentru Informare și Documenta
re — specialiștii I.N.I.D. se angajea
ză să proiecteze Dină la 30 noiembrie 
a.c. un sistem de informare Dentru 
toate ramurile economiei naționale, 

'în așa fel incit 'el să constituie un 
instrument -de 'lucru util în acțiunea 
pentru reducerea importurilor și 
creșterea exporturilor.

acțiuni menite să îmbnnăfă- 
informarea factorilor intere- 
legătură cu produsele și ser- 
ce pot fi oferite de unitățile 
de cercetare și proiectare, a- 
intern. cit și la extern.

Potrivit sarcinilor trasate de ple
nara din 21—22 iulie, comuniștii au 
analizat și posibilitățile concrete, 
încă insuficient valorificate. de 
sporire a contribuției cercetării ro
mânești la creșterea exportului. în 
acest sens, dr. ing. Emilian Rodeau, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Energie Nucleară, arăta : 
„Activitatea noastră ar trebui apre
ciată și din acest punct de 
stabilindu-se indicatori de plan șl 
pentru exportul de creație tehnico- 
științifică originală. C.N.S.T. ar pu
tea. în calitatea pe care o are. să 
stabilească sarcini în acest sens, îm
preună cu C.S.P.".

Dezbaterile din adunarea generală 
au arătat că înfăptuirea obiectivelor 
mari stabilite de Directivele viitoru
lui cincinal și de Programul partidu
lui pentru adîncirea procesului de 
industrializare a tării, de moderni
zare susținută a economiei naționale 
este de neconceput fără un aport 
substantial al activității proprii de 
cercetare științifică și de dezvoltare 
tehnologică în toate sectoarele.

în încheierea dezbaterilor, subli
niind sarcinile ce le revin, comuniștii, 
toți specialiștii din cadrul Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie 
cu 
le.
ferele și centralele industriale, să in
tensifice munca pe teren, acolo unde 
se cercetează, se proiectează și se a- 
S'milează în producție rezultatele 
concepției proprii, acolo unde indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prind viață, pentru a descoperi noi 
rezerve de creștere a exporturilor și 
de reducere a importurilor — sarcină 
politică și economică de cea mai 
mare însemnătate, de care depinde 
progresul accelerat al țării.

vedere,

(Urmare din pag. I)

ca.s-au angajat ca. împreună 
institutele centrale, academil- 
unitățile de profil. minis-

Elena MANTU

Suplimentarea exportului,
reducerea importurilor

(Urmare din pag. I)

în capacitatea proprie de 
tehnico-științifică, au de
și o serie de alte impor- 

unor produse ce se puteau

a spus : Sînt cazuri 
la import produse 
realizate în tară, 

fost prezentate 
avizare cereri 

achiziționarea

deia
au

spre 
pentru
chiar în cazurile în

Medgidia de azi
zată, comparabilă cu viața 
oricărui oraș al țării, cu 
cetățeni demni, conștient! 
de rostul lor de producă
tori de bunuri materiale, 
care la Medgidia inseamnă 
ciment pentru construcțiile 
noi și mașini pentru agri
cultura noastră. De fapt, a- 
cesta este secretul miracu
loasei transformări a Med
gidiei. ca al oricărui alt 
oraș din țara noastră : ca
racterul industrial pe care

l-a căpătat viața lui — in
dustria socialistă care, pu- 
nindu-și amprenta asupra 
vieții cetățenilor lui, l-a 
transformat structural. A- 
cesteia însă, ca o sare a 
pămîntului, îi trebuie adău
gat acel dezvoltat spirit 
civic ce ajunge la virtuți 
de talent : talent de a fo
losi tot ce se poate folosi 
pentru înfrumusețarea vie
ții cetățenilor. Iar spiritul 
acesta activ — dovadă con
cretă și deosebit de palpa-

bilă 
din 
știu 
preocupe și de — să luăm 
un exemplu — noua fabri
că de zahăr care comple
tează industria orașului și 
muzeul de artă plastică 
ce-i desăvirșește spiritua
litatea.

Este o dialectică ce-și 
dezvoltă echilibrele de ar
monie aici, în orașul care, 
pe măsură ce produce mai 
mult, capătă chip mai tru-

este Medgidia — există 
plin la edilii ei care 
in egală măsură să se

mos, mai echilibrat, într-o 
urbanistică specifică anilor 
noștri, conceptului de este
tic funcțional la care ajung 
așezările țârii.

Iar aici, intre vestigiile 
bătrinei civilizații grecești 
de la Histria și cele ale 
victorioasei civilizații ro
mane de la Tropaeum Tra- 
iani.» Medgidia există as
tăzi prin strădania edililor 
și cetățenilor ei — semn 
trainic al civilizației noas
tre socialiste.

plinit și de aceea trebuie să se com
bată orice formă de extravaganță ca
racteristică societății de consum ca
pitaliste. Cu toată răspunderea tre
buie să se examineze posibilitățile de 
a se elimina de la import tot ceea ce 
se poate produce in țară, pentru a se 
putea realiza economii valutare cu 
caic se pot cumpăra materii prime și 
mijloace de muncă realmente nece
sare și pe care nu le producem. De 
asemenea, prezintă o deosebită im
portanță pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice impri
marea unei exigențe sporite asupra 
calității produselor importate, instau
rarea unui sistem riguros de rccep- 
ționare a acestor produse. Trebuie 
combătute cu fermitate, așa cum sub
linia secretarul general al partidului, 
atitudinea de ploconire, de lipsă de 
răspundere care se manifestă din 
partea unor cadre cu prilejul încheie
rii contractelor cu partenerii străini 
sau în ce privește receptionarea sub 
aspect calitativ a produselor impor
tate. Dacă fiecare leu cheltuit tre
buie cîntărit cu grijă, această grijă 
și responsabilitate trebuie să sporeas
că inzeclt cînd este vorba de leu-va- 
lută.

Potrivit sarcinilor trasate de recen
ta plenară. îmbunătățiri substanțiale 
se cer și in domeniul exportului. 
Promovarea unui export eficient, 
creșterea competitivității produselor 
românești pe piețele externe presu
pun in mod obligatoriu reînnoirea și 
modernizarea continuă a producției 
pentru export. — acțiune ce trebuie 
înțeleasă ca un proces energic și per
manent de îmbunătățire a calității, 
caracteristicilor tehnice, economice, 
funcționale și estetice ale produsului. 
Trăim in condiții de vertiginoasă re
voluție tehnico-științifică si un pro
dus care a fost apreciat ieri ca sa
tisfăcător sau bun poate fi înlăturat 
mîine de unul și mai bun — pe care 
este normal ca clientul să-l prefere. 
Rolul principal în această acțiune 
complexă, de o deosebită importantă, 
il'au — alături de specialiștii din 
producție — cadrele din institutele 
de corcetări, care trebuie să 
soare o activitate susținută 
asimilarea de noi produse și 
logii. îmbunătățirea calității 
selor și a tehnologiilor existente, va
lorificarea cit mai eficientă a mate
riilor prime și crearea de înlocuitori.

Experiența a dovedit că. numai 
respectind riguros toate condițiile 
contractuale și, cu deosebire, cele 
privitoare la calitatea producției și 
termenele de livrare, produsele ro
mânești reușesc să se impună tot 
mai mult, să dobindească și să-și 
mențină poziții trainice pe piața 
mondială. Pretutindeni. în fiecare în
treprindere și ramură a economiei 
trebuie să se asigure obținerea de 
produse pentru export de inalt nivel 
tehnic și calitativ, corespunzător gra
dului lor de înzestrare tehnică ! Iată 
de ce. perfectionîndu-și permanent 
stilul și metodele de muncă, orga
nele si organizațiile de partid din 
ministere, instituții centrale, unități 
de comerț exterior, din unitățile 
producătoare trebuie să urmărească 
în mai mare măsură realizarea rit
mică a producției, de asigurarea în
tregului fond de marfă și livrarea la 
export a produselor la termenele și

desfă- 
pentru 
tehno- 
produ-

în condițiile de calitate prevăzute In 
contractele încheiate — factor hotă
ritor în menținerea partenerilor ex
terni. in extinderea continuă a rela
țiilor comerciale externe ale tării 
noastre.

Intensificarea schimburilor noastre 
economice cu străinătatea este strins 
legată de creșterea în continuare a 
eficientei comerțului exterior. In a- 
cest sens, organele și organizațiile de 
partid. împreună cu conducerile- m'- 
nisterelor economice și unităților 
comerț exterior au datoria să selpre 
ocupe permanent de îmbunătățirea 
structurii exporturilor, de creșterea 
ponderii produselor cu grad ridicat 
de prelucrare, de prospectarea temei
nică și continuă a pieței externe și 
adaptarea operativă a producției la 
eerlnțelc acesteia, de îmbunătățirea 
continuă a calității și prezentării 
produselor noastre pe piața interna
țională. Cu toată claritatea trebuie 
înțeles că, acționîndu-se consecvent 
pe această cale, se asigură valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale ale tării și a muncii poporu
lui nostru. în scopul creșterii avuției 
naționale. în mod deosebit trebuie 
să se urmărească ca preturile lai care 
se vînd produsele românești pe-pia
ța externă să fie cît mai avantajoa
se. iar importurile să se realizeze la 
prețuri echitabile.

Pornind 
majore 
terior. 
tuatiei 
fiecare 
tătilor 
nomiei 
tre. 
partid. <:.L 
întreprinderi _  _____ _____
răspundere de a reconsidera preve
derile de import și export. în lumi
na indicațiilor și exigențelor formu
late la plenară, trebuie să se aibă în 
vedere că sarcinile de export sini 
minimale, fiecare minister, fiecare 
colectiv avind obligația să mobilizeze 
noi resurse și posibilități care să 
permită sporirea exportului, lărgirea 
sferelor de desfacere, creșterea apor
tului activității de export la crearea 
disponibilităților valutare. în același 
timp, este necesar să se înțeleagă că 
nivelurile stabilite pentru import 
sînt maximale, că ele în nici un caz 
nu pot fi depășite, ci. dimpotrivă, 
trebuie să se acționeze cu perseve
rentă pentru reducerea lor. în dez
bateri este necesar să se afirme cu 
putere ideea că aceasta este o sarci
nă de partid pentru fiecare comu
nist. indiferent de funcția și munca 
ce o desfășoară în acest domeniu.

Revine ca o sarcină deosebit de 
importantă organelor și organizațiilor 
ăe partid să desfășoare o muncă sus
ținută în rindul comuniștilor, al tu
turor lucrătorilor pentru a asigura 
înțelegerea deplină din partea tutu
ror _a cerinței că transpunerea în 
viată. în_ fiecare zi. la fiecare loc de 
muncă. în mod concret a importan
telor sarcini stabilite pentru activita
tea de comerț exterior — suplimen
tarea exportului și diminuarea im
portului, creșterea eficienței în acest 
domeniu — este o îndatorire patrio
tică. reprezintă o condiție fundamen
tală pentru dezvoltarea in ritmuri 
susținute a economiei noastre, pen
tru creșterea nivelului de trai al po
porului.

de la comandamentele 
ale activității de comerț ex- 
de la analiza exigentă a si- 
reale din fiecare ramură, din 
unitate economică, a nqcesi- 
prezente și viitoare ale j eco- 
naționale, ale societății noas- 

organele și organizațiile de 
conducerile de ministere și 
.d—i au datoria de înaltă
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SEMNĂTURA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PE ACTUL FINAL 
AL CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA 

POARTĂ GIRUL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
în telegrama Consiliului Central *1 

Uniunii Generale a Sindicatelor se 
scrie : Milioanele de oameni ai 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — membri ai or
ganizațiilor sindicale din tara noas
tră. Consiliul Central al Uniunii Ger 
nerale a Sindicatelor din România 
vă aduc cele mai sincere mulțumiri 
pentru modul strălucit în care ați 
reprezentat interesele poporului nos
tru la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Aprobînd din toată inima conținu
tul magistralei dumneavoastră expu
neri făcute de la tribuna înaltului 

j forum al popoarelor continentului
, nostru, oamenii muncii iși exprimă

încrederea că România socialistă va
contribui, în continuare, la realizarea

> unui climat fertil de înțelegere între
toate, statele Europei și ale lumii, in 
interesul păcii și al fericirii întregii 
umanități..

însuflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu, de munca neobosi
tă și de totala dăruire fată de mă
reața cauză a fericirii poporului, a 
păcii și înțelegerii in lume, vă asi
gurăm. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că sindica
tele nu vor precupeți nici un efort 
pentru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii la transpunerea fn viață a 
Programului adoptat de istoricul 
Congres al XI-lea al partidului, pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

în telegrama Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R. se scrie : Comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Botoșani au urmărit cu justificată 
mîndrie și~ deplină aprobare activita
tea rodnică, neobosită, pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați desfășurat-o 
tn cadrul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Magistrala cuvîntare pe care ați 
rostit-o în cadrul conferinței repre
zintă o contribuție remarcabilă la 
abordarea lucidă, responsabilă a ma
rilor probleme ce frămîntă astăzi 
omenirea.

Sîntem mîndri că Actul final adop
tat In cadrul conferinței întruchi
pează principiile fundamentale pen
tru care militează țara noastră în re
lațiile internaționale, eforturile stă
ruitoare pe care le-ați depus dum
neavoastră, ani de-a rîndul. în direc
ția democratizării relațiilor dintre 
«tate.

Asigurîndu-vă de adeziunea noas
tră unanimă la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, ne angajăm să milităm cu con
secvență pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XI-lea al 
partidului, a prețioaselor indicații 
reieșite din cuvintarea pe care ați 
rostit-o la recenta plepară . comună 
tt C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

în telegrama Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și a 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România se 
subliniază : în numele tinerei gene
rații din patria noastră, vă rugăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți expre
sia celor mai sincere sentimente de 
admirație, prețuire și recunoștință 
pentru contribuția de seamă pe care 
afi adus-o la întreaga desfășurare a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, pentru activita
tea dumneavoastră neobosită consa
crată promovării cu fermitate și con
secvență a idealurilor de libertate, 
independență, securitate, pace și 
progres social.

Tineretul, asemenea întregului nos
tru popor, își exprimă totala adeziu
ne față de ideile cuprinse in cuvin
tarea dumneavoastră la conferință, 
care reprezintă o analiză profundă, 
caracterizată prin înaltă principiali
tate și realism politic, a situației con
tinentului nostru, a cerințelor lumii 
contemporane, o nouă șj elocventă 
dovadă a spiritului revoluționai- cu 

, care militați neabătut pentru intere
sele majore ale României socialiste, 
pentru cauza păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Toți tinerii patriei au urmărit cu 
profund interes și inaltă mîndrie pa- 

I triotică întjlnirile și convorbirile pe 
; care le-ați purtat la Helsinki cu șefi
| de state, partide și guverne — contri

buție strălucită la afirmarea con
secventă a politicii externe a parti-, 
dului și statului nostru.

Vă încredințăm că U.T.C. și 
U.A.S.C.R., acționind neabătut in spi
ritul politicii externe a partidului și 

! statului nostru, vor desfășura o am
plă activitate internațională, contri
buind in acest fel la dezvoltarea coo
perării multilaterale cu organizații 
de tineret și studenți de cele mai 
diferite orientări politice și ideologi
ce, la întărirea unității și solidarității 
tinerei generații de pretutindeni in 
lupta pentru securitate, adîncirea 
cursului destinderii și colaborării, 
pentru o nouă ordine economică și 
politică mondială, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Comuniștii, toți oamenii muncii
; din județul Cluj, intr-un singur glas 

cu întregul nostru popot. își exprimă 
deplina adeziune față de contribuția 
remarcabilă pe care Partidul Comu
nist Român și România socialistă, in 
frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au 
adus-o la edificarea unei securități 

V_______—______________

și cooperări reale tn Europa și în tn- 
itreaga lume — șe subliniază în te
legrama Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.

De numele și pilduitoarea dumnea
voastră activitate teoretică, 
iși organizatorică -este 
legată participarea tot 
României socialiste, in 
cu principiile înscrise 
țiunilor Unite, la viața internațio
nală. la găsirea celor mai potrivite 
căi de soluționare pașnică a proble
melor internaționale, pentru asigura
rea dezvoltării libere și independente 
a tuturor popoarelor lumii.

Hotărîrea neclintită a României de 
a acționa în concordantă deplină cu 
documentele Conferinței europene, 
magistral înfățișată de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, în strălucita 
rostită de la tribuna celui 
Tor european, înflăcărează 
țele tuturor celor 
muncesc în țara 
râ de un larg 
mondială.

Oamenii 
— români, 
nalități —

ca-

politicâ 
indestructibil 
mai activă a 

concordantă 
în Carta Na-

ce 
noastră, se 

ecou în

Nicolae 
cuvîntare 
mai înalt 
conștiin- 

trăiesc și 
bucu- 
opinia

din. județul Cluj 
națio- 

mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
sint hotărîți să depună întreaga lor

muncii 
maghiari și de alte 
vă încredințează,

. In telegrama Comitetului Județean 
Hunedoara al P.C.R. și a con
siliului popular județean se scrie : 
Cuvîntarea dumneavoastră în 
drul Conferinței de la Helsinki se

. înscrie în rîndul actelor de politică 
externă ale partidului și statului nos
tru ca un document cu profunde 
semnificații teoretice și politice, cu 
caracter constructiv, bucurîndu-se 
de un larg ecou internațional. Ea 
constituie, totodată, o înflăcărată și 
vibrantă chemare adresată popoare
lor și conducătorilor de state de a 
continua și mai intens eforturile pen
tru făurirea unei Europe unite, for
mată din națiuni libere și prospere, 
a unei 'lumi a păcii și dreptății so
ciale.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, în numele comuniști
lor, al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe acest târîm de- tară cu 
vechi și deosebite tradiții muncito
rești și revoluționare, de deplina 
noastră adeziune față de remarcabi
la dumneavoastră contribuție la în
treaga desfășurare a lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa. Reînnoim angaja
mentul nostru de a fi și în viitor în 
primele rînduri ale luptei și muncii 
pentru înflorirea scumpei noastre

fort pentru traducerea In viată a ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului, să ne aducem din plin 
contribuția la înflorirea patriei noas
tre — România socialistă, la înfăp
tuirea politicii sale interne și inter
naționale.

Din magistrala dumneavoastră In
tervenție la tribuna istoricei reuniuni 
internaționale de la Helsinki s-a des
prins încă o dată perseverenta cu 
care România, dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acționați pentru promovarea princi
piilor înțelegerii și conlucrării între 
popoare, pentru o 
colaborării pașnice 
fără deosebire de 
sau mărime — se 
grama adresată de Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R.

Bogăția de idei, conținutul realist, 
caracterul principial, constructiv al 
strălucitei dumneavoastră cuvîntări 
au demonstrat popoarelor lumii con
secventa cu care România, prin cel 
mai iubit și stimat fiu al său. acțio
nează în vederea transformării con
tinentului nostru într-o zonă asupra 
căreia să nu mai planeze teama, sus
piciunea. neîncrederea. într-o zonă în 
care să existe garanții sigure că na-

o politică de conlucrare între state, 
de făurire a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Mulțumindu-vâ din inimă pentru 
tot ce ați făcut și faceți spre binele 
poporului român, ne angajăm să 
traducem în viață istoricele hotărîri 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, contribuind cu toată e- 
nergia la dezvoltarea economico- 
socială a patriei noastre, la triumful 
cauzei păcii și securității în lume.

Vă asigurăm că. urmînd neabătut 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
comunistă pentru binele națiunii ro
mâne. vom face tot ce ne stă in pu
tință pentru înfăptuirea luminosului 
program al partidului nostru de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Europă a păcii, a 
între toate statele, 
orînduire socială 
subliniază în tele-

Tn telegrama Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R. și a consi
liului popular județean se subliniază: 
Cuvîntarea pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați rostit-o reprezintă, 
prin marea bogăție de idei, prin 
întregul său conținut, străbătut de un 
profund umanism, o contribuție de 
seamă la triumful idealurilor păcii 
și cooperării.

Propunerea pe care dumneavoastră 
ați făcut-o de a se crea un orga
nism permanent in vederea asigură
rii continuității consultărilor și in
tensificării conlucrării intereuropene, 
ecoul puternic pe care l-a avut cu
vîntarea dumneavoastră ‘ in cercu
rile largi ale opiniei publice mon
diale evidențiază eforturile națiunii

In telegrama Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. și a consiliului 
popular județean se arată : Ac
tivitatea prodigioasă pe care ați 
desfășurat-o. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru asigurarea 
succesului deplin al Conferinței de la 
Helsinki, oferă comuniștilor, tuturor 
locuitorilor de pe meleagurile praho
vene un nou prilej de bucurie și pro
fundă mindrie patriotică, de dragoste 
și recunoștință pentru tot ceea ce fa
ceți. pentru prosperitatea patriei și 
poporului, pentru instaurarea unui 
climat de pace și securitate în Eu- 
rona și în întreaga lume.

Ecoul impresionant, aprobarea una
nimă cu care au fost primite noile 
inițiative formulate cu inaltă clarvi
ziune în cuvîntarea rostită de .dum
neavoastră la Helsinki sînt o nouă 
dovadă a marelui prestigiu de care 
se bucură politica externă a partidu-

rltății șt cooperării, a conlucrării 
prietenești și înfloririi tuturor națiu
nilor, o Europă din care să fie ex
clus războiul și in care să domneas
că o nouă ordine economică și po
litică.

Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim fără preget pentru a infăp- 
tui prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat în recenta vizită de lucru, 
să vindecăm cit mai grabnic rănile 
pricinuite de calamitățile naturale, 
care s-au abătut și asupra județului 
nostru si să îndeplinim întocmai și 
la timp hotăririle plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—22 iulie.

Avem marea satisfacție că în Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa sînt reflec
tate multe din principiile pe care 
partidul și statul nostru le-au sub
liniat in repetate rînduri și care, a- 
plicate' cu fermitate și consecventă 
în viață, contribuie la făurirea unei 
securități reale și a cooperării trai
nice pe continentul european — se 
arată în telegrama Comandamentului 
marinei militare.

Sintem hotăriți, tovarășe comandant 
suprem, ca și in viitor să 
in întreaga noastră muncă 
că sîntem soldați devotați 
dului. că nici un sacrificiu
prea mare pentru a ne aduce contri
buția la triumful înaltelor idealuri pe 
care dumneavoastră, în fruntea par
tidului și statului, le promovați pen
tru binele și fericirea poporului nos
tru, pentru asigurarea in fapt a secu
rității și păcii in lume.

dovedim 
și viață 

ai parti- 
nu va fi

Intr-o unanimă aprobare, cu sentimente de vie satisfacție, 
comuniștii, toți cetățenii salută cuvîntarea președintelui 
Republicii Socialiste România de la tribuna marelui 
forum european, viguroasă afirmare a principalelor cerințe
ale făuririi

pricepere și energie pentru înfăptui
rea politicii,interne șj, .externe .a,.par
tidului de ridicare a patriei spcialiste 
pe noi culmi de progres și bunăstare.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari, din județul Har
ghita vă transmit, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sincerele și caldele lor sentimente de 
adeziune față de ideile pe care le-ați 
enunțat de la înalta tribună a Con
ferinței pentru securitate și coopera
re în Europa, contribuție deosebit de 
constructivă la deplina afirmare a 
dorinței de pace și de cooperare a 
tuturor popoarelor — se arată în te
legrama adresată de Biroul Comite
tului județean Harghita ai P.C.R. și 
consiliul popular județean.

Exemplul dumneavoastră de anga
jare totală in slujba construirii unei 
lumi mai bune și mai drepte consti
tuie un imbold puternic in munca și 
activitatea noastră de înfăptuire a 
prevederilor Congresului al XI-lea 
al partidului, ne indeamnă la o par
ticipare activă in măreața operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului 
în România.

tn telegrama Consiliului Național 
al Femeilor se arată : Angajate cu toa
te torțele in vasta activitate creatoare 
desfășurată de poporul nostru pentru 
făurirea pe pămintul patriei a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. milioanele de femei de’ pe cu
prinsul tării — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități — 
își exprimă sentimentele de îndrep
tățită mîndrie patriotică, de vie sa
tisfacție și deplină adeziune față de 
contribuția.adusă de România socia
listă. de dumneavoastră personal, cel 
mai autorizat reprezentant al parti
dului. al națiunii noastre, la Confe
rința de la Helsinki pentru securita
te și cooperare în Europa.

Aprobînd din toată inima ideile de 
inestimabilă valoare cuprinse in cu
vintarea istorică rostită de dumnea
voastră la ; naltul for european, 
avem convingerea fermă că transpu
nerea lor în viată va contribui la Îm
bunătățirea continuă a climatului po
litic în Europa, la realizarea acelor 
relații noi între state care să asigu
re condițiile favorabile pentru ca 
fiecare popor, fiecare națiune să se 
poată dezvolta în pace, conform pro
priei sale voințe.

în numele femeilor din Republica 
Socialistă România, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom munci 
fără preget. împreună cu întregul 
nostru popor, pentru înfăptuirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului.

unei Europe noi, a păcii, libertății și conlucrării
prietenești a popoarelor

patrii, pentru realizarea integrală a 
Programului partidului.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România; impreună cu 
întregul nostru popor, au urmărit cu 
deosebită atenție și profundă satisfac
ție activitatea de excepțională valoare 
desfășurată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa — se spune în 
telegrama Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din țara 
noastră. La acest eveniment, de mare 
însemnătate privind evoluția relații
lor pe continentul nostru, și în ge
neral, s-au confirmat din nou în chip 
strălucit dinamismul și conținutul 
științific, realist al politicii externe 
a Partidului Comunist Român, con
tribuția activă a României la soluțio
narea problemelor majore ale lumii 
contemporane.

Asemenea intregului nostim popor, 
oamenii muncii maghiari din Româ
nia aprobă din toată inima cuvîn
tarea, de larg ecou internațional, pe 
care ați rostit-o la înaltul forum al 
națiunilor din Europa, fiind convinși 
că ideile exprimate de dumneavoas
tră corespund pe deplin intereselor 
României socialiste, vor influența po
zitiv ansamblul vieții internaționale, 
vor contribui la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, la înfăp
tuirea aspirațiilor de pace și progres 
ale întregii omeniri.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România exprimă, și cu 
acest prilej, adeziunea lor deplină la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostim și vă asigură că 
își vor consacra toate eforturile în
floririi necontenite a patriei, înfăp
tuirii hotăririlor istorice ale Congre
sului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

In telegrama Biroului Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din tara noastră se scrie : 
Permiteți-ne, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
din nou deplina noastră adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la prodigioa
sa activitate pe care ați desfășurat-o 
la reuniunea de la Helsinki, pentru 
promovarea în relațiile dintre state 
a unor noi principii, menite să asi
gure un climat de securitate și coo
perare fructuoasă între toate popoa
rele, toate statele lumii, a 
ordini economice și politice 
internațională.

Lucrările Conferinței de 
confirmă, o dată în plus, jus- 
principiilor politicii externe de 
și colaborare a României socia-
Ne angajăm. iubite tovarășe

unei noi 
în viața

la Hel-

dezvolta liber, se potțiunile se pot 
bucura de binefacerile<progresului-și 
civilizației. ■ > . . .... *

Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul nostru dau o deosebită prețuire 
contribuției dumneavoastră personale 
la finalizarea lucrărilor Conferinței 
general-europene. iși exprimă unani
ma adeziune la eforturile pe care le 
depuneți în fruntea partidului și sta
tului — pentru afirmarea dialogului 
constructiv in viata internațională 
contemporană.

noastre, ale României socialiste, ale 
dumneavoastră personal, pentru fău
rirea, , pe planeta noastră, a unei

sinki 
tețea 
pace 
liste.
Ceaușescu. ca, impreună cu întregul 
popor, să nu precupețim nici un e-

(Urmare din pag. I)
Iată, in acest sens, o primă rela

tare din VALEA JIULUI, de la 
Sabin Ionescu :

— întrecerea ce se desfășoară tn 
bazinul carbonifer al Văii Jiului pen
tru sporirea producției de cărbune 
energetic și cocsificabil este domi
nată. îndeosebi, de colectivele de 
muncă de la exploatările miniere 
Petrila și Vulcan. Rezultatele de pir.ă 
acum vorbesc de la sine. Petrila : 
s-au realizat peste planul la zi (ci
frele din paranteză reprezintă anga
jamentul anual) : 26 728 tone cărbune 
(9 000 tone) ; 200 000 kWh energie 
electrică economisită (150 000 kWh). 
Vulcan : 32 000 tone cărbune (15 000 
tone) ; 3,3 la sută — depășirea pro
ductivității muncii (1 la sută) : chel
tuielile de producție — reduse cu 
1,2 milioane lei (500 000 lei).

— Ce măsuri organizatorice stau 
la baza acestor succese 1

— La Petrila, după cum ne spu
nea tovarășul Iuliu Pavel, secretarul 
comitetului de partid pe mină, rea
lizările suplimentare au la bază e- 
forturile depuse pentru asigurarea 
unei aprovizionări ritmice a frontu
rilor de lucru și pentru organizarea 
temeinică a procesului de muncă, 
în care excelează brigăzile de mi
neri conduse de Eugen Voicu. Viorel 
Korkeș. Gheorghe Sprincenatu. Ho
rea Mionici. In acest mod luna iulie 
a devenit o adevărată lună record 
la Petrila. fiind extrase peste plan 
mai mult de 7 700 tone cărbune. O 
contribuție esențială la obținerea 
succesului minerilor de la Vulcan 
o are generalizarea inițiativei por
nite din brigada lui Cătană Vespa
sian ..La fiecare loc de muncă, cel 
puțin o tonă de cărbune în plus, in 
fiecare schimb", cît și eforturile evi
dente făcute pe linia ridicării gra
dului de mecanizare a muncii in 
abataje ; este convingător, în acest

Oamenii muncii din județul Iași, 
în frunte cu comuniștii, salută cu 
profundă satisfacție rezultatele Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa și își manifestă, cu 
acest prilej, sentimentele de mîndrie 
patriotică pentru remarcabila con
tribuție pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ați adus-o la succesul 
marelui forum general european — 
se spune în telegrama Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

Prin cuvîntarea rostită de dum
neavoastră. prin bogăția de idei și 
prin caracterul ei principial au 
reafirmate in mod strălucit atît 
zitiile constructive ale României 
cialiste. cit și direcțiile în care 
buie să se acționeze în continuare, 
în vederea transformării Europei in
tr-un continent al păcii, cooperării 
rodnice si 
națiunilor.

Conștienți de faptul că prestigiul 
international de care se bucură pa
tria noastră — rod al politicii ge
nerale a partidului — se sprijină pe 
activitatea 
muncii de 
propășirea 
patriei, vă 
rășe secretar general, că și în viitor 
vom depune întreaga noastră putere 
de muncă pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile stabilite de 
partid, indicațiile si recomandările 
dumneavoastră cu prilejul 
vizite la Iași.

lumi demne și libere, fără. rr3zbpaie!..;„.au 
a unei lumi a păcii, dolafaorărn și‘"'; fo, 
înțelegerii.

Noi, mehedințenii, vă asigurăm că 
ne vom dărui Întreaga putere de 
muncă pentru traducerea in viață a 
mărețului program al partidului pen
tru materializarea prețioaselor indi
cații din cuvintarea pe care dum
neavoastră ați rostii-o la plenara 
comună a Comitetului Central al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice si Sociale a 
României.

lui și statului nostru, in contextul 
dinamicii fără precedent a lumii de 
azi. al schimbărilor revoluționare ce 

i(u loc pe plan mondial, al creșterii- -/ 
-orțelor păcii .și progresului.

Cu sentimentul de nespusă mîndrie 
față de rezultatele deosebite ale con
ferinței. la care v-ați adus o nepre
țuită contribuție, vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a contribui, alături 
de întregul popor, la aplicarea întoc
mai în viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
politică izvorită din marea dragoste 
și responsabilitate comunistă fată de 
viitorul fericit al patriei.

Sintem mîndri. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că la Confe
rința de la Helsinki ați adus, prin 
cuvîntul și fapta dumneavoastră, o 
nouă și remarcabilă contribuție la 
prestigiul României în lume, ați dat 
glas voinței și aspirațiilor de pace și 
progres ale ponorului nostru, dorinței 
sale fierbinți de a se statua în viata 
internațională principii care să garan
teze ne deplin înflorirea economică și 
socială, independența și suveranita
tea fiecărei țări, spre binele și feri
cirea umanității — se spune 
legrama Comitetului județean 
va al P.C.R.

Stăpiniți de aceste ginduri.
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Suceava vă asigură, mult sti
mate tovarășe secretar general, că nu 
au nimic mai presus decit înfăptui
rea hotăririlor Congresului al XI-lea. 
a politicii interne și internaționale a 
partidului șj statului nostru, a pre
țioaselor indicații și îndemnuri pe 
care ni le-ați adresat, că vor pune 
toată puterea minții și brațelor lor 
în slujba înfloririi economice și so
ciale a scumpei noastre patrii.

în te- 
Sucea-

comu-

fost 
po- 
so- 

tre-

libere. înfloririi tuturor

creatoare a oamenilor 
la orașe și sate pentru 
materială și spirituală a 
asigurăm, stimate tova-

recentei

Comite— 
și consi- 
relevă : 

de dum-

In telegrama adresată de 
tul județean Ilfov al P.C.R. 
liul popular județean se 
Magistrala cuvîntare rostită
neavoastră în cadrul Conferinței de 
la Helsinki reprezintă o încununare 
a vastei și prestigioasei activități in
ternaționale pe care tara noastră 
desfâșurat-o cu neclintită 
vență pentru apărarea 
vitale ale umanității și 
unor relații bazate pe 
tre toate statele lumii.

Este meritul incontestabil al parti
dului și statului nostru, al dumnea
voastră personal, tovarășe Ceaușescu, 
de a fi promovat în mod neabătut

a 
consec- 

•intereselor 
statornicirea 

egalitate în-

Intr-un gînd cu întreaga națiune, 
încercăm simțăminte de adincă mîn
drie patriotică și vă transmitem re
cunoștința noastră nemărginită pen
tru prodigioasa activitate pe care ați 
desfășurat-o in vederea succesului 
conferinței, pentru nobilele idei cu
prinse în magistrala dumneavoastră 
expunere, prin care ați înfățișat lim
pede concepția României asupra ma
relui deziderat al securității popoare
lor continentului, al colaborării in
tr-un climat de pace și înțelegere re
ciprocă — se spune în telegrama Co
mitetului politic

Vă asigurăm, 
suprem, că vom 
pentru formarea
calități morale și de luptă, cu o dez
voltată conștiință ostășească și civi
că. profund devotați patriei, poporu
lui și partidului. în măsură să apere 
cu strășnicie. împreună cu întregul 
popor, cuceririle revoluționare, inde
pendența și suveranitatea României 
socialiste.

superior al armatei, 
tovarășe comandant 
acționa cu hotărîre 

de militari cu înalte

Ne exprimăm bucuria și deplina 
noastră satisfacție pentru faptul că 
România s-a aflat printre statele ini
țiatoare ale organizării unei reuniuni 
general-europene. particinînd în mod 
activ la pregătirea si desfășurarea lu
crărilor 
sale, la 
cit mai 
tribuind 
neri și 
na>-en problemelor sintetizate în Ac
tul final — se arată în telegrama a- 
dresoia de Comitetul județean Sălaj 
al P.C.R.

Magistrala dumneavoastră 
tare, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu. rostită 
drul reuniunii de la 1

conferinței în toate fazele 
elaborarea unor documente 

clare și mai angaiante. con- 
in mod efectiv, prin nroou- 

idoi constructive, la solutio-

i cuvîn- 
tovarășe 

in ca- 
Helsinki, 

prin bogăția sa de idei, prin conți
nutul său substanțial și caracterul 
său principial, constructiv și realist 
a fost primită cu 
justificată mîndrie 
tre toți locuitorii 

Vă asigurăm,

„Corppnjșții, toți, pațnenii muncii^fc.. 
județul Timiș; români, germani, ma
ghiari. sirbi și de alte naționalități, 
își exprimă sentimentele de adincă 
mindrie patriotică și. totodată, ade
ziunea față de remarcabila contribu
ție adusă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la succesul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare - în Europa — e- 
veniment cu profunde semnificații in 
istoria continentului nostru — se a- 
rată în telegrama Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R.

Ne bucurăm că. prin glasul și 
semnătura dumneavoastră pe Actul 
final al conferinței, ați fătut cunos-, 
cute din nou năzuințele și simțămin-; 
tele poporului nostru de a trăi liber.; 
independent, in condiții 
a colabora în deplină 
națiunile Europei, cu 
lumii.

Vă asigurăm, și cu 
mult iubite tovarășe 
Ceaușescu. că vom munci neobosit 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotări
rile Congresului al XI-lea al parti
dului. din indicațiile deosebit de 
prețioase pe care le-ați dat la re
centa plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României.

de pace, de 
egalitate cu 
toate țările

acest prilej,
Nicolae

Prin glasul dumneavoastră. mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentantul cel mai autorizat al 
României, luptător devotat al cauzei 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru triumful voinței de 
pace și progres, țara noastră și-a 
reafirmat. în fața înalților reprezen
tanți ai statelor participante la Con
ferința de la 
niei publice 
principială și 
probleme ale 
principiile ce 
sa activitate ______ ____  __
noi ordini politice și economice în 
Europa și în întreaga lume — se 
scrie în telegrama Comitetului jude
țean Olt al P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Olt. alături de intregul popor, 
dau o înaltă apreciere activității 
rodnice, fără preget pe care ați des
fășurat-o în fruntea delegației româ
ne. Ne exprimăm, totodată, adeziu
nea deplină fală de rodnicele întîl- 
niri pe care le-ați avut, cu acest pri
lej. cu inalți participanți la confe
rință și ne bucurăm de rezultatele 
lor remarcabile.

adinc interes și 
patriotică de că- 
județului nostru, 
iubite" tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din județul Sălaj — români și 
maghiari — strîns uniți în jurul par
tidului. vor face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din Programul partidului, con
vinși fiind că tot ceea ce am realizat 
și realizăm este spre binele și feri
cirea poporului român.

Helsinki. in fața opi- 
mondiale. poziția sa 

realistă față de marile 
continentului european, 
o călăuzesc în întreaga 
dedicată creării unei

Ne exprimăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sentimentele 
noastre de dragoste, de profundă sa
tisfacție și înaltă prețuire pentru 
modul strălucit în care ați reafirmat, 
in fața participanților la Conferința 
de la Helsinki, a întregii omeniri, 
idealurile noastre de pace, coopera
re și înțelegere internațională, idea
luri pe care le slujiți cu pasiune și 
dăruire revoluționară și care stau la 
temelia bunăstării și fericirii poporu
lui român — se spune in telegrama 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

Sîntem mîndri că prin dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, a răsunat din nou în 
fața lumii glasul hotărit al României 
socialiste de a-și aduce contribuția 
la edificarea unei Europe a secu-

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru dau o inaltă a- 
preciere cpntribuției remarcabile 
aduse de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de țara noastră la 
pregătirea, desfășurarea și succesul 
Conferinței europene pentru secu
ritate și cooperare — se relevă in 
telegrama adresată de Comitetul ju
dețean Vaslui al P.C.R.

Adresindu-vă din adîncul ființei 
noastre cele mai calde mulțumiri 
pentru activitatea dumneavoastră 
neobosită, pentru excepționala cu- 
vintare rostită la tribuna conferin
ței. în care este magistral înfățișată 
concepția României despre asigura
rea securității și păcii pe continentul 
nostru și in lume,’ sîntem bucuroși 
să vă raportăm că și noi, vasluienii 
— asemenea întregului popor — 
muncim cu tot mai multă însuflețire 
pentru realizarea sarcinilor din in
dustrie. agricultură și investiții, pen
tru perfecționarea activității in toate 
domeniile. Mobilizați de prețioasele 
indicații date în timpul recentei 
vizite întreprinse în județul 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
tar general, că vom face totul 
a transpune în viață in mod 
plar hotăririle Congresului al 
al P.C.R.

nostru, 
secre- 
pentru 
exem- 
XI-lea

Succesele minerilor în întrecere
sens, faptul că, față de angajamen
tul anual de a extrage suplimentar 
5 000 tone cărbune din abataje cu 
susținere metalică, minerii de aici 
au realizat 30 000 de tone cărbune.

Din VALEA MOTRULUI, Du
mitru Prună transmite : Analizind 
cu realism condițiile și posibilitățile 
existente la locurile de muncă, har
nicii ortaci motreni au hotărit ca 
angajamentul inițial, de 58 000 tone 
lignit, să fie dublat, uimind ca acest 
nivel să fie deja realizat in preaj
ma „Zilei minerului". Obținerea pes
te prevederile planului la zi a unei 
cantități de 110 000 tone cărbune este 
o dovadă că și acest angajament este 
pe deplin realizabil.

— La mina Lupoaia și in întreaga 
vale a Motrului este cunoscută bri

gada lui Marian Forlafu. Cu ce fap
te mai deosebite se poate mîndri a- 
ceastă brigadă ?

— Lansind chemarea la întrecere 
către celelalte formații. această 
brigadă s-a angajat ca în 1975 să ex
tragă o cantitate de peste 350 000 
tone cărbune, cel mai mare nivel de 
producție anuală obținut vreodată in 
Motru cu complexe mecanizate de 
tăiere și susținere. De mai bine de 
un an de cind a preluat comanda 
unui asemenea complex, brigada lui 
Marian Forlafu a realizat o înainta
re lunară de peste 115 metri. Aș 
numi aceasta un record al consec
venței. în brigada pe care o condu
ce nu s-a înregistrat nici o absență 
nemotivată, nici o stagnare a utila
jelor sau vreo defecțiune electrome

canică, realizîndu-se astfel un ran
dament mediu de 35 tone lignit pe 
post. Aceasta reprezintă un record 
al disciplinei și productivității. Ur
mare a eforturilor stăruitoare a in
tregului colectiv, exploatarea min;e- 
ră Lupoaia va fi în măsură, la sfîr- 
șitul primei decade a lunii august, să 
raporteze realizarea prevederilor in
tregului cincinal și să extragă pină 
la sfirșitul anului o cantitate supli
mentară de 400 000 tone cărbune.

întrecerea MINERILOR SUCE
VENI, relatează Gheorghe Parascan, 
a crescut în amploare odată cu îm
bunătățirea angajamentelor asuma
te la începutul lunii iulie pentru 
obținerea, peste prevederile angaja
mentelor inițiale, a 100 tone concen
trate de metale neferoase, 1 400 tone

barită flotată șl 12 000 tone oxid de 
mangan. La exploatarea minieră 
Lcșu-Ursului, unitate care va săr
bători in august un deceniu de la 
intrarea în producție, la loc de frun
te in graficele la zi se situează și 
acum cunoscuta brigadă condusă de 
Petru Moraru. în ultimul timp, o 
altă formație — brigada de tineret 
condusă de loan Atodiresei „se 
bate", de la egal la egal. înregistrind 
aceleași depășiri ale planului.

De la BAIA MARE, Gheorghe Su
sa relatează : Exploatarea minie
ră Cavnic se numără printre cele 
dinții unități industriale din județul 
Maramureș care au raportat înde
plinirea înainte de termen a planu
lui cincinal.

— Ce recorduri de producție au 
fost înregistrate de mineri ?

— .Neîndoielnic, un record este 
faptul că. in întrecerea socialistă 
pentru depășirea vitezei de înain
tare in. galerii, in condiții de

lucru în 4 schimburi, brigada lui 
Ioan Negrescu a realizat o vi
teză medie de 3,6 metri pe zi, de- 
pășindu-și astfel planul lunar cu 7 la 
sută. I-a urmat brigada lui Francisc 
Molnar, din același sector II, cu o 
depășire de 2 la sută. Este de ase
menea un record rezultatul obținut 
în abataj de brigada lui Gheorghe 
Bilea din sectorul I. care a excavat 
41 800 tone de minereu de la înce
putul anului, depășindu-și planul cu 
16 la sută

★
Am redat succint citeva secven

țe din pasionanta întrecere a mi
nerilor Cine va ciștiga întrecerea 
pe acest an ? Este greu de spus 
acum. Fiecare zi aduce noi suc
cese. noi realizări de prestigiu. A- 
devăratul ciștigător al acestei bă
tălii este, in cele din urmă, eco
nomia națională, beneficiara nobilei șl 
pasionantei competiții, pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.
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FAPTUL!
Orice carte de învățătură morală 

deschizi, găsești pe primele pagini 
cuvîntul ADEVAR. Sorții alfabetu
lui se potrivesc, in acest caz, și cu 
o ierarhie obiectivă. Este vorba de 
unul din primele comandamente 
morale, centru de gravitație al 
normelor etice, a unui nucleu mo
ral în jurul căruia, in diferite eta
pe istorice, s-au structurat întregi 
sisteme de gîndire și de aspirații. 
Pentru adevăr s-au adus jertfe 
mari, au fost făcute sacrificii, s-a 
cerut curaj ca să fie afirmat. Ade
vărul e împletit cu cea mai înaltă 
activitate umană — cunoașterea. 
Pe plan social, adevărul a fost 
strins legat de dreptate, iar pe plan 
personal — de calitățile de mare 
preț ale cinstei, sincerității, carac
terului deschis, dăruirii angajate. 
Prețuite de cînd lumea de către 
toți cei ce s-au străduit să schimbe 
viața înspre mai bine. adevărul, 
dreptatea, cinstea, sinceritatea, a- 
bordate de comuniști, au căpătat o 
substanță de o profunzime deose
bită. Marxismul s-a răspindit ca 
o reacție in lanț rostind răspicat 
adevăruri, jar clasa promotoare a 
lui și-a înscris, de la primele sta
tute, printre cerințele de căpetenie 
ale apartenenței politice, cinstea 
proletară.

Dacă lupta pentru sinceritate este 
atit de veche, dacă cinstea e aureo
la cea mai de preț și dacă mincino
șii nu cîștigă altceva decit oprobriul, 
pentru ce aliații morali ai adevăru
lui — calitățile pomenite anterior 
— nu au învins încă definitiv ? 
Pentru care motiv cinstea este încă 
un teren de luptă, de ce nu se in
staurează de la sine ?

„Vă mărturisesc deschis, tova
răși. ,,ca să fiu sincer...", „drept 
să-ți spun..." — sînt expresii ce in
tervin mai la tot pasul în discuțiile 
noastre. Trei scrisori din cinci des
făcute împărtășesc înflăcărarea unui 
anumit adevăr, uneori în opoziție 
cu o pretinsă minciună. Declarații, 
făgăduieli, exclamații patetice... Ca
re este, în multitudinea acestora, 
criteriul valabilității ? Ti spunem 
răspicat : societatea noastră pretin
de mai mult decît o sinceritate re
zonabilă, mai mult decit o cinste- 
spovedanie și mai mult decît o fran

chețe fără echivocuri. Ea pretinde 
FAPTE. Ne oferim și cerem unul 
altuia fapte. Trăim prin și pentru 
fapte. Criteriul nostru de apreciere 
este criteriul faptelor. Cinstea, sin
ceritatea, principialitatea, corectitu
dinea comuniștilor nu sînt trăsături 
de „laborator", ci tot atitea calități 
afirmate. întărite și probate prin 
fapte. Această optică nu e o noutate 
în concepția poporului român (Sa
muil Micu scria : „cinstea cea ade
vărată să proptește pe fapta cea 
bună care nu se poate clăti"), dar

putea fi imaginat un ceasornic 
care, în loc de o rotiță, ar avea o 
piesă imaginară ?

Nici o scuză nu mai poate avea 
neadevărul în raport cu consecin
țele sale. Nici o scuză nu poate 
avea dezinformarea în condițiile in 
care ea nu poate fi redusă — cum 
ar fi dispuși unii să o rezume — la 
amăgirea unui superior ori a unui 
for ierarhic, ci înseamnă de fapt 
inducerea in eroare a tuturor pro
prietarilor și producătorilor, adică 
a întregii societăți.

te In primul rînd în activitatea 
întreprinderii „Electroputere", erau 
pe drept cuvlnt analizate față în 
față cu situația, de asemenea gra
vă, că „nimeni din întreprinde
re nu a încercat ca cel puțin să 
sesizeze acest lucru și să nu admi
tă ca el să continue". Atmosfe
ra de îngăduință a facilitat per
sistenta in incorectitudine. iar 
dacă organele de conducere ale în
treprinderii luaseră măsuri de 
„ajustare" a datelor pînă la sfîrși- 
tul anului de plan, cit timp adevă-

am putea numi agresivitatea res- 
tanțierului.

Trăim într-o societate a dreptății 
sociale, fără exploatatori și exploa
tați, într-un cadru uman care ex
clude etichetarea „homo homini 
lupus". Cînd comuniștii s-au anga
jat în fata istoriei să edifice orin- 
duirea cea mai înaltă, au înțeles 
prin aceasta, chemînd la înfăptuirea 
ei, orînduirea în care să domnească 
dreptatea și adevărul, iară nici un 
rabat, în conduita și activitatea fie-

Drumul cinstei e străjuit de adevăr
acum ea este o optică mai actuală 
și mai dominantă ca oricînd.

De ce ? Pentru că inducerea în 
eroare nu mai constituie astăzi, în 
societatea noastră unită prin muncă 
și interese, un viciu oarecare, un 
fapt reprobabil in sine. Faptul tre
buie judecat în raport cu toate 
părțile. Pe cine minte omul nesin
cer, pe cine induce nesinceritatea în 
eroare ? A nu fi sincer, astăzi, în 
societatea noastră — și se înțelege 
că ne referim la eventualele neade
văruri cu implicații și nu la greșe
lile copiilor de grădiniță — înseam
nă să înșeli țara, poporul, întreaga 
societate de proprietari și producă
tori, cei care muncesc în același 
timp cu tine și pentru tine, iar une
ori, chiar pe cei ce ne vor urma. 
Avem o economie riguros planifica
tă. superioritatea ei. șansa ei maxi
mă de a atinge cei mai rapizi para
metri de dezvoltare, de a apropia 
mai repede pentru întreaga țară și 
pentru fiecare fiu al ei timpul lu
minos al viitorului se bazează pe 
minuțiozitatea prevederilor, pe ca
racterul științific al sincronizărilor, 
pe exactitatea de ceasornic a în
tregului sistem economic. Cum ar

Mai mult, promovarea nerealită- 
ților in locul rezultatelor reale, in
diferent de domeniul de activitate 
în care se produce, constituie un 
mod de a-ți fura singur căciula. 
Trebuie să avem încredere in ca
pacitatea și solicitudinea societății, 
a tuturor mecanismelor ei, de a in
terveni prompt și eficient pentru 
remedierea eventualelor dificultăți, 
de a acorda ajutor prompt și com
petent pentru depășirea greutăților. 
A te împăuna cu rezultate formale 
înseamnă nu numai a-ți aroga 
niște merite inexistente, ci a îm
piedica factorii de resort, colectivi
tatea in ansamblul ei să ia măsu
rile cuvenite, să acorde ajutorul 
necesar.

Ne amintim analiza critică, stră
bătută de un înalt spirit revolu
ționar, intransigent, efectuată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. prin 
cuvintarea rostită în primăvara a- 
nului trecut la Craiova, asu
pra unor practici de rapor
tare ca îndeplinită a unei pro
ducții nerealizate. Acele abateri 
grave — încălcări ale legilor și 
disciplinei financiare — releva-

rul nu a fost spus răspicat nu a 
survenit nici reala lui respec
tare — adică recuperarea produc
ției nerealizate. Dimpotrivă, rosti
rea răspicată a realității, îmbinată 
cu sprijinul direct, prin analiza la 
fața locului a posibilităților. întărită 
de prețioasele indicații date de 
secretarul general cu prilejul vi
zitei de lucru, au determinat ca 
realitățile să reintre în făgașul lor 
și harnicul colectiv craiovean să se 
înscrie cu realizări importante, 
efective, în raportul de lucru al în
tregii economii.

Trebuie să urmărim și să dove
dim, fiecare dintre noi, la locul său 
de muncă, în ce privește faptcle-i 
proprii, în ce privește faptele celor
lalți. că necinstea, nesinceritatea, 
incorectitudinea sînt mai grave de
cît simple deficiente în sine, pentru 
că sînt sustrageri de la acțiune. Ne 
supără minciuna, dar nu pentru că... 
face să-ți crească nasul, ci pentru 
că se asortează cu vorbăria înșe
lătoare, cu lăudăroșenia zgomotoa
să. care ascund lîncezeala, cu în
treg arsenalul de artificii și petar
de prin care se manifestă ceea ce

căruia. Această societate se bazea
ză pe comunitatea de interese a 
tuturor, ceea ce exclude tăinuirea, 
dedesubturile, echivocurile, dosni- 
ciile. Și cu atît mai mult minciu
na. inducerea premeditată în eroare.

Confruntate cu etalonul precis al 
faptelor. falsitatea, minciuna își 
caută pori ca să încerce să răsufle. 
La o adunare generală într-un 
C.A.P., mi-a fost dat să-l aud pe 
fostul președinte — înlocuit astă- 
toamnă — începîndu-și „autocritica" 
astfel : „E adevărat, tovarăși, că 
mai sînt și lipsuri, dar asta nu în
seamnă că trebuie să ponegrim". 
Ce-au de-a face lipsurile cu pone
grirea ? E real sau nu-i real ? Fap
tele mărturisesc, nu etichetele.

Inducerea în eroare, ca acoperă- 
mint pentru lipsuri, este uneori 
pur și simplu premeditată. In anii 
trecuți, conducătorii unui șantier 
din sudul țării adoptaseră tactica 
raportării sistematice, ca realizări, 
a obiectivelor aflate in curs de în
deplinire. Restanțele se recuperau 
pompieristic, în primele zile ale pe
rioadei de plan următoare. Recu

perarea era foarte relativă, deoare
ce o zi de rămînere în urmă în ia
nuarie se transforma într-o duzină 
pînă în decembrie, cînd neîndepli- 
nirile trebuiau, totuși, înfățișate. 
Șeful de șantier avea insă o expli
cație înmărmuritoare : „decît să
mă critice o dată pe lună, mai bine 
să mă critice o dată pe an 1“

Promovarea adevărului fără to
leranțe și fără ajustări este legată 
si de climatul sincerității tovără
șești, se bazează pe spiritul colec
tiv, pe asigurarea intangibilă a cri
ticii obiective, responsabile, pă
trunse de conștiința îndatoririi co
mune și răspunderii fiecăruia pen
tru bunul mers al activității. 
Nici flecăreala animată de ran
chiună, dar nici opacitatea la in
tențiile altora de îndreptare a stă
rilor de fapt negative nu fac casă 
bună cu sinceritatea.

Există o sedimentare obiectivă * 
faptelor, pe care nimeni nu o poa
te împiedica. Cu încredere în ea, 
promovăm cinstea, sinceritatea, 
principialitatea, corectitudinea, par
ticiparea fără fofilări la activitatea 
creatoare comună. Codul principii
lor și normelor muncii șl vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, înscriind răspicat dato
ria comunistului de a fi cinstit, 
sincer, principial și corect, leagă 
aceste calități de combativitatea 
împotriva încercărilor de inducere 
în eroare și împotriva sustrageri
lor de la răspunderi și îndatoriri, 
deci Ie asociază participării active, 
modului concret al fiecăruia de 
a se achita de sarcini.

Important este să acționezi, să 
participi conform menirii tăie Ia 
transformarea revoluționară a so
cietății. Odată cu aceasta dispar și 
reminiscențele legate de neadevăr, 
de lumile bazate pe falsitate, pe 
ipocrizie. Cinstea, sinceritatea omu
lui urmează calea faptelor lui. 
Dacă-ți faci datoria, cinstea vine 
aproape de la sine.

Serqlu ANDON

I DIV
în lan
la „timona

...Deci, duminică era zi „plină" 
de recoltat pe tarlale coopera
tivei Cungrea, din județul Olt. 
La un moment dat, unul din
tre mecanizatori s-a îmbolnăvit, 
combina sa rămînînd în 
ca o corabie ancorată 
și părăsită de cirmaci. 
fața locului, Ion Radu, 
ședințe al consiliului 
comunal, s-a urcat 
la „timonă". în acea zi, el a re
coltat cel mai mult griu dintre 
toți mecanizatorii care servesc 
respectiva cooperativă agrico
lă. Mulți consăteni au aplaudat 
(și-i adresăm și noi cuvenitele 
aplauze... scrise), dar nimeni nu 
s-a mirat. De ce ? Pentru ?ă 
— uitasem să vă spunem — îna
inte de a fi vicepreședinte, Ion 
Radu a fost mecanizator.

cîmp, 
în larg 
Aflat la 
vicepre- 
popular 
imediat I

„Află despre noi că sîntem sănătoși. Vei ști, dra
gă fiule, că noi nu am primit nimic de la tine și 
nu știm ce ai mai făcut și cum te afli, căci nu ai 
putut scrie și tu barem o scrisoare să știm și noi 
de tine și de rostul tău. Sau cumva vrei tu așa ? 
Dar cum a fost vorba cînd ai plecat de acasă ? Să 
ne scrii cum ajunai la școală ca să știm și noi des
pre tine, fiindcă pe noi ne frământă gindurile, că 
poate tu nu-ți dai seama de asta, dar noi ne gin- 
dim zi și noapte la tine. Ce faci tu ? S-a intim- 
plat ceva cu tine, ori poate nici nu mai ești la in
ternat și nu vrei să ne spui ? Tu să ne scrii cum 
stau lucrurile, dacă nu ai cumva neplăceri la școală. 
Vei ști că chiar azi ți-am pus și 50 de lei la poștă, 
dar tu să ne scrii cit mai repede ce faci...".

Î..Un fragment dintr-o Precizăm „locul acțiu- 
«crisoare ,.de-acasâ“. seri- nii" : barul unuia din ma-
soarea unui părinte către rile localuri bucureștene — 
fiul său. plecat să învețe

ternat, acolo avem de toa
te. așa că...

— Și. la școală, unde se 
știe că vă aflați acum ? Vi 
s-a dat învoire in oraș 1_  1 ț

Costel. cel care „de obi
cei fumează doar Sna- 
gov". se miră sincer de 
întrebare. Adică de ce i 
s-ar părea cuiva nefireas
că prezența lor prin marile 
localuri, a unor ucenici 
pentru care singura treabă 
de căpetenie este încă în
vățarea meseriei ? 1

însăși nedumerirea ne 
care i-o provoacă întreba-

— ne-a mărturisit, la rîn- 
dul său. directorul adjunct 
al școlii. Unii sar gardul, 
alții profită că fac practi
că la diferite întreprinderi 
in afara scolii și-și iau cu 
de la ei putere voie pen
tru întîrzieri și hoinăreală 
pun oraș. Cele ce ne-a ți 
semnalat ne sînt însă utile 
și vom dezbate cazul celor 
doi elevi in careu. în fata 
colegilor lor.

Explicația acestor aba
teri ar consta, prin urmare, 
în anturajul de „dincolo 
de porțile școlii". Neîndo
ielnic că asemenea apucă
turi se infiltrează din afara

meserie într-o școală pro
fesională din București. Ni
mic mai firesc decit dorin
ța familiei de a ști. fie și 
măcar printr-o scrisoare, 
ce' face cel plecat. Cu toate 
acestea, scrisoarea are o 
notă aparte : îngrijorarea. 
Sentimentul că ceva ar 
putea să nu fie în ordine 
cu băiatul.

în felul ei — și vom ar
gumenta de ce — este o 
scrisoare care merită să fie 
pusă in atenția (de aceea 
am și reprodus-o aici) pro
fesorilor. pedagogilor, edu
catorilor. într-un cuvint a 
celor care au răspunderi 
pentru formarea ca oameni 
— nu numai ca specialiști 
într-o meserie sau alta — 
a tinerilor care intră pe 
porțile școlii și trebuie să 
iasă, sub raportul însușirii 
comandamentelor noastre 
de viată, oameni întregi. 
Mai ales cînd această școa
lă este una profesională, 
legată prin tradiție de or
dinea și disciplina munci
torească. de prezenta ne
mijlocită a tînărului ucenic 
într-un colectiv de muncă, 
încredintîndu-le băiatul ve
nit adeseori din locuri de 
la zeci și sute de kilometri, 
părintele capătă dreptul a 
pune mai tirziu acea între
bare care înseamnă pentru 
el totul : ați făcut om, om 
cu adevărat din copilul 
meu ? Desigur, pentru ca 
răspunsul să fie pozitiv se 
cere multă osteneală. Și 
pasiune. Și răbdare. Dar 
merită. Oricît de greu ar 
fi cîteodată. să nu uităm : 
merită.

— Am vrea niște țigări. 
...Nu. nu. altceva... Super- 
long. cu filtru !

0 scrisoare, im pachet 
le „țigări fine" și... cîteva 
întrebări pentru educatori

„Ambasador". Cine credeți 
că era clientul cel preten
țios, cu rafinate preferin
țe asupra lungimii și măr
cilor de țigări ? Nimeni 
altul decît... destinatarul 
scrisorii de mai sus : Con
stantin G.. un băietandru 
dintr-o comună din iude- 
tul Bacău. împreună cu un 
coleg (amindoi sînt elevi la 
o școală profesională din 
Capitală), intrase, cu aerul 
cel mai firesc, la „Amba
sador", ca și cum pentru 
asta î-ar fi fost trimiși 
de-acasă banii despre care 
se pomenea in scrisoarea 
(reprodusă mai sus) ce-o 
mai purta încă in buzu
nar.

— N-ai nici o părere de 
rău după banii, aceștia 
munciți de părinți și arun
cați pe... fum ?

— Păi, de obicei (!) fu
mez „Snagov". Stau la in-

rea noastră, modul dezin
volt de a brava situația 
sint — într-un anume fel 
— semnificative pentru 
problema pe care o punem 
în discuție : cum apar și, 
mai ales, cum se explică 
asemenea — tocmai ase
menea — deprinderi la niș
te tineri cum este cazul 
celor despre care vorbim 
aici, abia veniți la oraș ?

— Cred că. cel mai ade
sea. asemenea deprinderi 
provin din anturajul pe 
care și-l creează unii elevi 
in afara școlii — și-a spus 
părerea dirigintele clasei 
în care învață Constantin 
G. în situația lui, nici 
nu-mi explic altfel lucru
rile, mai ales că are si 12 
zile de absentă de la prac
tică. zile care i s-au im
putat. de altfel, conform 
regulamentului.

— Cu ieșirile în oraș mai 
avem, ce-i drept, probleme

școlii. Fiindcă nu e de pre
supus că, sub acoperișul 
școlii se deprinde mersul 
prin baruri. Alta e proble
ma : de ce ajunge elevul- 
ucenic să lege astfel de re
lații ? Tocmai el. care tră
iește în colectiv, care în
vață și carte și meserie, 
după un program ce se cere 
și se presupune a fi ri
guros întocmit și respec
tat ?

Ne-a fost dat să înregis
trăm fel de fel de păreri 
si de motivări. Mai bine 
zis. de posibile motivări. 
Fiecare nu lipsit de un 
sîmbure de adevăr. Ni s-a 
vorbit, de pildă — atît la 
grupul școlar profesional 
„Tehnometal". cît și la 
școala profesională de pe 
lingă întreprinderea de 
medicamente — despre vina 
unor părinți care tolerează 
prea devreme „emancipa
rea" copiilor lor (a se citi

băuturi și țigări), despre 
unele rele exemple ce le 
găsesc ucenicii, din păcate, 
chiar în întreprinderile în 
care fac practică (de la ți
nută necorespunzătoare și 
stridențe în vocabular, pînă 
la ifosele amăgitoare ne 
care și le dau unii cu fu
matul și băutura). Toate 
acestea sînt observații cit 
se poate de juste. în raport 
de situațiile care le gene
rează. Negreșit că este și 
vina părinților dacă fiii lor. 
în cazul că nu sint la in
ternat. vin acasă cînd vor 
și cu cîți bani mai vor din 
bursa primită de la școală 
și cheltuită prin localuri 
(cum i-am găsit, de exem
plu. pe doi tineri din Bo- 
lintin Vale, elevi la școala 
de pe lingă întreprinderea 
de medicamente, sau pe 
cei patru de la grupul șco
lar „Tehnometal", porniți 
să-și facă întîile „cumpă
rături" din bursă la... ba
rul hotelului „Victoria" și, 
respectiv, la restaurantul 
„Grădinița"). La fel, nu 
poate fi trecută cu vederea 
nici răspunderea acelor co
lective de muncă in care 
ucenicii veniți să deprindă 
meseria. învață — pe lingă 
cele bune — și pe cele 
rele.

Dar nici un fel de argu
mente. nici un fel de jus
tificări nu pot înlocui răs
punderea fată de ordine și 
disciplină — trăsături pe 
care le poartă în sine și 
trebuie să le dovedească 
întotdeauna școala profe
sională. Fiindcă ea este în 
primul rînd. in mod ne
mijlocit. o școală a muncii. 
Aici tinerii nu învață doar 
o meserie sau alta, ci și 
cum să prețuiască munca 
și prestigiul muncii. Aici 
trebuie să deprindă nor
mele de comportare mun
citorească, modul înaintat 
și demn de a păși în viată. 
Iar pentru asta nici o os
teneală din partea educato
rilor. a meșterilor din fa
brică — ei înșiși tot educa
tori — nu este prea Tnare 
pentru a putea spune cu 
fruntea sus : da, am for
mat adevărati oameni. 
I-am pregătit așa cum se 
cuvine pentru a intra cu 
cinste in rindurile clasei 
noastre muncitoare.

Dinu POPESCU 
Dumitru TÎRCOB

• DE LA PRIMII ȚĂRUȘI... Ti
tus Ciortescu din Balș ne descrie 
portretul inginerului Lucian Butoi, 
directorul întreprinderii de mecani
zare a agriculturii din localitate, 
omul pentru care nu trebuie să te 
miri, la nici un ceas al zilei sau al 
nopții, dacă-1 găsești la locul de 
muncă. O scenă lingă autobuzul cu 
care vin navetiștii : coboară 49 de 
oameni ; directorul întreabă : „Dar 
Ilie Marin unde-i ?“ Lipsea al 
50-lea și a observat imediat. Iar 
uimirii celui ce-1 asista i-a luat-o 
tot el înainte spunind : „dacă fie
care dintre ei mă cunoaște, de ce 
să nu-1 cunosc și eu pe fiecare in 
parte ?!“

Sudura colectivului, devotamentul 
fără preget față de locul de muncă 
s-au verificat din nou cu prilejul 
încercărilor aspre din. vara aceasta. 
Umăr la umăr au luptat cu in
temperiile. „Mi-aduc aminte — po
vestea Lucian Butoi coresponden
tului nostru — de ziua în care 
am pășit prima oară pe locul 
unde se înalță acum întreprinde
rea. Nori negri vărsau cu găleata 
ploaia rece. împînzind tot terenul 
cu ană. Echipați cu pelerine cu 
glugi și cizme de cauciuc, bateam 
aici primii țăruși. întindeam pri
mele sfori, trasînd conturul viitoa
relor hale". Oameni crescuți în 
începuturi aspre, dintr-o bucată.

Mai pot exista încercări care să-i 
clintească ?

© MARELE ANONIM. înainte 
de săptămina grea prin care a 
trecut Alba Iulia, profesorul Ion 
Giurcă ne trimisese un interesant 
eseu despre rolul intelectualității lo
cale în formarea omului nou. Sînt 
„anonimi risipiți pe frumoasele 
meleaguri ale întregii Românii, a- 
devărați seminceri ai spiritului nou, 
care-și au răspîndite rădăcinile in 
solul meleagurilor natale, martori 
și părtași pasionați la tot ce se con
struiește zi de zi". Sînt celule ale 
„marelui anonim" — poporul. Nu ne 
îndoim că ei și-au dovedit din nou 
atașamentul, identificarea cu pă- 
mintul natal. în această perioadă. 
Așteptăm vești despre asemenea 
fapte.

® O SECUNDA ! Toma Gorgan 
— București : Poftiți cu băiatul pe 
la redacție să stăm de vorbă cu el. 
Gh. Gheorghe — Dăbuleni. Dolj : 
Recentul Decret al Consiliului de 
Stat contribuie si la păstrarea li
niștii tulburate de cheflii. Se rezol
vă astfel aspectele pe care ni le-ați 
semnalat anterior. Mihăilă Pod — 
Turda : Cînd ne referim la minori 
ori la fapte legate de aspecte ale 
vieții intime, publicăm iniția
lele numelor nentru că așa este le
gal și firesc. De altfel, esențial e să 
combatem mentalitățile dăunătoare.

Pe Moș Gheorghe din fotogra
fie (pe numele său adevărat : 
Dadea Gheorghe, din satul Și- 
bot, județul Alba) fotoreporterul 
nostru E. Dichiseanu l-a intilnit 
pe cîmp, la coasă. Cînd a aflat 
că are 80 de ani bătuți pe mu
chie, și cind a văzut cit de ini
mos lucrează, fotoreporterul l-a 
întrebat 
vității 
munca 
și-ți lungește viața".

Precizăm că nu publicăm fo
tografia și răspunsul lui Moș 
Gheorghe in atenția acelor ti
neri care, cit îi ziulica, de mare, 
bat bulevardele ori se trag la 
umbră prin sate. Nu, noi. le pu
blicăm așa... ca fapt divers !

care e secretul longe- 
sale. „Munca, taică, 
și iar munca iți ține

I
I
I 
I
I

Dragoste... la 
prima vedere

,,Mi-s dragi ochii tăi ; vreau 
să fim singuri in zăvoi, pe ma
lul Jiului" — i-a spus mehedin- 
țeanca Măriuca Crimu lui Du
mitru Epure, după ce consuma
seră împreună ceva timp și ceva 
bani la restaurantul „Băieții 
veseli" din Tg. Jiu. Epure, emo
ționat, pornește cu noua cunoș
tință spre zăvoi. Dar n-ajunge 
bine, că din spate apar doi zdra- 
honi care — împreună cu Mă
riuca — îl buzunăresc, ușurin- 
du-1 de leafa abia încasată, de 
ceas și de alte obiecte.

Pină la urmă, miliția l-a aju
tat pe păgubaș să-și primească 
înapoi lucrurile și banii, iar pun
gașii Ion Torop și Nicolae Du- 
haniuc au fost deferiți justiției. 
Avatarurile dragostei „la pri
ma vedere", legată... orbește.

„Sfântul44 
în realitate

E un adevăr bine cunoscut acela 
că misiunea educativă, culturală a 
teatrului începe de la alcătuirea ju
dicioasă a repertoriului. Preocuparea 
pentru un repertoriu valoros, „care 
nu numai să placă, ci să și foloseas
că, ba înainte de toate să folosească" 
(Eminescu), a constituit o permanentă 
a gindirii teatrale românești. Și oricît 
ar fi de pasionate căutările unor ar
tiști și teoreticieni din diferite locuri 
ale lumii în direcția unui teatru fără 
text. întrebarea de căpetenie rămine, 
la noi, ca și aiurea : „Ce jucăm ?“, 
urmată îndată, desigur, de cea de-a 
doua : „Cum jucăm ?“ — știut fiind, 
de asemenea, că textul singur nu 
înseamnă încă teatru și că numai 
imaginea scenică, spectacolul mate
rializează virtualitățile operei dra
matice intr-un mesaj artistic cu for
ță de înrîurire asupra spectatorilor.

Așadar, ce și cum au jucat teatrele 
noastre in stagiunea care s-a în
cheiat ?

S-a remarcat, pe bună dreptate 
(vezi „Scînteia" nr. 10241 din 25 iulie 
a.c.), că dramaturgia românească, atit 
cea clasică (uneori în „premieră ab
solută"), cît și, mai ales, cea con
temporană a polarizat interesul 
teatrelor mai mult ca altădată, pon
derea pieselor autohtone in reperto
riu fiind apreciabilă, chiar dacă nu 
întotdeauna calitatea a fost criteriul 
suveran al selecției. Pe de altă par
te, larga deschidere a culturii noas
tre către valorile spirituale pro
gresiste ale omenirii a impus din 
partea teatrelor preocuparea per
manentă si activă pentru o pre
zență cît mai semnificativă pe 
scenele noastre a dramaturgiei uni
versale. clasice și contemporane. în 
stagiunea care s-a încheiat, teatrele 
s-au orientat cu precădere spre va
lorile consacrate, apel î nd fie la ope
re clasice, fie la unele opere contem
porane care și-au dobîndit de multă 
vreme drept de cetate pe scena ro
mânească. Faptul denotă desigur se

riozitate, o anumită stabilitate a cri
teriilor culturale, atunci cînd nu e 
expresia unui imobilism, a inerției. 
De la Shakespeare la Gorki, de la 
Moliere la Arthur Miller și Durren- 
matt, de la Calderon la Ibsen,< Cehov, 
Bernard Shaw sau Brecht, teatrul 
românesc și-a demonstrat din nou 
capacitatea de a înlesni publicului 
larg intilnirea sau reintilnirea cu o- 
pere de Seamă, cu genuri, stiluri și 
structuri extrem de diverse. în care

Teatrele au rămas datoare tn bună 
măsură la capitolul înnoirii reperto
riului cu lucrări contemporane ale 
autorilor de peste hotare, lucrări care 
să vorbească despre procesele com
plexe caracteristice lumii de azi.

Datoria neîmplinită a teatrelor față 
de public la capitolul dramaturgie u- 
niversală e cu atit mai mare cu cît. 
comparind fie și în treacăt reperto
riul stabilit la începutul stagiunii cu 
ceea ce s-a realizat pînă la începerea

mate de conducerile unor teatre șl 
îndeplinirea lor. Se impune de aceea 
o mai realistă evaluare a posibilită
ților fiecărui teatru la stabilirea re
pertoriului, o mai responsabilă con
secvență în realizarea proiectelor.

Cu o structură echilibrată și cu o 
compoziție de reală valoare ideolo
gică și artistică — în ciuda unor ca
rențe amintite aici — repertoriul tea
trelor a prilejuit realizarea unor 
spectacole care, prin expresivitate.

Imaginea veridică, percutantă a unei 
lumi antiumane, împărțite in stăpini 
și robi. Structura deschisă a spațiu
lui scenic creează aici noi raporturi 
de comunicare cu spectatorii. „Matca" 
lui Marin Sorescu. cu cele două 
montări mai reprezentative (la Tea
trul Mic, în regia lui Dinu Cernescu 
și scenografia Adrianei Leonescu. la 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 
în regia autorului și scenografia de 
Liviu Ciulei și Dan Jitianu) a reac-

Preocupări pentru un repertoriu 
valoros, divers, realizat cu măiestrie

vibrează patosul profund al umanis
mului. al aspirației spre progres.

Unele teatre au înțeles însă nece
sitatea de a merge mai departe : de 
a căuta să îmbogățească fondul ge
neral al repertoriului, fie prin repre
zentarea unor piese clasice încă neju
cate la noi pină acum („Regele loan", 
de Shakespeare, la Teatrul de Nord 
— Satu-Mare), fie prin descoperirea 
unor piese mai noi, de o rezonanță 
politică actuală („Invitație la referen
dumul popular", de Gian Franco Vene 
și Roberto Pallavicini, la Teatrul Na
țional din Craiova, „Capete rotunde și 
capete țuguiete", de Brecht, la teatrul 
„Ion Vasilescu), sau piese de autori 
valoroși mai puțin cunoscuti la noi, 
de o declarată orientare politică pro
gresistă („Corrida", de Alfonso Sastre, 
la teatrul „C. I. Nottara", „Cu cărțile 
pe față", de Antonio Buero Vallejo, la 
Teatrul Mic). E adevărat, „descope
ririle" acestea au fost cam puține.

însemnări pe marginea stagiunii teatrale 1974-1975

verii, constatăm pe alocuri diferențe 
supărătoare. Nu e vorba de o respec
tare rigidă a unei liste de titluri. 
Știm că uneori, pe parcursul stagiu
nii. intervin unele accidente, situații 
neprevăzute, care impun înlocuirea 
unor piese, renunțarea la altele. 
Uneori, modificările sînt chiar în 
avantajul teatrului și al publicu
lui, cind apar piese mai bune 
decît cele programate. Dar . cind, 
de pildă. în loc de Shakespeare 
ni se oferă niște piesuțe, cînd multe 
teatre realizează doar jumătate din 
repertoriul stabilit inițial avem de
sigur un sentiment de frustrare. Si
tuația aceasta nu e nouă. Ea se per
petuează de la stagiune la stagiune, 
semnalînd existența unor defecțiuni 
pe traseul dintre angajamentele asu-

prin forța de sugestie și comunicare 
constituie opere de artă scenică de 
o înaltă ținută, capabile a stimula 
gindirea și sensibilitatea spectatorilor 
spre zone de spiritualitate elevată. 
Spectacolul „Danton", de Camil Pe
trescu, pus in scenă de Horea Popes
cu la Teatrul Național din București, 
în decorurile lui Paul Bortnovschi, va 
rămine in istoria teatrului românesc 
ca expresie a monumentalului în arta 
scenică, dar nu un monumental rece, 
muzeal, ci viu. dinamic, exprimînd 
suflul revoluționar, cadența istoriei. 
„Azilul de noapte", de Gorki. în regia 
lui Liviu Ciulei și scenografia lui 
Helmut Stiirmer, la Teatrul Bulandra, 
exprimă valențe noi ale realismului 
scenic, realizind, prin fuziunea gestu
lui cotidian cu semnificația filozofică.

tualizat virtuțile scenice ale teatrului 
poetic, comunicînd adevăruri funda
mentale despre existența umană.

Iată trei spectacole reprezentînd 
trei direcții artistice diferite, pe te
melia comună a concepției filozofice 
materialist-dialectice, demonstrind 
„pe viu" fertilitatea creatoare a aces
teia. Spectacole valoroase cu contri
buții creatoare notabile au fost și 
„îmblinzirea scorpiei", la Teatrul Na
țional (regia Mihai Berechet, sceno
grafia Elena Pătrășcanu Veakis), „Pa
sărea Shakespeare" de D. R. Popescu 
(Ia Teatrul Național din Cluj-Na- 
poca, in regia lui Alexandru Tatos, 
la Giulești. în regia lui Alexa Visa- 
rion — din nou, două concepții regi
zorale diferite asupra unei opere dra
matice românești contemporane, am
bele valabile, confirmînd resursele 
scenice ale dramaturgiei noastre ac
tuale), „Luna dezmoșteniților", de 
Eugene O’Neill, la Teatrul de Stat

Arad. „Hedda Gabler" de Ibsen, în 
regia Cătălinei Buzoianu, la Teatrul 
Eulandra, „Tragedia omului", de 
Imre Madâch, la Teatrul din Oradea, 
regia Szabo Iozsef, și multe altele.

Se poate spune, de asemenea, că în 
stagiunea care s-a încheiat s-au afir
mat elocvent tinerii regizori. Alexa 
Visarion, Alexandru Tatos, Cătălina 
Buzoianu, Dan Micu, Anca Ovanez, 
Silviu Purcărete, Olimpia Arghir, 
Andrei Belgrader, Aurhliu Manea — 
sint nume pe care le-am întîlnit pe 
afișele unora dintre cele mai intere
sante spectacole ale stagiunii. Și 
poate tocmai de aceea rămine un pri
lej de nedumerire numărul mare al 
spectacolelor puse în scenă de actori 
în această stagiune și, in cea mai 
mare parte, neizbutite, chiar atunci 
cind e vorbă de actori dintre cei mai 
înzestrați. Cînd avem în teatru atîția 
regizori buni, talentați și pregătiți 
profesional, de toate generațiile și cu 
disponibilități artistice diverse, expe
riențele de acest gen nu-și au ros
tul. Teatrul nostru s-a impus în 
fața publicului românesc șl a celui 
de peste hotare prin înalta sa profe- 
sionalitate. prin rigoarea compoziții
lor de ansamblu. Este unul din su
biectele de meditație pentru stagiu
nile viitoare. După cum, un subiect 
de meditație activă îl poate constitui 
necesitatea de a căuta necontenit căi 
noi de apropiere a teatrului de pu
blic. atit în direcția înnoirii reperto
riului. cît și în aceea a îmbogățirii 
si diversificării formelor spectacula
re. Unele încercări s-au făcut cu bune 
rezultate. Este nevoie de mai mult. 
Este nevoie ca sala teatrului să de
vină cu adevărat un spațiu de comu
nicare și de dezbatere pe calea artei 
scenice, a problemelor fundamentale 
ale omului contemporan, constructor 
al socialismului și comunismului. în 
această direcție, inițiativele creatoare 
au un cîmp larg de manifestare.

Margareta BĂRBUȚA

Se
satul ............ .
județul Maramureș. In casa lui 
(are șase copii) era zbir. își 
maltrata soția, pentru cea mai 
mică greșeală ori își batea co
piii ca să nu meargă la ac
tivitățile cultural-educative. 
Totul — în numele unor prin
cipii „sfinte", pe care le propo
văduia, și pretindea că le res
pectă, în calitate de membru al 
unei secte religioase. Principii 
„sfinte" care nu-l împiedicau, 
totuși, să-și oblige propria fiică 
la incest. Dar satul nu i-a răb
dat fărădelegile și l-a adus în 
fața instanței. Acum, 
Pop se află la închisoare, 
patru ani are timp să se... 
căiască.

numește Pavel Pop. Din 
Rus, comuna Dumbrăvița,

Pavel
In 

po-

Ursul si
9

autoturismul

I
I

La un moment dat, autoturis
mul 4—B—1421, care gonea pe 
șoseaua ce șerpuia printre 
munți, a tras pe dreapta, ca să 
se mai răcească motorul. Cind 
să coboare și persoanele din el, 
din față a apărut un urs. Oa
menii, prudenți, s-au închis in 
mașină. Dar Moș Martin avea 
chef de joacă : s-a urcat cu 
picioarele din fată pe capotă, 
a bătut cu laba in geamul șo
ferului, apoi a început să zburde 
în jurul mașinii care, nu numai 
că nu-l speria, dar îl și atrăgea. 
Luindu-și inima în dinți, oame
nii au deschis un geam și 
i-au aruncat mincare. „Priete
nul" a înfulecat tot și se lingea 
pe bot — semn că ar mai pofti. 
Dar călătorii — cărora le stă 
bine cu drumul — au pornit mo
torul.

Dacă nu credeți. întrebați-l șl 
pe șofer, îl cheamă Victor Pitea. 
Numele ursului... nu-l cunoaș- I

—J

Rubrică redactată de
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul 
corespondenților „Scintell1 .

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul peruan și guvernul revoluționar, care mi-au acordat onoarea 
de a fi președinte, mulțumesc Excelentei Voastre și poporului român prie
ten pentru cordialul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia 
sărbătorii noastre^ naționale, în termeni care reflectă spiritul de solidaritate 
și cooperare loială ce însuflețesc prietenia dintre cele două țări ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peruane

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, intre miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări a avut loc un 
schimb de telegrame de felicitare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne bolivian, general de brigadă 
Alberto Guzman Soriano, cu prile
jul sărbătorii naționale a Republicii 
Bolivia.

★
Cu ocazia zilei naționale a Jamai

ca!. George Macovescu. ministrul a- 
facerjJâr externe a] Republicii So
ciali te România, a trimis o telegra
mă 'e felicitare lui Michael Man-

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 15/1975
Revista se deschide cu edito

rialele „Dinamism și spirit re
voluționar în dezvoltarea so- 
cial-economică a patriei", „Mo
ment de importantă istorică in 
viața continentului european", 
în. . continuare sint publicate 
articolele : „Munca politico-or- 
ganizatorică pentru îmbunătă
țirea calității produselor" de 
PETRE BLAJOVICI, „Evoluția 
valorii produselor și economisi
rea muncii sociale" de GHEOR- 
GHE ȘICĂ, „Dialectica relației 
muncă fizică — muncă intelec
tuală" de LAURENȚIU POP și 
„Analiza economică și realita
tea producției agricole" de 
TRAIAN LAZĂR. Articolul 
„Imperativul participării tutu
ror statelor lumii la viața inter
națională" de MARIN BU- 
I-IOARĂ formează conținutul 
rubricii „CONSULTAȚII". La 
rubrica „ȘTIINȚĂ-ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT" sint inserate articolele : 
„Tendințe și caracteristici ac
tuale ale cercetării științifice" 
de FLORIN CIORĂSCU, „Afir
marea gîndirii creatoare în va
lorificarea resurselor naturale" 
de FLOREA NEAGU și „Edu
cația muzicală a tinerilor" de 
IOSIF SAVA. CĂLIN CĂLI- 
MAN semnează articolul „Fil
mul de actualitate în fața 
unor noi exigențe", la rubrica 
„CREAȚIA LITERAR-ARTIS-. 
TICĂ". În cadrul rubricii „VIA
ȚA INTERNAȚIONALĂ" este 
publicat articolul „Opțiuni afri
cane ale dezvoltării social-eco- 
nomice independente" de CON
STANTIN FLOREA. Revista 
cuprinde, de asemenea, rubrici-
le „CURENTE ȘI IDEI", 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII", 
„REVISTA REVISTELOR".

• SPORT •SPORT • SPORT •SPORT •SPORT •SPORT

A 34-a ediție a Jocurilor Balcanice de atletism
1

• Sportivii români — pata pentru întrecerile celei de-a 
XXXIV-a ediții • Pistă rapidă, din material sintetic și 
cronometra/ electric • Școlarii de toate virstele — in

trare liberă pe stadion
începînd de vineri va avea loc In 

Capitală, pe stadionul Republicii, cea 
de-a XXXIV-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism. Reprezentanții 
români au fost nominalizați la toate 
probele (componența nominală a lo
turilor Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei 
și Turciei nu a fost încă primită la 
federația noastră de specialitate). 
Printre cei ce vor purta culorile re
prezentativelor noastre se numără 
performerele recentelor campionate 
naționale Mariana Suman, Lăcră
mioara Diaconiuc și Alina Gheorghiu, 
precum și atletele cu renume inter
național Natalia Andrei, Virginia 
Bonei și Argentina Menis. înlocuitoa
re ale sportivelor Ioana Pecec (su
liță) și Roxana Vulescu (înălțime), 
ambele accidentate, vor fi junioarele 
Eugenia Baiu de la Școala sportivă 
din Rimnicu-Vîlcea și, respectiv, 
Cristina Goschler de la Metalul 
București. în lotul masculin găsim, 
de asemenea, sportivi cunoscuți, cum 
sint Carol Corbu, Ilie Floroiu, Gheor- 
ghe Cefan, Toma Petrescu, Gheorghe 
Ghipu, Nicolae Onescu și alții. In lo
cul lui Iordache (lungime), acciden
tat, va fi promovat rapidistul Bădoi, 
care la campionatele naționale a avut 
o comportare promițătoare (7,70 m).

Stadionul Republicii, gazda Jocuri
lor Balcanice, e și el gata pentru în
treceri — pista roșie, de material 
sintetic, s-a dovedit „rapidă" și pro
pice bunelor rezultate, iar pentru 
înregistrare la nivel corespunzător, 
organizatorii au montat o instalație 
de cronometraj electric. 

ley. primul ministru și ministrul a- 
facenlor externe al acestui stat.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea viceprim- 
ministrului și ministrului afacerilor 
externe al Republicii Arabe Egipt, 
Ismail Fahmi, pentru mesajul de fe
licitare ce i-a fost trimis cu ocazia 
zilei naționale a țării sale.

*

La Reprezentanța comercială de 
pe lingă Ambasada Republicii Demo
crate Germane la București a avut 
loc, marți dimineața, o conferință de 
presă prilejuită de apropiata ediție 
a Tirgului internațional de la Leipzig, 
care se va desfășura intre 31 august 
și 7 septembrie.

La această manifestare economică 
ce se desfășoară sub deviza „Pen
tru comerț mondial neîngrădit și 
pentru progres tehnic", România 
este reprezentată de 15 întreprinderi 
de comerț exterior, care prezintă o 
ofertă cuprinzătoare din domeniile 
bunurilor de larg consum, industriei 
constructoare de mașini, chimiei.

(Agerpres)

Renașterea Hiroșimei
■>

„Este timpul ca popoarele să-și facă tot mai puternic auzit glasul, să-și impună 
cu fermitate voința pentru a determina guvernele, conducătorii statelor să acționeze 
consecvent în direcția opririi cursei înarmărilor, a reducerii bugetelor militare, a 
interzicerii producerii și apoi a scoaterii în afara legilor a armamentului nuclear".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din mesajul adresat participanților la cea de-a XXI-a Conferința interna- 
ționalâ împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — Gensuikyo)

Cea de-a 30-a comemorare a bombardamentului atomic asupra Hiroșimei 
— 6 august 1975 — a prilejuit, pe cele mai diverse meridiane ale globului, 
noi reafirmări în sprijinul nobilei speranțe umane pentru pace și liniște. 
Amintirea Hiroșimei, nealterată de vreme, nu numai in Japonia, care a 
cunoscut urgia atomică, constituie și astăzi un permanent semnal de alarmă, 
un veșnic imbold la lupta pentru ca nici un coif al Pământului să nu mai 
cunoască asemenea clipe, pentru dezarmare și pace.

Miercuri se împlinesc. 30 de ani de 
la acel 6 august ai Hiroșimei, cind 
sute de mii de oameni au dispărut 
într-o clipă, inghițiți de pustiul ato
mic — scrie agenția France Presse 
intr-un reportaj pe care-1 reprodu
cem cu unele prescurtări. Dai' 30 de 
ani de muncă și de eforturi au re
populat acest deșert, ștergînd urmele 
„mingii de foc" care a ucis peste 
200 000 de persoane și care continuă, 
încă, să ucidă și astăzi. ' «hzti

Hiroșima, primul oraș din lume care 
a cunoscut explozia nucleară, a de
venit, acum, o localitate tipică a Ja
poniei moderne. Ici și colo încep să 
se înalțe zgîrie-nori, cei 750 000 de 
locuitori ai săi, nou-veniți în cea mai 
mare parte, sint mîndri de reușita 
economică a orașului lor : Hiroșima 
este leagănul automobilelor „Mazda", 
cu motorul rotativ de renume mon
dial, și tot aici, la șantierele navale 
ale firmei Mitsubishi — unul din 
cele mai importante din Japonia —

întrecerile vor începe vineri, de la 
ora 9 dimineața, cu probele de pen
tatlon și decatlon, iar concursul pro- 
priu-zis va debuta după-amiază de la 
ora 16. Sîmbătă și duminică, probele 
vor începe, de asemenea, la ora 16.” 
De la Federația română de atletism 
ni s-a comunicat, prin secretarul ge
neral V. Firea, că școlarii de toate 
virstele vor avea acces liber în sta
dion, la Jocurile Balcanice, pe baza 
prezentării carnetelor de elev.

în legătură cu aceasta. sugerăm 
școlilor, profesorilor de educație fi
zică, organizațiilor de pionieri și U.T.C. 
din unitățile de învățămînt să orga
nizeze participarea masivă a elevilor 
la Jocurile Balcanice. întreceri care 
vor constitui cu siguranță o bună 
propagandă pentru atletism. sport 
principal in școli.

★
Desfășurată timp de trei zile în 

localitatea poloneză Bydgoszcz. în- 
tilnirea triunghiulară de atletism 
dintre selecționatele feminine ale 
Poloniei. Franței și Elveției s-a în
cheiat cu următoarele scoruri : Po
lonia—Franța 90—56 puncte ; Polonia 
—Elveția 94—51 puncte ; Franța— 
Elveția 89—56 puncte.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de poloneza Grazyna Rab- 
sztyn — 12”85/100 la 100 m garduri, 
elvețiană Isabella Lusti — 6,50 m la 
săritura in lungime și de atleta fran
ceză Marie Franțoise Dubois — 2’02” 
In proba de 800 m.

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
HUGO BANZER SUAREZ

Președintele Republicii Bolivia
LA PAZ

Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a proclamării independentei Bo- 
liviei vă adresez dumneavoastră și poporului bolivian prieten cordiale feli
citări și sincere urări de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
FLORIZIPEL AUGUSTUS GLASSPOLE

Guvernatorul general al Jamaicăi
KINGSTON

Aniversarea proclamării independentei țării dumneavoastră îmi oferă plă
cuta posibilitate de a vă adresa sincere felicitări și urări de fericire per
sonală. de succese pe calea prosperității și progresului poporului jamaican. 

îmi exprim, cu acest prilej, convingerea că relațiile dintre țările și po
poarele noastre vor cunoaște o dezvoltare susținută în interesul lor reci
proc, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații a Partidului 
Avangărzii Populare din Costa Rica

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Avangărzii 
Populare din Costa Rica, formată din 
tovarășii Mario Solis, membru al Co
misiei Politice, secretar al Comitetu
lui Central al partidului, și Nidia 
Saenz, membră a Comisiei Politice a 
Comitetului Central al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face

a fost Tonstruit „Aquapolis", mo
delul viitorului oraș submarin, 
punctul de atracție al expoziției 
oceanografice de la Okinawa. Hiro
șima este astăzi cel de-al 13-lea 
oraș ca mărime din țară — cu o ac
tivitate deosebit de intensă.

Parcul memorial al păcii, cu mu
zeul și cenotaful său, amintește și 
astăzi, de catastrofa trecută.

Vor fi, miercuri, 30 de ani. de cînd 
'U? Hiroșima aflată în război se trezea 

greu după o noapte plină de alarme 
aeriene. Gospodinele pregăteau micul 
dejun, copiii erau și ei gata să por
nească spre școli, muncitorii, deja la 
uzină, puneau in funcțiune mașinile, 
cei 40 000 de militari erau grupați în 
cantonamentele lor. în acea clipă de 
neuitat, la ora 8 și 15 minute, s-a 
lansat însă, de la 9 000 de metri 
înălțime, bomba care aluneca spre 
oraș, intr-un cer de vară senin. 43 
de secunde mai tirziu, un fulger 
purpuriu orbea Hiroșima. O minge

A

In cîteva rînduri
• Ieri în sala sporturilor de la Con

stanța a început cea de-a patra e- 
diție a competiției pugilistice „Mă
nușa Litoralului". Prima reuniune a 
fost urmărită de circa 2 000 de spec
tatori. într-una din cele mai specta
culoase partide la categoria „ușoară", 
Lică Constantin (Constanța) a dis
pus prin abandon în repriza a treia 
de Nicolae Andrei (Metalul Bucu
rești). La aceeași categorie, A. Guț.u 
(Galați) a cîștigat la puncte meciul 
cu constănțeanul C. Bursuc. Bucureș- 
teanul I. Mantu (semiușoară) l-a în
vins la puncte pe V. Cobzaru (Por
tul Constanța). Alte rezultate : V. 
Mălinas b.n. G. Seidali : I. Mustafa 
b.p. Gh. Cazan : P. Cosma b-p. Al. 
Barbu : N. Teodorescu b.p. Gh. Ra
dulescu.

• Marți in semifinalele turneului 
international de tenis de la Louis
ville, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe Arthur Ashe (S.U.A.), recen
tul ciștigător al marelui concurs de 
la Wimbledon. Năstase a jucat exce
lent, conducind la un moment dat 
în setul doi cu 4—0. In finala tur
neului de ia Louisville, Ilie Năstase 
îl va întilni pe argentineanul Vilas.

• La Vichy într-un meci contînd 
pentru locul trei din cadrul compe
tiției de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea", echipa Argentinei a învins cu 
scorul de 4—1 formația Italiei.

• Competiția internațională de bas
chet pentru echipe de juniori „Cupa 
Prietenia" s-a încheiat la Szolnok 
(Ungaria) cu victoria selecționatei 
U.R.S.S. — 14 puncte, urmată de for
mațiile Cubei — 12 puncte, Bulga
riei — 12 puncte, Poloniei — 11 
puncte, României — 10 puncte, Ceho
slovaciei — 9 puncte. Ungariei (A) 
— 8 puncte și Ungariei (B) — 8 
puncte. 

o vizită de prietenie în țara noastră. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții costaricani au fost salutați 
de tovarășii Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Constantin Va- 
siliu, adjunct al șefului Secției rela
ții externe a C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

de foc, de 150 de metri, înghițea 
centrul orașului, imprăștiind în ju- 
ru-i raze arzătoare — urmate de 
unde de șoc echivalente cu cele ale 
unei explozii de 20 000 tone de tri- 
nitrotoluen. Pe urmă, ciuperca ato
mică — necunoscută pînă atunci — 
s-a ridicat ia cițiva kilometri deasu
pra a ceea ce nu mai era decît 
un pustiu.

într-o scenă de apocalips, orașul 
era inecat in flăcări, vintul sufla cu 
putere, iar „ploaia neagră" începea 
și ea să se cearnă. Toți cei care se 
aflau aproape de epicentru au dis
părut fără să lase vreo urmă. Cei
lalți, situați intr-o zonă de pină la 
4 km, au suferit arsuri mai mult sau 
mai puțin grave, devenind însă 
victime ale contaminării atomice care 
și 30 de ani mai tîrziu provoacă, a- 
nual, peste 3 000 de decese.

Nici o statistică nu precizează nu
mărul morților și răniților în urma 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroșima și Nagasaki (9 august). Și 
cine poate ști citi oameni au fost pur 
și simplu volatilizați de „mingea de 
foc" ?

Zilele următoare au fost mărturia 
unor tragedii indescriptibile. Istoria 
orașului înregistrează, alături de 
multe altele, calvarul doamnei Tos- 
hiho Saheki. care, rînd pe rînd, a a- 
sistat la sfîrșitul cutremurător al tu
turor celor 1Ț membri ai familiei 
sale. Ea singură a supraviețuit, dar 
suferă de maladia atomică incu
rabilă, care îi va aduce sfîrșitul. „A- 
vind grevat în mine acest stigmat 
al războiului, a spus ea. singura mea 
speranță este că oamenii nu vor mai 
face niciodată război". Această sim
plă formulă a unei femei simple re
zumă filozofia orașului, ce rămîne 
profund marcat de tragedia șa ato
mică.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în general 

instabilă, în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd nordul Crișanel, Maramureș, 
nord-vestul Transilvaniei si Moldova, 
unde cerul a fost variabil și cu totul 
izolat s-au semnalat averse de ploaie 
și descărcări electrice. In celelalte re
giuni, cerul a prezentat înnorări accen
tuate șl local au căzut ploi, mai ales 
sub formă de aversă, și s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice. La Făurei 
și Ceahlău-Toaca a căzut grindină. Vin
tul a suflat slab, pină la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
15 grade la Joseni șl Cîmpulung-Mus- 
eel și 29 de grade la Tulcea. In Bucu
rești : Vremea a fost relativ instabilă, 
cu cerul variabil. S-au semnalat inno- 
rări mai accentuate dimineața și în 
cursul după-amiezli. cînd a plouat. Vint 
slab, pină la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 august. In țară : Vremea se men
ține în general instabilă, îndeosebi la 
începutul intervalului. Cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate în sudul 
tării și în zona de deal și de munte, 
unde local se vor semnala averse de 
ploaie. Vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 21 și 29 de grade, 
mai ridicate spre sfîrșitul intervalului, 
în București : Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în primele zile, 
cind vor fi și condiții favorabile aver
sei de ploaie. Vint potrivit. Tempera
tura în ușoară creștere.

Colaborare frățească, prietenie 
trainică în slujirea marelui ideal: 

socialismul și comunismul
_________________________________________________________________ __________ _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________

30 DE ANI DE LA RESTABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE DINTRE ROMÂNIA ȘI U.R.S.S.
Se împlinesc, astăzi, trei decenii de 

la restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre țara noastră și Uniunea So
vietică — eveniment de semnificație 
istorică în cronica relațiilor de prie
tenie și solidaritate dintre popoarele 
noastre. Acest act politic a fost unul 
din rezultatele făuririi unei Românii 
noi, libere, democratice și indepen
dente, ca urmare a victoriei insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 August 1944, 
condusă de Partidul Comunist Român.

Pentru partidul nostru constituie 
un titlu de mîndrie internationalists 
faptul că. acționind în spiritul prie
teniei tradiționale dintre poporul ro
mân și popoarele sovietice, al solida
rității militante comuniste, a des
fășurat. incă de la crearea sa, în 
pofida condițiilor atît de grele ale 
ilegalității, o susținută activitate pen
tru statornicirea unor relații de bună 
vecinătate și colaborare intre Româ
nia și U.R.S.S., pentru alianța cu 
prima țară socialistă. Numeroși mem
bri ai partidului, muncitori și țărani, 
reprezentanți de seamă ai intelectua
lității și-au sacrificat libertatea și 
chiar viața in numele intereselor fun
damentale ale poporului român, al 
cauzei internaționaliste a prieteniei 
cu Uniunea Sovietică. Tocmai ca re
zultat al luptei partidului, al pre
siunii exercitate de forțele progre
siste, al voinței și sentimentelor ma
selor largi s-a izbutit să se impună 
guvernanților burghezi stabilirea, 
pentru prima oară in 1934, a relațiilor 
diplomatice cu Uniunea Sovietică. 
Este cunoscut că poporul român, nu
trind puternice sentimente anti
fasciste, a condamnat cu fer
mitate aruncarea țării — ca ur
mare a ocupației hitleriste și a 
orientării trădătoare a guvernu
lui de dictatură militaro-fascistă — în 
războiul nedrept împotriva U.R.S.S. 
Este meritul P.C.R. de a fi organizat 
și condus lupta /împotriva ocupan- 
ților naziști și â dictaturii anto- 
nesciene. pentru coalizarea celor 
mai largi forțe democratice și 
progresiste în vederea eliberării 
României și participării, alături de 
Uniunea Sovietică, de toate forțele 
coaliției antihitleriste, la lupta pen
tru înfrîngerea Germaniei naziste.

Singele vărsat in comun de ostașii 
sovietici și români in luptele purtate 
cot la cot pentru eliberarea întregului 
teritoriu al României și înfrîngerea 
definitivă a fascismului au cimentat 
prietenia trainică, indestructibilă, 
dintre cele două popoare — care, în 
noile condiții istorice ale făuririi so
cialismului și comunismului, s-a ri
dicat pe o treaptă superioară, a do- 
bîndit un conținut tot mai bogat, 
trahsformîndu-se într-o puternică a- 
lianță și colaborare rodnică, în toate 
domeniile Edeijaciăvitate. î ' O

Preocuparea statornică pentru dez-. 
voltarea multilaterală a raporturilor 
de strînsă colaborare cu Uniunea So
vietică, cu toate statele care edifică 
noua orînduire. constituie un element

A apărut 
„REVISTA DE ISTORIE" 

numerele 6 și 7
Numărul 6 al revistei se des

chide cu editorialul „Respecta
rea adevărului — îndatorire pri
mordială a științei istorice". Sub 
titlul „30 de ani de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite" 
sint grupate articolele : „Activi
tatea României la Organizația 
Națiunilor Unite" de NICOLAE 
FOTINO, „Din istoricul Organi
zației Națiunilor Unite" de NI
COLAE DASCĂLU și „Sistemul 
Organizației Națiunilor Unite 
(breviar)" de FLORIN ROȘU, 
în continuare sînt inserate stu
diile : „loan Axente Sever în 
timpul regimului neoabsolutist 
și al regimului liberal (1849— 
1865)“ de ADRIAN T. PASCU și 
„Actele românești tipărite la Al
ba Iulia in 1653“ de AUREL RĂ- 
DUȚIU.

în numărul 7 al revistei sint 
publicate studiile : „Antifascis
mul consecvent și de masă al 
poporului român (40 de ani de 
la acordurile antifasciste de la 
București, Băcia și Țebea)" de 
GH. I. IONIȚĂ, „Formarea na
țiunii române" de DAMIAN 
HUREZEANU. „Iluminismul 
sud-est european. Reconsidera
rea unei probleme de istorie 
culturală" de ALEXANDRU 
DUȚU și „O formațiune poli
tică românească la nord și la 
sud de munții Făgăraș în secolul 
al XHI-lea" de LUCIAN CHI- 
ȚESCU.

Ambele numere mai conțin 
rubricile : „DOCUMENTAR", 
„PROBLEME ALE ISTORIO
GRAFIEI CONTEMPORANE
(studii documentare)", „VIAȚA 
ȘTIINȚIFICĂ", „RECENZII" și 
„ÎNSEMNĂRI". 

fundamental al întregii politici in
ternaționale a României, care por
nește de la convingerea că asemenea 
relații corespund intereselor fiecărei 
țări socialiste, întăririi unității siste
mului socialist mondial, cauzei lup
tei antiimperialiste, progresului și 
păcii. Trăinicia relațiilor frățești ro- 
mâno-sovietice rezidă în așezarea a- 
cestor raporturi pe temeiul princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, ale întraju
torării frățești, avantajului reciproc, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne.' 
Consemnînd aceste principii ce de
curg din însăși esența socialismului. 
Tratatul româno-sovietic de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
încheiat în 1970, și care reprezintă o 
dezvoltare a prevederilor esențiale 
ale primului Tratat dintre România 
și U.R.S.S. încheiat în 1948, a deschis 
perspective tot mai largi și mai fer
tile pentru adîncirea legăturilor mul
tilaterale de colaborare frățească 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Elementul hotărîtor al evoluției 
mereu ascendente a legăturilor din
tre cele două țări și popoare îl con
stituie raporturile de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
contactele dintre conducătorii de 
partid și de stat din cele două țări, 
întilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev au constituit prilejuri de 
stimulare a relațiilor reciproce pe 
toate planurile, corespunzător inte
reselor fiecăreia dintre țări, cauzei 
socialismului și păcii. în acest con
text se cuvine relevată recenta întîl- 
nire de la Helsinki — cu prilejul fa
zei a treia, la nivel înalt, a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa — dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev — întîl- 
nire care a prilejuit un tovărășesc 
schimb de vederi asupra dezvoltării 
în continuare a legăturilor frățești 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., a colaborării 
multilaterale dintre România și 
U.R.S.S.

Evoluția rodnică, ascendentă a ra
porturilor dintre România și Uniunea 
Sovietică își găsește o grăitoare ilus
trare atît pe planul vieții politica, cît 
și în sfera schimburilor economice — 
U.R.S.S. fiind principalul parte
ner, cu o pondere de circa 20 
la sută, în comerțul exterior total 
al țării noastre. Sporește an de an 
volumul acestor schimburi, se lăr
gește nomenclatorul livrărilor reci
proce de mărfuri. în același timp, 
se extind și se diversifică relațiile 
de cooperare și specializare în sec
toare de I bază ale producției, inch'i-' 
siv realizarea in- comun a unor nor 
capacități și obiective industriale. In 
acest context, de stabilitate și amplă 
perspectivă, se înscrie, de pildă, con
venția de specializare și cooperare in

Buletin rutier
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul 

general al miliției
ATENȚIE LA DEPĂȘIRI!

Din datele statistice rezultă că, în 
medie, fiecare al zecelea accident 
provocat din vina conducătorilor 
auto este cauzat de nerespectarea 
regulilor referitoare la depășire. Ea 
este o manevră necesară, dat fiind 
caracterul eterogen al tipurilor de 
autovehicule care circulă pe drumu
rile publice. Efectuarea ei trebuie fă
cută în condiții de absolută siguran
ță. Aceleași statistici arată că prin
cipalele abateri se comit in prime
le două din cele trei etape ale de
pășirii, respectiv în cursul angajării 
și efectuării ei. și mai puțin cu pri
lejul revenirii din depășire. Abate
rile cele mai frecvente constau în 
neasigurarea înainte de depășire ; 
neaprecierea corectă a distantei la
terale față de vehiculul depășit ; 
calcularea greșită a distantei pînă 
la vehiculul ce vine din sens opus, 
respectiv a vitezei cu care se apro
pie acesta ; triplarea ; pierderea 
controlului asupra conducerii auto
vehiculului (de regulă din cauza 
schimbării bruște a direcției de 
mers) : angajarea în depășiri prelun
gite prin dublarea succesivă a mai 
multor autovehicule aflate în mers.

Trebuie menționat faptul că a- 
proape jumătate din șoferii care au 
comis accidente din cauza depășirii 
neregulamentare au fost conducători 
de autoturisme și motociclete, in 
marea lor majoritate amatori. De 
aici, necesitatea de a se respecta ri
guros regulile de prioritate și o pre
cauție sporită din partea șoferilor 
amatori.

AȚI AUZIT DE TRAFFIPHOT ?
Este denumirea aparatului care 

detectează automat autovehiculele 
care pătrund în intersecție pe culoa
rea roșie a semaforului electric. A- 
paratul fotografiază autovehiculele 
în cuilpă (de fapt, pe șoferii vinovății, 
in imagine apărind. totodată, data si 
ora cînd s-a comis abaterea. Apara
te Traffiphot sînt instalate în citeva 
intersecții din București. Deocamda
tă. Urmează să fie extinse atît în Ca
pitală. cît și în orașele din provin

producția de tractoare și mașini a- 
gricole pe o perioadă pînă in 1980. 
Sint, de asemenea, cunoscute acordu
rile interguvernamentale privind co
laborarea î'omâno-sovietică în con
struirea combinatului minier de pre
parare a azbestului de la Kiembal 
sau a fabricii de celuloză de la Ust- 
Ilim. Obiective majore în cadrul co
laborării româno-sovietice constitu
ie, de asemenea, șantierul nodului 
hidrotehnic Stinca-Costești menit să 
contribuie, la valorificarea în comun 
a potențialului Prutului sau construi
rea unei centrale atomo-electrice in 
România.

Nu încape îndoială că succesele do- 
bindite de poporul român in opera da 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe de o parte, re
alizările de seamă ale poporului so
vietic. constructor al comunismului, 
in domeniul economiei, științei și 
tehnicii, pe de altă parte, creează 
largi și fertile premise pentru in
tensificarea colaborării și cooperării 
româno-sovietice.

în cadrul fructuoaselor legături ro
mâno-sovietice sporește continuu 
ponderea cooperării tehnico-științifi- 
ce, pe baza avantajului reciproc. O 
mare însemnătate pentru adincirea 
cunoașterii reciproce, pentru întă
rirea prieteniei dintre cele două po
poare au continua lărgire a schim
bului de valori spirituale, colaborarea 
în domeniile culturii, literaturii, ar
tei. învățămîntului.

Totodată. România șl Uniunea So
vietică conlucrează pe arena inter
națională. pentru adîncirea cursului 
spre destindere și colaborare inter
națională, pentru securitate și pars 
în Europa și in lume, pentru noi 
succese ale cauzei socialismului, a 
libertății si independentei popoare
lor.

Dind o înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie și strînsă colaborare ro- 
mâno-sovietică. Congresul al' XI-lea 
al Partidului Comunist Român a re
afirmat, prin glasul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a Înscris în Programul 
P.C.R., hotărîrea partidului nostru, a 
României socialiste de a acționa 
neabătut pentru strîngerea legături
lor frățești cu Uniunea Sovietică, 
considerînd că aceasta corespunde 
intereselor ambelor partide si po
poare. cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român, animat de calde șl 
profunde sentimente de prietenie si 
solidaritate, transmite popoarelor so
vietice felicitări frățești, urarea fier
binte de a obține noi si mărețe reali
zări în construirea comunismului șl 
în lupta pentru pace, exprimindu-și, 
în același timp, convingerea că re
lațiile de colaborare frățească româ
no-sovietice se vor dezvolta continuu, 
în interesul ambelor popoare, al în
tăririi socialismului pe plan mondial, 
al păcii în lume.

AI. CAMPEANU

cie. Lansăm și pe această cale un 
semnal pe adresa șoferilor care nu 
întotdeauna respectă semnificația se
maforului electric. Traffiphot nu iar
tă !
CIRCULAȚIA PE TIMP DE NOAPTE

Unii conducători auto nu țin sea
ma de particularitățile circulației pe 
timp de noapte (vizibilitate redusă, 
solicitarea sporită a organismului) 
și din această cauză ajung să comită 
accidente grave. Periculozitatea de
osebită a încălcării regulilor de cir
culație in cursul nopții este con
cludent demonstrată prin aceea că 
frecvența accidentelor este de circa 
3.5 ori mai mare decit ziua. Cauzele 
principale : conducerea sub in
fluența alcoolului ; oboseala ; ațipi
rea la volan ; viteza excesivă ; ne
atenția ; lovirea autovehiculelor lă
sate nesemnalizate pe partea caro
sabilă. Multe accidente au loc noap
tea și din cauza pietonilor și a bi- 
cicliștilor. Se impune atenției faptul 
că mulți conducători auto „orbesc* 
cu luminile farurilor pe cei care vin 
din sens opus, fie din pricină că nu 
trec pe faza de intîlnire. fie că nu au 
farurile reglate. Este lesne de con
statat că toate cauzele care gene
rează ori concură la accidentele ca 
au loc noaptea sînt evitabile, cu 
condiția să se respecte cu strictețe 
toate regulile de circulație.

COPIII PICTEAZĂ, 1
COPIII CLAXONEAZĂ i

Serviciul circulație din cadrul In
spectoratului județean de miliție Bis- 
trița-Năsăud a inițiat un interesant 
concurs printre micii pictori, elevi 
ai școlilor generale din orașul Bis
trița. Tema concursului : „Cum cir
culăm ?“ Răspunsul copiilor : zeci șl 
zeci de tablouri, care prezintă în tot 
atitea ipostaze modul în care înțeleg 
ei — dar și cei mari — rostul sigu
ranței circulației. Cele mai izbutite 
lucrări au fost reunite intr-o expo
ziție. Asemenea expoziții vor fi or
ganizate și la bazele de transport 
auto. întreprinderile forestiere, pe 
șantierele de construcții. Pentru ca 
părinții lor să le vadă și să învețe.

PROGRAMUL I

8.M Teleșcoalâ.
10.08 Matineu de vacantă c „Stile

tul" (Vn.
10.30 Meridiane literare.
11.25 Muzică ușoară — de la cla

sic la modern cu formația 
Jolt Kerestely.

11,40 Drumuri în istorie.
12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.
16.30 Teleșcoală. Atlas geografic. 
17,00 Telex.
17,05 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
17.15 Tragerea Pronoexpres.
17.25 Mult e dulce și frumoasă...
17,50 Din lumea plantelor si ani

malelor.
18.15 Cinstire muncii socialiste.

Concert-apectacol de olntece 
si versuri.

19.00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal.
20,00 Investițiile, de la studiul teh- 

nico-economic la parametrii 
finali.

20.30 Publicitate.
20,35 Telecinemateca : „Nimeni nu 

știe nimic" — o producție a 
studiourilor cehoslovace.

21.50 Opereta pe litoral.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

20.25 Orchestre simfonice din tară. 
Filarmonica „Banatul" din 
Timisoara și Orchestra sim
fonică a Conservatorului 
..George Enescu" din Iași.

21.15 Telex.
21.20 studio '75.
21,45 Roman-foileton : „Si totuși 

se Invîrtește".

BOGAT PROGRAM 
ÎN VALEA JIULUI

Duminică a început să se des
fășoare in Valea Jiului tradițio
nala acțiune (aflată la cea de-a 
treia ediție) „Săptămina cultu
rii, educației socialiste și spor
tului". menită să ducă la inten
sificarea procesului de formare 
și dezvoltare a conștiinței mase
lor de oameni ai muncii din a- 
ceastă puternică zonă minieră. 
La toate cluburile, casele de 
cultură și căminele culturale din 
Valea Jiului au avut loc sim
pozioane pe tema „Rolul condu
cător al P.C.R. in societatea so
cialistă multilateral dezvoltată 
și Înaintarea României spre co
munism".

La casa de cultură din Petro
șani a avut loc vernisajul ex
poziției „20 de ani de artă plas
tică in Valea Jiului", prilejuită 
de jubileul cenaclului de artă 
plastică din localitate.

Programul zilelor următoare 
prevede organizarea — in săli
le exploatărilor miniere din Va
lea Jiului, in întreprinderile și 
asezămintele culturale din mu
nicipiul Petroșani — a unei sui
te de simpozioane, mese rotun
de, schimburi de experiență, 
consfătuiri, axate în principal pe 
adîncirea cunoașterii documen
telor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului și a celor mai re
cente documente de partid, pa 
popularizarea experienței va
loroase si a celor mal eficiente

■MW ET

CULTURAL
inițiative minerești. (Sabin Io- 
nescu).

ECOURI MESEȘENE
în cadrul natural deosebit de 

frumos al Meseșului a avut loc 
festivalul dansului „Ecouri 
meseșene", aflat la a treia 
ediție. Și-au dat concursul for
mații de dansuri și soliști vo
cali și instrumentiști din jude
țele Argeș, Maramureș. Satu- 

Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj și 
Sălaj. Manifestarea, organizată 
de comitetul județean de cultu
ră și educație socialistă, și-a 
propus să valorifice frumusețea 
portului și dansului din aceste 
județe. (Gheorghe Rusu).

CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ

La Tulcea a luat ființă o for
mație de estradă al cărei nu
cleu este constituit dintr-un grup 
entuziast de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și profesori din între
prinderile și instituțiile din mu
nicipiu. Primul său spectacol, in
titulat „Cu mască, fără mască", 
a întrunit unanime aprecieri la 
Tulcea. Babadag. Greci, Somo
va și în alte localități ale ju

dețului. Turneul artistic al for
mației continuă. (Nicolae Va- 
sile).

NEDEIA MOCĂNEASCĂ

în frumoasa Vale a Zînelor, 
din apropierea orașului balnear 
Covasna. a avut loc cea de-a 
VII-a ediție a tradiționalei săr
bători folclorice Nedeia mocă
nească. Prezentarea unui obicei 
străvechi al oierilor din Voi- 
nești (sat aparținător orașului 
Covasna) a oferit o frescă a 
cântecului și portului popular. 
Manifestarea culturală de la 
Voinești s-a încheiat cu o mare 
sărbătoare cimpenească. la care 
au participat localnici, ca și tu
riști aflafi la odihnă și trata
ment în stațiunile balneare ala 
județului. (Toniori Geza).
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INTERZICEREA Șl DISTRUGEREA 
ARMELOR NUCLEARE - 

IMPERATIV MAJOR AL UMANITĂȚII 
Lucrările Conferinței internaționale împotriva bombelor 

atomice și cu hidrogen
TOKIO 5 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Lucrările celei de-a 
XXI-a Conferințe internaționale îm
potriva bombelor atomice și cu hi
drogen, organizată de Consiliul japo
nez împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen — Gensuikyo — au conti
nuat marți la Hiroșima. după înche
ierea sesiunii preliminare, desfășura
tă la Tokio. La conferință iau parte 
aproximativ 10 000 de reprezentanți 
ai mișcării pentru pace din Japonia, 
delegați ai mișcărilor pentru pace din 
peste 20 de țări, între care și Româ
nia, și trimiși ai unor organizații in
ternaționale.

în ședința de marți s-a dat citire 
mesajului adresat participanților la 
conferință de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, In care se 
subliniază necesitatea realizării dez
armării generale șl totale. Menționînd 
că tragediile de la Hiroșima și Naga
saki, de acum 30 de ani, sînt încă 
proaspete în memorie și „au trau
matizat nu numai conștiința poporu
lui japonez, ci și a popoarelor lumii", 
mesajul evidențiază importanta Con
ferinței internaționale Gensuikyo 
pentru ca guvernele și popoarele lu
mii să-și întărească hotărîrea de a 
interzice și distruge toate armele nu

cleare, astfel ca tragediile trecutului 
să nu se mai repete.

★
Au luat sfîrșit lucrările „Forumului 

internațional Hiroșima", convocat 
pentru a marca împlinirea a 30 de 
ani de la bombardamentele atomice 
asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki. 
La lucrările forumului au participat 
65 de oameni de știință și cultură din 
17 țări.

Participant!! au adoptat în unani
mitate o rezoluție specială, care sub
liniază : „Luind in considerare esca
ladarea gravă și fără precedent a 
înarmărilor, în special a celor nu
cleare, facem apel prin această rezo
luție la Organizația Națiunilor Unite 
să adopte, ca o problemă urgentă, o 
convenție internațională care să con
sidere utilizarea armelor nucleare, în 
orice circumstanțe, o crimă împotriva 
umanității".

★
Orașele Hiroșima și Nagasaki au 

stabilit marți legături de înfrățire, 
urmînd să fie organizate manifestări 
comune în memoria victimelor bom
bardamentelor atomice de la 6 și 9 
august 1945, precum și acțiuni pentru 
interzicerea armelor nucleare.

In sprijinul făuririi unei noi ordini 
economice internaționale

Deschiderea sesiunii Consiliului O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge
neva s-a deschis, marți, cea de-a 
XV-a sesiune a Consiliului Organi
zației Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare (UNCTAD). Obiectivul 
prioritar al acestei sesiuni îl consti
tuie definitivarea ordinii de zi pen
tru viitoarea conferință a UNCTAD, 
care va avea loc. la Nairobi. între 3 
și 28 mai 1976.

La deschiderea lucrărilor, repre

zentantul Ghanei, Kenneth K. S. 
Dadzie, a fost ales, In unanimitate, 
președintele sesiunii. Luind cuvîntul, 
cu acest prilej, el a arătat că 
UNCTAD este chemat să contribuie 
Ia eforturile pentru stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Kenneth K. S. Dadzie a pus accen
tul. în cuvîntul său. pe dificultățile 
economice pe care Ie întimpină. in 
prezent, țările in curs de dezvoltare.

Un important eveniment în viata
continentului latino-american

Declarația ministrului cubanez al comerțului exterior despre 
crearea organismului de cooperare S.E.L.A.

CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — Ministrul cubanez al co
merțului exterior, Marcelo Fernan
dez Font, a declarat că instituirea 
sistemului economic latino-american 
(S.E.L.A.), ca organism de coopera
re ce grupează in exclusivitate țări
le Americii Latine, se înscrie ca un 
eveniment istoric în viața politică a 
continentului.

S.E.L.A. — a relevat el — repre
zintă un pas esențial pe calea dez
voltării viitoarelor relații între sta
tele latino-americane, el permițind 
elaborarea unei politici proprii și a- 
doptarea unor măsuri capabile să re
zolve problemele ce ne stau in față. 
Relevînd că noul organism constituit 
la Ciudad de Panama se va ocupa

In mod prioritar de promovarea coo
perării economice la nivelul întregu
lui continent, ministrul cubanez s-a 
referit apoi la recenta reuniune de 
la San Jose a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). în legătură cu 
reluarea relațiilor dintre tara sa și 
țările latino-americane, Marcelo Fer
nandez Font a precizat că aceasta 
este o chestiune bilaterală, ce va fi 
considerată ca atare. întrebat cu pri
vire la posibilitatea restabilirii rela
țiilor Cuba-Statele Unite, ministrul 
cubanez a declarat : „Nu pot să răs
pund asupra a ceea ce gîndește gu
vernul nord-american. în orice caz, 
guvernul nostru va lua măsurile ne
cesare dacă se va pune o astfel de 
problemă".

Republica Vietnamului de Sud se pronunță pentru 
relații de bună vecinătate»

SINGAPORE 5 (Agerpres). — Re
publica Vietnamului de Sud se pro
nunță pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor de prietenie și bună 
vecinătate cu toate țările Asiei și 
sprijină cu căldură lupta popoarelor 
din această regiune a lumii pentru o 
adevărată independență și neutrali
tate — a declarat Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare din

Vietnamul de sud, într-un interviu 
acordat publicației „Far Eastern Eco
nomic Review". El a arătat că Re
publica Vietnamului de Sud este 
gata să stabilească cu țările din Asia 
de sud-est relații bazate pe respecta
rea suveranității și independenței 
fiecărui stat și pe avantajul reci
proc. Considerăm că o asemenea po
litică slujește cauza întăririi păcii în 
Asia de sud-est și în întreaga lume 
— a spus Nguyen Huu Tho.

Declarația solemna comuna româno-elenă 
difuzată ca document oficial
al Consiliului

NAȚIUNILE UNITE S (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost difuzată, ca docu
ment oficial al Consiliului de Secu
ritate, Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și Re-

de Securitate
publici! Elene, semnată la București, 
la 27 mai 1975, cu prilejul vizitei în
treprinse în România de primul mi
nistru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis.

ORIENTUL APROPIAT
@ Convorbirile dintre președinții R. A. Egipt și Mexicului ® In

cidente libanezo-israeliene
CAIRO 5 (Agerpres). — în loca

litatea egipteană Alexandria au avut 
loc marți convorbiri oficiale între 
președintele Mexicului, Luis Eche
verria Alvarez, și președintele 
R. A. Egipt, Anwar El Sadat. Mi
nistrul mexican de externe, Emilio 
Rabasa, a declarat că întrevederea 
s-a concentrat asupra promovării 
relațiilor bilaterale în domeniile eco
nomic, politic și cultural. A fost e- 
xaminat rolul țărilor nealiniate în 
găsirea unei soluții pașnice situației 
din Orientul Apropiat. S-a efectuat, 
totodată, o trecere în revistă a altor 
probleme internaționale actualei

în aceeași zi, președintele Mexicu
lui a avut, de asemenea, la Ale
xandria, o întrevedere cu președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat.

CAIRO 5 (Agerpres). — în prezen
ta secretarului general al Ligii Arabe. 
Mahmud Riad, Ia Cairo au început 
lucrările unei reuniuni a Comitetului 
fondului arab de ajutor destinat ță
rilor arabe și africane. Vor fi discu
tate obiectivele, planul și bugetul 
acestui organism, documentele rezul
tate urmind să fie analizate într-o 
reuniune a Ligii Arabe, in septem
brie. După acea dată va începe și 
activitatea fondului. Capitalul inițial 
al fondului este de 25 milioane de 
dolari.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Nave mi
litare și unități de artilerie israelie- 
ne au bombardat, in cursul nopții 
de luni spre marți, cazărmile arma
tei libaneze din orașul Tyr și tabăra 
de refugiați palestineni El-Baas din 
vecinătate, anunță un comunicat al 
Ministerului Apărării al Libanului. 
Au fost uciși patru ofițeri libanezi și 
un al cincilea a fost rănit.

Un purtător de cuvînt palestinean 
a precizat că printre refugiații pa
lestineni s-au înregistrat 5 morți și 
10 grav răniți și că. odată cu ar
mata libaneză, la respingerea atacu
lui israelian au participat și luptă
tori palestineni. El a adăugat că, 
marți dimineața, un grup palestinean 
acționind în interiorul Israelului a 
atacat cu rachete așezarea israeliană 
Kiryath Shmoneh.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Arma
ta israeliană a lansat in cursul nop
ții de luni spre marți un raid pe 
teritoriul Libanului, împotriva unei 
baze palestinene, situată în apropie
re de tabăra de refugiați palestineni 
El-Baas, de lingă orașul Tyr, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt militar 
israelian. El a adăugat că au fost 
distruse obiective militare și că mai 
mulți luptători palestineni au fost 
uciși sau răniți.

Un alt comunicat israelian afir
mase anterior că, luni, o patrulă is
raeliană a interceptat un grup de 
trei palestineni care încercau să se 
infiltreze, venind din Liban, pe teri
toriul Israelului, în zona de vest a 
Galileei.

în sfîrșit, un ultim comunicat mi
litar israelian informează că marți 
dimineața așezarea Kiryath Shmo
neh din nordul Israelului a fost 
bombardată cu rachete.

Un protestai M.A.E. 

al R. P. D. Coreene
PHENIAN 5 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității, la 5 au
gust, o declarație în care condamnă 
recenta cerere a autorităților de Ia 
Seul privind admiterea în rîndurile 
membrilor O.N.U. a Coreei de sud, ca- 
lificind-o ca o continuare a manevre
lor menite să ducă la permanentizarea 
divizării patriei. Această cerere, se 
spune în declarație, vine in contra
dicție cu rezoluția celei de-a 28-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
asupra problemei coreene. în care se 
exprima speranța că dialogul Nord- 
Sud va înregistra progrese și va 
duce la reunificarea tării pe ■ baza 
Declarației comune Nord-Sud și a 
principiilor ci. Ea reprezintă, de a- 
semenea. o sfidare a aspirațiilor le
gitime și unanime ale întregului po
por coreean, care dorește să-si vadă 
reunificată patria in mod indepen
dent și pașnic.

O O O O O

Plenara C.C. al P.C.
din Columbia

BOGOTA 5 (Agerpres). — La Bo
gota a avut loc o plenară a C.C. al 
P.C. din Columbia. Delegații la ple
nară au aprobat tezele Congresului 
al XII-lea al partidului, ce urmea
ză să aibă loc în luna decembrie a 
acestui an. și au examinat activita
tea organizației de tineret a comu
niștilor columbieni. precum și o se
rie de alte probleme.

CONVORBIRILE 
AMERICANO-JAPONEZE
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Marți după-amiază au început la 
Casa Albă convorbirile americano- 
japoneze prilejuite de vizita ofi
cială în S.U.A. a primului ministru 
al Japoniei, Takeo Miki. în cursul 
primei lor întrevederi, președintele 
Gerald Ford și șeful guvernului 
nipon au examinat o serie de pro
bleme ce privesc evoluția vieții in
ternaționale, energia și situația pe 
plan monetar. La întrevedere au 
participat, de asemenea, secretarul 
de stat american Henry Kissinger și 
ministrul de externe nipon, Kiichi 
Miyazawa. Pe agenda convorbirilor 
se află înscrise, totodată, probleme 
ce privesc stadiul actual și perspec
tivele relațiilor bilaterale.

Reuniunea Directoratului executiv 
al Consiliului Revoluției din Portugalia 

Comandanții unităților regiunii militare Lisabona 
și-au reafirmat sprijinul față de primul ministru 

Vasco Gongalves
LISABONA 5 (Agerpres). — Mem

brii Directoratului executiv al Con
siliului Revoluției din Portugalia, 
președintele Francisco da Costa Go
mes, primul ministru Vasco Goncal
ves și comandantul Comandamentului 
operațional continental (COPCON), 
Otelo Saraivo de Carvalho, s-au 
reunit la Lisabona pentru a exami
na o serie de probleme privind evo
luția situației interne — relatează a- 
genția A.N.I.

Agenția menționează că una din 
problemele abordate cu precădere cu 
prilejul acestei reuniuni a reprezen
tat-o formarea celui de-al cincilea 
guvern provizoriu al Portugaliei. în 
legătură cu aceasta, agenția A.N.I. 
arată că amînarea anunțării listei 
noului cabinet n-a fost determinată, 
în esență, de faptul că ar exista di
ficultăți în atribuirea unor portofo
lii. chiar dacă mai persistă unele 
incertitudini privind titularii unor 
ministere. Această întîrziere este mai

Apel pentru unitatea 

lansat de P. C.
LISABONA 5 (Agerpres). — Luind 

cuvintul în cadrul unui miting orga
nizat la Evora, principala localitate a 
regiunii Alentejo, secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez. 
Alvaro Cunhal, a lansat un apel 
pentru unitatea și solidaritatea tutu
ror forțelor progresiste din țară. „Nu 
există decit un singur drum canabil 
să asigure triumful revoluției noas
tre : este cel al unității tuturor for
țelor progresiste portugheze", a de
clarat el, potrivit agenției A.N.I. 
Alvaro Cunhal a arătat, totodată, că 
Partidul Comunist nu are o poziție 
rigidă in legătură cu această proble-

degrabă o consecință a faptului că 
se acordă prioritate soluționării unor 
alte probleme, apreciate în actualul 
context politic din Portugalia ca ex
trem de importante, scrie agenția. 
Printre ele, problema fundamentală 
o reprezintă definitivarea atribuțiilor 
Directoratului executiv al Consiliului 
Revoluției în raport cu cele care re
vin, de regulă, echipei guvernamen
tale.

Comandanții unităților aparținînd 
regiunii militare a Lisabonei și-au 
reafirmat. în cadrul unei reuniuni 
desfășurate luni, sprijinul față de 
noul organism creat în Portugalia — 
Directoratul executiv al Consiliului 
Revoluției. Agențiile de presă apre
ciază că afirmarea acestui sprijin e- 
chivalează cu un vot de încredere 
acordat primului ministru Vasco 
Goncalves, membru al Directoratului 
executiv. însărcinat cu formarea ce
lui de-al cincilea guvern provizoriu 
al tării.

forțelor progresiste 

din Portugalia
mă. în acest sens, el a precizat că 
militanții comuniști sint gata să se 
alieze „în toate domeniile eu portu
ghezii care doresc să se opună în 
mod eficace forțelor reacțiunii și să 
lupte pentru ca revoluția în Portu
galia să nu se îndepărteze de la dru
mul său spre socialism".

Luind cuvîntul cu același prilej, 
căpitanul Andrade Silva, delegat al 
Mișcării Forțelor Armate in regiu
nea militară sud, a arătat că „este 
necesar un efort pentru lărgirea ba
zei de sprijin a revoluției din Por
tugalia".

„Bazele străine din Turcia ar trebui închise"
— declară președintele Partidului Republican al Poporului

ANKARA 5 (Agerpres). — Biilent 
Ecevit, președintele Partidului Repu
blican al Poporului, fost premier, a 
declarat că bazele americane din 
Turcia ar trebui să fie închise. „Nu 
înțeleg, a spus el. pentru ce perso
nalul american se mai găsește în 
aceste instalații ce au încetat să 
funcționeze", instalații care, după 
cum se știe, au trecut, recent, sub 
controlul administrativ al forțelor 
armate turcești.

Totodată, Biilent Ecevit a mențio

nat că baza de la Incirlik, din care 
partea „afectată NATO" continuă să 
funcționeze, ar trebui și ea să fie 
închisă. El a arătat că problema in
stalațiilor americane „nu mai tre
buie legată de embargoul instituit 
de Congresul S.U.A. asupra vinzări- 
lor de arme destinate Turciei sau 
de situația bazelor americane am
plasate pe teritoriul turc". „Este 
timpul, a subliniat el, ca Turcia să 
dezvolte imediat un nou concept de 
apărare națională și securitate".
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agențiile de presă transmit:
în funcția de președinta 

al Coaisilmlm provincial al 
provinciei Milano 8 fost ales 
Roberto Vitali, membru al Partidu
lui Comunist Italian. Ca urmare a 
succesului obținut de forțele de stin
gă în cursul alegerilor administra
tive din luna iunie, din acest for de 
conducere fac parte acum șase re
prezentanți ai partidului comunist și 
trei reprezentanți ai partidului so
cialist.

0 nouă întâlnire a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.UJL 
care participă la convorbirile sovie- 
to-americane privind limitarea ar
mamentelor strategice, a avut loc, 
marți, Ia Geneva.

Conducătorul delegației 
ciprioților greci13 convorbirile 
intercomunitare de Ia Viena. Glaf- 
kos Clerides. a declarat că recenta 
rundă de negocieri a netezit calea 
spre soluționarea crizei politice din 
Cipru, relatează agenția United Press 
International. „Anumite probleme de 
procedură, care pînă în prezent e- 
rau insurmontabile și care blocau

inițierea unor negocieri efective, au 
fost acum depășite", a spus el.

La Lusaka au avut ioc con- 
vorbiri intre delegații guvernamen
tale ale Zambiei și Portugaliei, care 
au discutat probleme privind cola
borarea celor două țări in domeniile 
economic, comercial, tehnic, științific 
și cultural. Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei dele
gației portugheze relevă intenția 
părților de a semna un acord pri
vind comerțul lor reciproc.

dallah, a cerut Franței să recunoască 
noul stat. Totodată, Consiliul revo
luționar a reafirmat apartenența Ar
hipelagului Comore la Organizația 
Unității Africane.

0 cuvîntare a secretarului

In sălile Fundației culturale 
din orașul Curitiba, capitala sta
tului Parana, a fost deschisă ex
poziția „Monumente istorice și 
de artă din România". La inau
gurare au participat reprezen
tanți ai Fundației culturale, 
membri ai asociației „Prietenii 
României", personalități cultura
le din Curitiba, precum și repre
zentanți ai Ambasadei tării 
noastre in Brazilia.

într-un comunicat radio
difuzat, Consiliul revoluționar al 
Arhipelagului Comore, Instituit după 
înlăturarea președintelui Ahmed Ab

general al Consiliului 

Național al P.C. din India
DELHI 5 (Agerpres). — în ca

drul unei cuvintări rostite la 
conferința organizației din statul 
Madhya-Pradesh a P.C. din India, 
secretarul general al Consiliului Na
țional al P.C. din India, Rajeshwara 
Rao, s-a pronunțat pentru o strînsâ 
colaborare între P.C.I. și partidul 
Congresul Național Indian în înfăp
tuirea programului guvernamental 
de prefaceri economice, menit să 
asigure progresul tării. El a apreciat 
că măsurile adoptate în ultima pe
rioadă de guvernul premierului In
dira Gandhi au fost oportune, con
tribuind la dejucarea manevrelor 
forțelor reacționare, și a evidențiat 
necesitatea unității forțelor progre
siste ale țării în lupta împotriva în
cercărilor de sabotare a programului 
economic guvernamental.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
BELGRAD

.ACȚIUNEA 1000 DE ȘCOLI"
în Bosnia si Herțe- 

govina se traduce in 
viață un program de 
o importantă deosebi
tă pentru dezvoltarea 
socială, economică și 
culturală a republicii. 
Este vorba de acțiu
nea cunoscută sub 
numele de „1 000 de 
școli", prin care se 
urmărește construirea, 
pînă în 1980, a unui 
asemenea număr de 
școli. Potrivit acestei 
acțiuni, școlile ce vor fi 
construite pină la sfir- 
șitul acestui deceniu 
vor cuprinde 4 300 săli 
de clasă și 440 săli de 
educație fizică, insu- 
mind un spațiu peda
gogic de peste un mi
lion metri pătrați. 
Realizarea unui nu
măr de 100b școli, in 
condițiile reliefului 
muntos din această re
publică, necesită in
vestiții de peste 2.3 
miliarde dinari, ceea 
ce presupune un efort 
însemnat pentru o re
publică cu un poten
țial economic încă 
redus.

înfăptuirea acestei 
Inițiative va finaliza 
procesul de școlariza
re, care s-a dezvoltat 
puternic în anii de 
după eliberare, cînd 
numărul școlilor a 
sporit de la 139, cu 379

săli de clasă, la 3 100, 
cu 11 000 săli de cla
să. Totuși, se aprecia
ză că, anual, 95 000 de 
copii nu au posibili
tatea să urmeze gra
dul al doilea al învă- 
țămintului elementar 
din cauza spațiului 
școlar insuficient.

Programul amintit 
a fosț minuțios pre
gătit. timp de doi ani, 
la nivelul comunelor 
și în cadrul instituții
lor de educație și în
vățăm! nt.

LONDRA

Construcția școlilor 
se întemeiază pe pro
iecte moderne. La 
realizarea programu
lui sint antrenate nu
meroase întreprinderi 
industriale pentru pro
ducția mobilierului 
școlar, precum și în
treprinderi tipogra
fice și comerciale, care 
concură la înzestrarea 
școlilor cu instalațiile 
necesare.

Ceea ce s-a realizat 
pînă in prezent con-

firmă posibilitatea tra
ducerii în viață a a- 
cestei acțiuni. în nu
mai citeva luni au fost 
construite 40 de școli 
cu 220 săli de clasă Și 
10 săli de educație fi
zică. în prezent se află 
în construcție alte 109 
școli cu peste 650 săli 
de clasă și 50 săi' de 
educație fizi< ă.

Odată înfăptuit, pro
gramul va contribui 
într-o mare măsură la 
creșterea nivelului cul
tural al populației, 
va facilita atragerea 
tineretului în procesul 
de producție și în ac
tivitatea socială.
S. MORCOVESCU

„SĂPTĂMlNA" UNOR VIRTUȚI
INEXISTENTE

Nu de mult, în Marea 
Britanie s-au desfă
șurat. din inițiativa $i 
cu sprijinul financiar 
al virfurilor patronale 
din City. așa-zisa 
„săptămină a liberei 
inițiative", care și-a 
propus, nici mai mult, 
nici mai puțin, să re- 
evidențieze „virtuțile" 
capitalismului — ca 
„ripostă" la multiplele 
luări de poziție despre

agravarea crizei aces
tui sistem.

Grupați in „Asocia
ția pentru libera ini
țiativă", marii indus
triași și financiari bri
tanici au lansat un a- 
pel la „stringerea rin- 
durilor căpitanilor in
dustriei și ale dețină
torilor de acțiuni", in 
fata „pericolului creș
terii puterii statului" 
tn speță, magnații din

City se refereau la 
proiectele guvernului 
laburist in direcția ex
tinderii naționalizărilor 
și a controlului statu
lui in economie După 
cum se știe, din mar
tie anul trecut și pînă 
in prezent, guvernul 
a întocmit proiectele 
necesare pentru prelu
area de către stat a 
circa 195 firme si în
treprinderi particulare

„Săptămină liberei 
inițiative" a fost de
clanșată printr-un 
somptuos banchet dat 
la unul din cele mai 
luxoase hoteluri din 
Londra. La sfîrșit, „că
pitanii industriei și 
deținătorii de acțiuni" 
au intonat... „imnul li
berei inițiative", pe o 
melodie de Mozart. 
„De pe scările hotelu
lui -Europa-, relata re
porterul ziarului -Gu
ardian», am numărat 
zeci de automobile 
Rolls Royce, cu șoferi 
in așteptarea stăpini- 
lor".

„Emblema -săptămî- 
nii», comenta la rindul 
său săptăminalul -Tri
bune», trebuia să fie 
o albină. Dar, probabil, 
s-a intimplat o defec
țiune pe parcurs, in- 
trucit in loc de albina 
lucrătoare a ieșit o -al
bină parazit». Acest 
soi de albine — scrie 
săptăminalul citind de
finiția dată de -Enci
clopedia britanică» — 
sint numite parazit de
oarece iși depun ouăle 
in celulele albinelor 
lucrătoare. Așa incit 
— conclude -Tribu
ne» — ori de cite ori 
vom vedea simbolul 
respectiv vom ști prea 
bine despre ce și des
pre cine este vorba".

In timpul „săptămâ
nii liberei inițiative" 
s-au rostit multe dis.- 
cursuri Despre exploa
tarea capitalistă și con
damnarea la condiții 
grele de viată a mili

oanelor de oameni ai 
muncii nu s-a rostit 
insă nici un cuvint. 
Dar tocmai in zilele 
respectivei săptămini 
firmele și companiile 
particulare au început 
să-și anunțe profiturile 
realizate in prima ju
mătate a anului, pro
fituri insumind. in 
multe cazuri — in po

fida gravei ascuțiri a 
fenomenelor de criză 
din economia britani
că — zeci și chiar sute 
de milioane de lire. 
Tot atunci, ziarul „Gu
ardian" scria : „In 
primele șase luni, stan
dardul de viață al 
populației a scăzut cu 
aproape 3,5 la sută".

Incit „săptămină

virtuților capitalismu
lui" a ilustrat și mai 
pregnant pe umerii cui 
sint aruncate poverile 
crizei și cum este con
cepută noțiunea de 
„echitate socială" in 
cadrul respectivului 
sistem.

N. PLOPEANU

LIMA

IN PERSPECTIVA REUNIUNII
ȚĂRILOR NEALINIATE:

Proiect de măsuri în sprijinul consolidării 
independenței economice

Recent, după cum 
s-a anunțat, Lima a 
găzduit o reuniune a 
experților din tarile 
nealiniate, care a avut 
mandatul de a elabora 
un proiect de statut 
pentru regimul inves
tițiilor străine în a- 
ceste țări. Documen
tul pregătit de comi
tetul experților va fi 
dezbătut la conferința 
miniștrilor de externe 
din țările nealiniate 
(25—29 august), impor
tant eveniment al ac
tualității internațio
nale.

Se poate aprecia că 
tnsuși acest document

constituie o elocventă 
expresie a rolului po
zitiv. constructiv al 
țărilor nealiniate.'Prin
cipiile și ideile in
corporate in proiec
tul de statut pentru 
investiții reflectă con
tinuitatea eforturilor 
desfășurate de țările 
nealiniate si. în gene
ral. de țările în curs 
de dezvoltare, pentru 
eliberarea de tarele 
dominației imperialis
te și neocolonialiste. 
pentru cucerirea și a- 
oărarea independen
tei economice.

Proiectul de statut 
urmărește realizarea u-

nui consens al legisla
țiilor naționale în ve
derea stabilirii unui re
gim comun pentru 
funcționarea întreprin
derilor cu capital par
ticular străin. In spi
ritul principiilor noi ale 
relațiilor dintre state, 
care se afirmă cu tot 
mai mare forță în 
viata internațională, 
documentul sublinia
ză drepturile suvera
ne ale fiecărui stat a- 
supra resurselor natu
rale și a activităților 
sale economice și 
preconizează norme și 
criterii care să regle
menteze — sub con

trol național — inves
tițiile străine, opera
țiile , întreprinderilor 
transnaționale, trans
ferul de beneficii.

In declarații făcute 
de participant! la reu
niunea comitetului ex- 
nerților s-a subliniat 
că investițiile străine, 
care pot constitui un 
factor complementar 
al dezvoltării, trebuie 
să se conformeze le
gislațiilor și progra
melor naționale de 
dezvoltare ale țărilor 
respective. Or. dună 
cum se cunoaște, nu
meroase societăți
transnaționale care o- 
perează în țări din a- 
șa-numita lumea treia 
au acaparat în trecut 
poziții economice a- 
vantajoase. folosind 
oirghiile astfel do- 
bindite pentru ames
tec in treburile inter
ne ale acestora.

în cuvintarea rosti
tă la reuniunea exper- 
tilor de ministrul re
lațiilor externe al Re
publicii Peru. Miguel 
Angel de la Fior, se 
relevă că eforturile 
privind reglementarea 
activităților capitalu
lui străin fac parte 
din strategia generală 
a tarilor nealiniate si 
in curs de dezvoltare 
pentru realizarea unei 
noi ordini economice 
internaționale, pentru 
progresul mai rapid al 
economiilor lor.

Euqen POP

DE PRETUTINDENI
• VAL DE CĂLDURĂ 

IN EUROPA. Temperaturi 
ridicate, de o Intensitate și du
rată neobișnuite s-au abătut in 
această vară asupra unor în
tinse zone ale Europei. In 
Marea Britanie au fost înregis
trate 33 de grade Celsius, un re
cord pentru această țară. In 
Peninsula Scandinavă, după 
opt săptămini de căldură, seceta 
a început să afecteze culturile 
de cereale. Vara toridă a 
readus în atenție, la Paris, au
tobuzele cu platformele din 
spate deschise. în Spania seceta 
a determinat introducerea In 
sudul tării de restricții in ce 
privește consumul de apă. Va
lul de căldură care s-a abătut 
asupra țârii în ultimele trei 
săptămini a favorizat declanșa
rea unor furtuni extrem de vio
lente, dar fără precipitații deo
sebite.

• PROGRAM INTER
NATIONAL DE STUDIE
RE Â STRATOSFEREI. Un 
balon de fabricație american».'' 
destinat cercetărilor științific» 
în stratosferă, a fost lansat, de 
la baza aeriană „Milo" din Si
cilia, cu destinația Texas. Lan
sarea marchează debutul unui 
program internațional care pre
vede utilizarea baloanelor pen
tru studierea stratosferei — a 
razelor gamma și X de origine 
cosmică. Balonul urmează să 
parcurgă distanța de aproximativ 
10 000 km. cu o viteză de 
120 km/h, la altitudinea de 40 
km. El este umplut cu hidrogen 
și are un diametru de 115 metri. 
Cind balonul se va afla deasupra 
Texasului, un sistem radio va 
provoca detașarea încărcăturii 
utile care va coborî, cu ajutorul 
unei parașute, și va fi recupe
rată de tehnicieni.

• CASÂ-MUZEU 
DOSTOIEVSKI. Intr-° zonâ 
pitorească din regiunea Kaluga 
a fost restaurată o modestă că
suță în care a trăit și a creat o 
vreme marele scriitor rus Dos- 
toievski. Aici, in locuința in 
care acesta a lucrat în anul 1878 
la romanul „Frații Karamazov", 
a fost organizat un mic muzeu, 
unde sint expuse cărți de care 
s-a folosit autorul în creația sa, 
manuscrise cu părți din romanul 
menționat, avînd pe ele note și 
desene schițate de autor, pre
cum și unele reviste in care au 
văzut lumina tiparului opere ale 
reputatului clasic al literaturii 
ruse.

• ÎNCERCARE teme
rară. Irlandezul James Moo- ! 
re, in virstă de 41 de ani, a luat 
startul, la sfirșitul sâptăminii 
trecute, din Terra Nova (Ca
nada), la bordul unei ambarca
țiuni cu o lungime de 6,5 metri, 
intr-o încercare de a traversa 
Atlanticul. El intenționează să-și 
încheie periplul la Dublin. în 
luna iunie, el a reușit să reali
zeze o traversare a Atlanticului
in sens invers, la bordul linei 
ambarcațiuni asemănătoare, du
pă 51 de zile de furtună. James 
Moore a apreciat că noua tra
versare îi va necesita intre 35 și 
45 de zile.

• ACID LACTIC DIN 
MELASĂ. Un colectiv de mi- 
crobiologi ai secției de tehnolo
gie alimentară a Institutului a- 
gronomic din Varșovia a elabo
rat tehnologia producției de! a- 
cid lactic din melasă. Pînă I nu 
de mult, acest produs se obțijiea 
din zahăr nerafinat. Prin apli
carea noii tehnologii se reali
zează însemnate economii.

• PLAN PENTRU SAL
VAREA SOMONULUI. 
Comitetul interministerial fran
cez de acțiune in favoarea na
turii și a mediului înconjurător 
a adoptat un „plan de salvare 
a somonului". După cum afirmă 
specialiștii, somonul atlantic ar 
putea să dispară in zona fran
ceză a oceanului dacă nu se 
intreprind măsuri urgente ț de 
protejare. Din acest motiv, au
toritățile franceze și-au anunțat 
intenția de a reduce substanțial 
pescuitul somonului, urmind să 
intensifice, paralel, acțiunile de 
combatere a poluării apelor, fe
nomen care împiedică dezvolta
rea normală a peștelui și,| in 
general, a faunei și florei ma
rine. Planul este eșalonat pe o 
perioadă de cinci ani.

• INTOXICAȚII ÎN 
MASĂ. 25 de persoane, Intre | 
care șapte copii, au fost spita
lizate, marți, prezentînd arsuri
și intoxicații grave datorate li
nei emanații de clor provenite 
de la o cisternă de la fabrica 
de produse chimice din Mann
heim. Mai multe clădiri din a- 
propierea fabricii au fost eva
cuate de urgență, iar circulația 
pe Rin și pe autostrada Mahn- 
hcim-Heidelberg a fost între
ruptă timp de o oră, pentru a 
se preveni răspindirea norului 
de clor format în urma emana
ției. Unități de pompieri au in
tervenit pentru a neutraliza 
gazul.

• MUZEU AL CĂI
LOR FERATE. 100 de piese 
din secolele XIX și XX — 
locomotive și vagoane pen
tru calea ferată normală și în
gustă — au fost păstrate în 
R.D. Germană ca martori ai 
dezvoltării tehnice a acestei ra
muri a transporturilor. Ele au 
fost preluate acum de Muzeul 
transporturilor din Dresda pen
tru a evita pericolul trimiterii 
lor la retopire. Reparate în ate
liere speciale. aceste vestigii 
vor forma fondul unui muzeu 
al căilor ferate al R.D. Germa
ne. ce va fi organizat în viitor.
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