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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
a fătul o vizită de lucru in Capitală

A fost analizat modul în care se acționează in continuare pentru încheierea vastei

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
miercuri după-amiază. la Snagov. de
legația complexului agroindustrial 
viticol „Victoria" din raionul Ko- 
tovski, condusă de Aba Iakovlevici 
Gohberg. director general al comple
xului. si delegația centralei științi
fice și de producție „Microprovod" 
din Chisinău. condusă de Evghenii 
Iakovlevici Leontovici, director ge
neral al centralei, care s-au aflat in 
tara noastră, la invitația adresată de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, cu ocazia vizitei fă
cute anul trecut în Uniunea Sovietică.

La primire a asistat V. I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Conducătorii celor două delegații 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut tovărășesc, 
urări de prosperitate si pace din 
partea tovarășului I. I. Bodiul. mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se. transmită

tovarășului I. I. Bodiul. celorlalți to
varăși din conducerea R. S. S. Mol
dovenești. colectivelor de muncă din 
cele două unităti salutul său priete
nesc și cele mai bune urări.

Tovarășii A. I. Gohberg si E. I. 
Leontovici au adresat secretarului 
general al partidului sincere mulțu
miri pentru invitația de a vizita 
România și onoarea de a fi primiți, 
pentru posibilitatea oferită de a cu
noaște in mod nemijlocit viata și 
munca poporului român. Oaspeții au 
subliniat că lucrătorii celor două 
unităti economice din R.S.S. Moldo
venească păstrează o vie amintire 
vizitelor pe care le-au făcut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu în august 1976.

în cadrul întrevederii, oaspeții au 
împărtășit impresii prilejuite de vi
zita in unităti industriale și agricole 
din tara noastră, dind o înaltă apre
ciere succeselor obținute de clasa 
muncitoare, de țărănime, de întregul 
popor român, sub conducerea P.C.R., 
a secretarului său general. în edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în tara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că iși amintește cu plăcere de

vizita întreprinsă la centrala știin
țifică si de producție „Microprovod" 
si la complexul agroindustrial viticol 
„Victoria", de primirea călduroasă 
făcută de colectivele acestor unități 
— mărturie a bunelor relații exis
tente intre România si U.R.S.S.. a 
sentimentelor prietenești pe care și 
le nutresc reciproc poporul român si 
popoarele Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa" Elena Ceaușescu s-au intre- 
tinut apoi cordial Cu membrii celor 
două delegații. în acest cadru a fost 
evidențiată importanta vizitelor si 
contactelor reciproce, a schimburilor 
de experiență intre unitățile indus
triale, agricole si de cercetare româ
nești si sovietice, a colaborării din
tre ele, care se înscriu pe linia dez
voltării și diversificării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre, în spiritul înțelegerilor con
venite intre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, cu prilejul întâlnirilor la 
cel mai înalt, nivel.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

pentru modernizarea și înfrumusețarea Bucureștiului
acțiuni de refacere și consolidare a imobilelor afectate de cutremur, ÎN CINSTEA

MARII NOASTRE SĂRBĂTORI

Puternic avînt in muncă, 
remarcabile succese

. Au realizat planul 
pe 8 luni

Angajate în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August, colec
tivele din industria județului Co- 
vasna raportează realizarea planului 
pe 8 luni din acest an la data de 
16 august a.c. Potrivit calculelor pre
liminare. pînă la sfîrșitul lunii vor 
fi produse peste prevederile planu
lui 133 000 tone lignit, 7 000 tone bri
chete. 170 mc panouri mari din be
ton armat. 4 000 mc cherestea, 157 
tone laminate finite pline din otel. 
90 tone unt. 620 tone lapte praf. 233 
tone brînzeturi. precum si alte pro
duse in valoare totală de peste 161 
milioane lei. (Tomori Geza).

Prin creșterea 
productivității muncii

Colectivele de muncă din uni
tățile aparținind Centralei mine
reurilor din Deva au îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de plan

pe 8 luni, depășind în același 
timp angajamentele asumate in 
cinstea zilei de 23 August. La ob
ținerea acestui succes s-a ajuns 
îndeosebi pe scârna creșterii pro
ductivității muncii cu peste 11 la 
sută față de prevederi. Se remarcă 
prin cele mai mari realizări for
mațiile de lucru de la întreprinde
rile miniere Barza, Bălan și Do- 
bresti. Exploatarea minieră Deva.

Săptămînă de lucru 
record

în majoritatea întreprinderilor 
industriale din județul Dolj, săptă- 
mîna premergătoare sărbătoririi zi
lei de 23 August a fost declarată 
săptămină record în activitatea 
productivă. Numeroase, colective din 
județ au realizat însemnate spo
ruri la producția fizică. -Asa se ex
plică faptul că in județ s-au obținut 
suplimentar. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, 1 600 
tone țiței, 535 000 kVA transforma

toare si aparatai de înaltă tensiu
ne in valoare de 15 milioane lei, 
13 locomotive electrice si diesel- 
electrice pentru linii ferate magis
trale. 15 tractoare și 110 remorci 
agricole, 135 tone butanol. 80 tone 
produse macromoleculare de bază, 
170 000 mp țesături din bumbac și 
alte produse.

Livrări suplimentare 
ia export

Muncind cu stăruință pentru în
făptuirea exemplară a angajamen
telor asumate in cinstea marii săr
bători de la 23 August, colectivele 
dintr-un număr de 31 de unități 
economice din județul Timiș au 
raportat îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor la export pe 
opt luni. Printre acestea se nu
mără colectivele . întreprinderilor 
„Electromotor", „Electrobanat", „E- 
lectrotimiș", „Azur", „6 Martie", 
„1 Iunie". „Spumotim" din Timi
șoara ș.a. (Cezar Ioana).

Bunul gospodar nu lasă pe cîmp 
nici măcar un fir de pai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, în cursul dimineții de miercuri, 
o vizită de lucru în București, pentru a examina din 
nou modul în care se acționează pentru îndeplinirea în bune 
condiții a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind încheierea vastei acțiuni de refa
cere și consolidare a imobilelor afectate de cutremur, pen
tru modernizarea și înfrumusețarea continuă a Capitalei.

în această vizită, secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei și Teodor Coman.

De-a lungul principalelor artere 
străbătute — cuprinse în perimetrul 
central al Capitalei — bucurestenii 
l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu calde sentimente de 
stimă si prețuire, exprimîndu-și cu 
însuflețire recunoștința fată de preo
cuparea sa constantă pentru refacerea 
grabnică a Capitalei, asigurarea unor 
condiții de viață cît mai bune pentru 
cetățenii orașului, fată de întreaga sa 
activitate consacrată progresului ra
pid al tării. S-a aplaudat îndelung, 
s-a scandat spontan, din inimă. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. Din mijlocul 
lor se desprind numeroși cetățeni

care-1 îmbrățișează cu toată dragostea 
pe secretarul general al partidului, 
îi oferă, simbolic, cite o floare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie acestor manifestări 
emoționante ale populației Capitalei.

Pe parcursul vizitei a ieșit cu preg
nanță în evidentă faptul că în ultima 
perioadă s-au înregistrat progrese 
mai rapide în acțiunea de consolida
re a imobilelor avariate de cutremur.

Orașul, care cu numai cîteva luni 
în urmă prezenta imaginea rănilor 
adinei provocate de distrugătorul

(Continuare în pag. a IIK-a)

® Dar în unele locuri cantități însemnate rămase pe cîmp sînt 
arse sau supuse degradării, irosindu-se astfel o bogată sursă 
de furaje

• Pretutindeni să fie luate de îndată măsuri pentru strîngerea și 
depozitarea paielor și buna lor valorificare

Bunii gospodari, oamenii care cu
nosc truda muncii pe ogor, adună cu 
aceeași migală cu care au semănat 
tot ceea ce rodește pămîntul : ce
reale, fructe, legume, furaje, ve
ghind ca nimic să nu se piardă. 
Paiele sînt un produs de neluat în 
considerare ? După felul în care

unele unități se ocupă ,de strîngerea 
și depozitarea lor s-ar părea că da ! 
în realitate, aceste produse secundare 
ale culturii cerealelor conțin impor
tante cantităti de substanțe nutri
tive. a căror valoare poate fi mărită 
prin aplicarea diferitelor metode de 
preparare. înainte de a fi date în

hrana animalelor. Iată de ce paiele 
care mai sînt pe cîmp trebuie strîn- 
se. transportate și depozitate cu grijă, 
pentru a evita degradarea si risipirea 
Ion Strîngerea paielor nu mai suferă 
amînare si datorită necesității de a 
da. cale liberă tractoarelor pentru e- 
xecutarea arăturilor, de care depinde, 
in mare măsură, nivelul recoltei din 
anul viitor la culturile care se vor 
insăminta în primăvară.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimentare 
rezultă că in cooperativele agricole 
din județele Constanta. Dolj. Teleor
man. Ialomița si altele s-a încheiat 
eliberarea terenurilor de paie. Totuși, 
mai sînt circa 400 000 hectare pe care 
paiele stau in baloti sau chiar în 
brazde pe cîmp, expuse intemperi
ilor și pericolului de degradare. Cele 
mai mari suprafețe acoperite de paie 
sînt în județele Ilfov — 20 000 hec
tare. Vaslui — 14 000 hectare. Bihor 
— 11 000 hectare. Iași — 10 000 hec
tare. Și mai de neîngăduit sint situa
țiile în care s-a dat foc paielor in 
cimp. Chiar dacă nu sînt prea 
multe asemenea situații, ele nu 
pot fi tolerate sub nici un motiv. în 
asemenea cazuri — de care se fac vi
novate si direcțiile agricole, si uniunile 
cooperatiste județene — este necesar 
să se intervină operativ, astfel incit 
nici o tonă, nici un kilogram de paie 
să nu fie degradate sau îngropate sub 
arătură.

In numeroase unități agricole din 
toate județele tării există o valoroasă 
experiență privind insilozarea paielor 
tocate în amestec cu nutrețuri verzi, 
cu frunze și colete de sfeclă, tăietei 
umezi de la fabricile de zahăr. Este 
necesar ca. in acest mod să se pro
cedeze în toate fermele de taurine si 
ovine, unde insilozarea nutrețurilor 
trebuie să continue pînă toamna tîr- 
ziu.

Acum, cind nu sînt angrenate la 
alte lucrări, mijloacele de transport 
trebuie folosite la întreaga capacita
te. din zori și pină in noapte, pentru 
căratul paielor. Conducerile unităților 
agricole, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, al organelor județene să ia mă
suri energice, operative pentru strîn
gerea si punerea la adăpost a întregii 
cantități de paie. în felul acesta se 
vor asigura importante resurse fura
jere pentru animale, iar mecanizatorii 
vor putea lucra nestingheriți la exe
cutarea arăturilor.

Raidul nostru în unități 
agricole din județul Ilfov

IN PAGINA A II-A
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Care sint condițiile de locuit ale constructorilor socialismului din România ? Am ales o imagine panoromicâ din Oradea, dar ea poate fi întilnltă

• în cei 33 de ani de la eliberare s-au construit 
FESTE 4;4 MILIOANE DE LOCUINȚE, ceea ce înseamnă 
că APROAPE 70 LA SUTĂ DIN ACTUALUL FOND LOCA
TIV AL TĂRII A FOST ÎNNOIT ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ.

• în prezent, aproape 15 MILIOANE DE OAMENI 
de la orașe și sate LOCUIESC ÎN CASE NOI.

• RITMUL DE CREȘTERE A FONDULUI LOCATIV A 
DEPĂȘIT RITMUL DE CREȘTERE A POPULAȚIEI ; în pe
rioada dintre cele două recensăminte din 1966 și 1977, 
populația țării a crescut cu 12,9 LA SUTĂ, iar numărul 
locuințelor a crescut cu 18,5 LA SUTĂ.

• S-a îmbunătățit continuu GRADUL DE CONFORT 
AL LOCUINȚELOR ; numai în perioada 1966-1977 nu
mărul locuințelor dotate cu instalații de energie electrică 
s-a dublat, cel al locuințelor înzestrate cu instalații de 
încălzire centrală a crescut de peste 4,3 ori ; în același 
interval de timp, numărul locuințelor alimentate cu apă 
din rețeaua de distribuție a sporit cu 88,2 la sută.

• în noile locuințe construite în mediul urban in 
anii de după eliberarea tării locuiesc în prezent peste 
6,6 MILIOANE oameni ai muncii, ECHIVALENTUL A 66 
DE ORAȘE NOi DE CÎTE 100 000 DE LOCUITORI FIE
CARE.

• în actualul cincinal — perioada celui mai înalt 
ritm al construcțiilor de locuințe — urmează să se con
struiască PESTE 1 MILION DE NOI APARTAMENTE, adică 
aproape tot atît cît în cele trei cincinale anterioare. Lor 
li se vor adăuga alte 250 000—300 000 LOCUINȚE con
struite din fondurile populației.

• Așa cum se subliniază în Programul partidului, 
pînă în 1990 urmează să se construiască în România 
CIRCA 3-3,5 MILIOANE DE LOCUINȚE NOI, ceea ce va 
asigura soluționarea în linii generale a problemei spa
țiului locativ, realizîndu-se în același timp transformarea 
radicală a înfățișării tuturor orașelor și satelor țării, ridi
carea lor la un standard de viață superior.

in orice altâ localitate a țârii

în anii Socialismului, alături de multe alte noi așezări urbane, a apărut pe harta țării și municipiul 
Gn. Gheorghiu-Dej

V_______________________________________

La sate se construiesc case mari și frumoase — semn al prosperității 
țărănimii noastre. în fotografie — o casâ nouă din comuna Zârnești, 

județul Buzâu

La I. F. E. T. Argeș

Preocupări și realizări 
privind valorificarea 

superioară 
a masei lemnoase

I.F.E.T. — patru inițiale care în
seamnă : întreprinderea forestieră 
de exploatarea și transportul ma
sei lemnoase. Cea de la Argeș 
despre care este vorba în rîttdu- 
rile de fată își desfășoară activi
tatea pe raza a trei județe — Ar
geș. Dîmbovița și Olt. I.F.E.T. Ar
geș este apreciată in județ ca una 
din unitățile economice fruntașe. 
Nu numai atit. „Ea este cunoscută 
și peste hotare — ne spunea cu 
mindrie Nicolae Bodeanu. șeful 
biroului desfacere al întreprinderii. 
Produsele noastre sint prezente în 
numeroase țări ale lumii : U.R.S.S., 
R.F.G.. Angli,a. Siria, Italia ș.a. în 
semestrul I a.c. am onorat toate? 
contractele încheiate ou clienții ex
terni la toate produsele, inre- 
gistrînd și o depășire la livrări. La 
cerința clientilor. unele din pro
duse au fost livrate in devans. 
Cu promptitudine și-a îndeplinit 
colectivul nostru de muncă si sar
cinile economice pentru piața in
ternă".

Forestierii argeșeni muncesc cu 
fermitate pentru a da viață u- 
nei sarcini prioritare trasate de 
conducerea partidului angajaților 
din această ramură : economi
sirea masei lemnoase.’ bogăție 
de preț a economiei naționale. 
DoVadă — indicele de folosire a - 
masei lemnoase, in unele privin
țe. tinde spre procentul maxim de 
sută la sută. Ei utilizează cu price! 
pere procedee moderne de lucru, 
ca exploatarea masei lemnoase în 
trunchiuri și catarge, transportarea 
acestora in depozite intermediare 
apropiate de locul de industriali
zare. cît si tocarea lemnului de di
mensiuni mici pentru valorificarea 
lui cu maximă eficientă.

Iată și cîteva amănunte privind 
alte preocupări ale lucrătorilor de 
la I.F.E.T. Argeș. Cu utilajele și 
tehnologiile moderne de care dis
pun și le folosesc, ei exploatează 
și industrializează masa lemnoasă 
din care se obțin bunuri de valoa
re pentru export și consumul in
tern. Buștenii de fag, stejar si brad 
sint transformați în cherestea mo
bilă. tîmplărie. PAL. PFL. in uni
tățile de industrializare proprii din 
Curtea de Argeș. Rucăr. Stilpeni, 
cit și la C.P.L. Pitești. Totodată, 
se livrează mari cantități din aces
te materiale combinatelor speciali
zate din Rm. Vilcea, Reghin. Dej, 
Brăila. Tr. Severin. în activitatea 
întreprinderii intră și așa-zisele 
produse nenominalizate ca ambala
je. butoaie, panouri pentru con
strucții de cereale. Cît privește li
vrările. s-au adus îmbunătățiri 
operațiilor de manipulare, care 
au sporit mult productivitatea 
in transportul produselor. Pen
tru cherestea, de exemplu, se 
folosește pachetizarea, iar pentru 
mobilă, lăzi și alte produse — con- 
teinerizarea. De menționat că în
treprinderea dispune și de magazi
ne proprii de desfacere la Pitești, > 
Curtea de Argeș și Stilpeni — pen- I 
tru vinzarea mobilei, parchetului, 
timplăriei, lemnelor de construcție.

Am consemnat succint fapte de 
muncă rodnică prin care forestie
rii argeșeni răspund cu însuflețire 
îndemnurilor conducerii de partid si 
de stat privind valorificarea la un 
nivel superior a masei lemnoase. 
Ei sînt hotărîți să ridice continuu 
ștacheta calității și eficientei în 
producție, pentru a face cunoscute 
în lume calitățile produselor fores
tiere ale industriei românești. (Gh. 
Cirstea).
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OI LA PĂSCUT ? Nu, pentru câ așa cum ne spunea ciobanul Petre I. Gheorghe din satul Ro
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RAIDUL NOSTRU IN UNITĂȚI AGRICOLE

DIN JUDEȚUL ILFOV

transport 7

HMPUL PRESEAZĂ, PRESELE... SE RELAXEAZĂ

nici măcar truda lui '

Să se organizeze operativ in toa-

alte 
aici 
să

șiori, „de colo vine focul, de dincolo vine focul, eu unde sâ duc oile ?CE FACEȚI CU PAIELE?
Unitățile agricole din JUDEȚUL IL- 
OV au anunțat încheierea recoltării 
•irealelor păioase cu mai bine de o 
mă de zile in urmă. A trecut deci 
rficient timp ca de pe toate terenu- 
le să fie strinsă și bine depozitată 
i așa-numita producție secundară, a- 
bcă paiele. Parcurgînd un itinerar pe 
rinei pa le le șosele asfaltate din județ 
î creează impresia că în toate uni- 
ițile agricole paiele au fost strânse, 
apozitate. iar terenurile arate. Din 
ăcate, aceasta este situația la ..asfalt", 
e se constată însă mergi nd pe dor
urile „lăturalnice", spre cîmp 7 Sîn- 
m pe terenurile cooperativei armi
ile Ileana. Pe 130 ha paiele nici nu 
1 fost încă balotate. Pe alte zeci de 
actare baloții zac împrăștiati pe câmp 
t o turmă de oi. Iată și justificările 
iginerului-șef. tovarășul Mircea Voi- 
i : „Ca să meargă mai bine treaba. 
. ultima perioadă s-a schimbat sis- 
mul de aprovizionare cu sîrmă. îna
lte, stațiunea de mecanizare răspun
sa atît de aprovizionarea cu sîrmă. 
t și de baiotarea paielor. Acum noi 
rmpărăm sirma. pe care, de fapt, tot 
ațiunea de mecanizare o procură de 
baza de aprovizionare". E limpede, 

.sternul s-a schimbat pe ici ne 
>lo, dar în părțile esențiala 
rămas neschimbat. Rezultatul 7 O 

>rie de încurcături, care au făcut și 
ai greoi sistemul de aprovizionare 
. in final, unitățile agricole nu dis-

pun la timp de sirmă pentru balo
tat paie. Ca dovadă, in ziua raidului 
se consumaseră ultimii 6 baloti de 
sirmă si în consecință a doua zi pre
sele urmau să stea. Sistemul nou de 
aprovizionare este de vină 7

Am retinut de la inginerul-șef că 
totuși trei din cele 6 prese ale sec-

nităti este și mai gravă : focul pentru 
a mistui paiele și miriștea. Așa s-a 
procedat și în această unitate, aflăm 
de la tractoristul Anton Ghinea.

La orizont se înalță o pîclă deasă 
de fum. De unde 7 S-ar putea să fie 
de pe terenurile unităților agricole 
din Borănești. Arțari sau Condeești 
— ne spunea inginerul șef. Ne in-

tiei de mecanizare sînt în lucru. La 
secția de mecanizare insă, surpriză. 
Aici staționau 5 prese de balotat, iar 
a sasea tocmai sosea din cîmp. Era 
numai ora 15. „Unele sint defecte, 
pentru restul nu avem sârmă — așa 
că nu putem lucra" — ne explica 
Constantin Iliescu, mecanicul secției. 
Și așa. datorită deficientelor organi
zatorice. mijloacele mecanice nu sînt 
folosite la capacitatea lor. se pierde 
timpul, iar paiele se degradează pe 
cîmp. Și cind treaba merge prost, so
luția aleasă de conducerile unor u-

□ secția de mecanizare a C.A.P. Ileana, iar pe 130 de hectare 
paiele sînt tot ca după seceriș

dreptăm intr-acolo. Pe un front de 
aproape un kilometru flăcările mis
tuiau miriștea si multi baloti de paie 
rămași pe cîmp. îl intîlnim ne cio
banul Petre I. Gheorghe din satul ' 
Roșiori, comuna Movilita. ..Nici nu 
mai știu unde să duc oile — ne spu
ne acesta. Dimineața, cei de la co
operativa agricolă Condeești au dat 
foc paielor pe o parcelă alăturată de 
40 ha. Acum arde aici".
\ îl căutăm pe președintele coope
rativei agricole, tovarășul Constantin 
Gheorghe. Ni se spune că a fost pe 
cîmp. dimineața, când a dat dispoziție 
să se dea foc paielor. După amiază 
îl găsim la sediul cooperativei.

— E adevărat, am dat foc la niște 
paie pe 5—6 hectare (numai atâtea 
să fie 7 n.r.) deoarece nu am mai 
avut si rină pentru balotat. Pe ce
lelalte parcele am dat toc intrucit 
griul a fost secerat cam de sus și 
miriștea e inaltă, au mai rămas și

baloți desfăcuți in. urma)preselor .și 
terenul trebuie curățat.

Desigur, terenul trebuie să fie cu
rățat de resturi vegetale. Dar nu 
prin foc. De altfel, Ministerul Agri
culturii a interzis să se dea foc pa
ielor și miriștilor. . stabilind să fie 
strinși și baloții desfăcuți. Se pare 
însă că președintele acestei coopera
tive ignoră indicațiile date, găsind 
drept scuză faptul că și alte unități 
vecine — ferma Sion a I.A.S. Boră
nești și C.A.P. Bărcănești — proce
dează in același fel. După cum se 
vede, exemplul rău se întinde ca fo
cul. Ce să ne mai mirăm insă că in 
unele unități agricole și la această 
dată mai sînt încă multe paie pe 
cîmp, cind și la Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante tehnice 
Funduiea am găsit aceeași situație, 
deși modul de organizare și execu
tare a lucrărilor de aici ar trebui să 
constituie un adevărat model. La 
ferma de culturi irigate a institutu
lui, baloții de paie stau în grămezi 
sau imprăștiați pe zeci de hectare. 
Nu sînt mijloace de 
Nicidecum I Două remorci erau a- 
bandonate chiar lingă baloți, iar la 
sediul secției mecanice se aflau 
6 remorci. Mai grav este că și 
pe o parcelă cu lucerna pentru 
mință s-a dat foc tulpinilor.

în concluzie, desprindem cîteva 
probleme pe care le supunem aten
ției organelor agricole județene pen
tru a se pune capăt risipei de paie, 
astfel ca acestea să fie strinse și de
pozitate în totalitate :

• Să se asigure imediat cantitățile 
necesare de sirmă pentru incheierea 
balotării paielor pe toate suprafețele 
care au mai rămas.

•

te unitățile agricole transportul si 
depozitarea balotilor rămași ne eimp.

• întreprinderile specializate în 
colectarea paielor pentru industria 
celulozei să preia neintirziat paiele 
pentru care s-au încheiat contract 
si chiar cantitățile suplimentare exis 
tente in unitățile agricole.

O Totodată, se cer măsuri hotărite 
pentru impulsionarea acestor lucrări, 
intrucit in unele unități agricole 
există părerea că : ..Asa-i la sfirsit. 
Ce să-i faCi. Mai lîncezește treaba" 
— susținea inginerul șef al coopera
tivei agricole Ileana. Si aceasta pen
tru că chiar unele cadre de răspun
dere nu ințeleg ce înseamnă ..sfîrsi- 
țul“ campaniei agricole : adică atunci 
cînd cel care a semănat și îngrijit 
culturile, a strins tot ceea ce a rodit 
pămin.tul. Altfel înseamnă că nu si-a 
înțeles rostul muncii lui. nu-si res
pectă

lon TEODOR 
Aurel PAPADIUC 
Foto : S. CRISTIAN
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seism de la 4 martie, se înfățișează 
astăzi cu totul altfel, datorită muncii 
pline de abnegație a locuitorilor săi. 
ce au răspuns, intr-un glas, chemării 
partidului. îndemnurilor secretarului 
său general de a-si concentra forțele 
pentru înlăturarea cit mai grabnică 
a urmărilor calamității. Ruinele au 

dispărut în scurtă vreme, pentru a 
face loc. pe șantierele refacerii, sche
lelor. Acestea, la rindul lor. o dată 
încheiate lucrările de consolidări și 
reparații, au fost demontate de a- 
cum. pe majoritatea șantierelor, pen
tru a lăsa vederii imaginea proaspătă 
a blocurilor refăcute si reîntinerite, 
zugrăvite în culori calde, tonice.

Ele rezumă insă. în aparenta lor 

obișnuită, o uriașă încordare de forțe 
si energii, o activitate indelungată, 
neistovită a zecilor si zecilor de mii 
de constructori, proiectanti. arhitecti. 
cetățeni ai Capitalei, care, mobilizați 
de îndemnul și fapta însuflețitoare ale 
secretarului general al partidului, au 
muncit cu abnegație si pasiune re
voluționară. sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru a șterge cit 
mai grabnic urmele seismului, pen
tru a readuce viata orașului pe fă
gașul ei normal. Alături de ei au 
muncit si muncesc. în spiritul tradi
țiilor solidarității muncitorești, mii de 
constructori din alte județe ale țării, 
care, la rindul lor, pot raporta că și-au 
adus contribuția la acest imens efort.

Cetățenii aflati ne străzile orașului 
si-au manifestat cu putere si in a- 
ceastă dimineață sentimentele de 
dragoste si atașament fată de secre
tarul general al partidului. Mulți 
dintre ei au lucrat si lucrează direct 
pe șantierele refacerii. înscriind in 
cronica eroică a reconstrucției Bucu- 
restiului nenumărate fapte care re
prezintă tot atitea mărturii ale con
științei înaintate ce definește tot mai 
mult ne omul nou. constructor al so
cietății socialiste pe pămintul patriei 
noastre.

In perioada care a trecut de la ul
tima vizită de lucru efectuată în a- 
ceastă zonă de secretarul general al 
partidului, ritmul lucrărilor s-a in
tensificat. In maioritatea cazurilor, 
consolidarea clădirilor pe care cutre
murul și-a lăsat adine întipărite sem
nele distrugerilor a fost încheiată. 
In multe dintre aceste blocuri, loca
tarii au revenit în apartamentele lor. 
Cei aflați acasă au ieșit pe balcoane 
pentru a saluta cu însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. expri- 
mîndu-și încă o dată sentimentele de 
dragoste și recunoștință ce i le 
poartă.

Mobilizîndu-și eforturile, construc
torii s-au angajat să predea integral 
beneficiarilor în următoarele zile, în 
cinstea sărbătorii de la 23 August, 
multe dintre edificiile pe care le-au 
consolidat si înfrumusețat.

Secretarul general al partidului a 
parcurs o bună parte din arterele 
înscrise în programul vizitei — bu
levardele Magheru și Ana Ipătescu, 
Calea Victoriei, străzile si piețele în
vecinate — s-a oprit în mai multe 
puncte, "examinind pe îndelete. îm
preună cu constructori, arhitecti, alți 
specialiști stadiul lucrărilor, soluțiile 
adoptate.

Apreciind progresele înregistrate 
datorită concentrării și mobilizării 

unor forțe corespunzătoare, a orga
nizării mai bune a muncii, secretarul 
general al partidului a remarcat, 
totodată, calitatea lucrărilor de con
solidări si reparații, ca si faptul că au 
fost aplicate soluții eficiente și pro
cedee moderne. A reținut, de aseme
nea. atenția faptul că specialiștii au 
urmărit și au reușit să păstreze. în 
cadrul lucrărilor de consolidare, 
acele elemente de arhitectură speci
fice care dau individualitate diferite
lor ansambluri urbanistice ce au fost 
supuse operațiunilor de refacere.

Secretarul general al partidului a 
urmărit, totodată, în cursul vizitei, 
modul în care au acționat edilii Ca
pitalei pentru completarea și îmbu

nătățirea rețelei Comerciale și pres
tatoare de servicii din București. S-a 
apreciat faptul că la parterul a nu
meroase imobile refăcute s-au ame
najat și deschis magazine și unități 
de alimentație publică moderne, 
atrăgătoare. în unele cazuri, profilul 
unor magazine mai puțin frecventa
te de cumpărători a fost schimbat, 
amplasîndu-se în spațiile existente 
în aceste zone centrale ale Capitalei 
Unități cu mărfuri mult solicitate de 
populație. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca toate spațiile 
utilizabile pentru comerț să fie a- 
menajate corespunzător cererii și 
preferințelor manifestate de popu
lație.

Aria dialogului purtat, de-a lun
gul vizitei, de secretarul general al 
partidului cu edilii Capitalei, cu spe
cialiștii din domeniile arhitecturii, 
proiectării și construcțiilor s-a ex
tins, în mod firesc, asupra unor pro
bleme privind sistematizare^ unor 
ansambluri urbanistice din centrul 
orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat. în acest context, 
ca în perimetrul situat între Calea 
Victoriei și străzile Nuferilor și 
Luterană să se creeze un mare si 
modern complex hotelier si comer
cial. cu o arhitectură și dotări cores
punzătoare. Secretarul general al 
partidului a trasat sarcina ca in ur
mătorii doi ani să se încheie con

strucția tuturor ansamblurilor arhi
tectonice prevăzute a fi ridicate in 
punctele centrale ale Capitalei.

Asigurind pe secretarul general al 
partidului că acest obiectiv va fi în
deplinit în termenul stabilit, repre
zentanții . organelor municipale de 
partid și de stat s-au angajat, toto
dată, să acționeze cu hotărîre. con- 
centrind forțele tehnice și umane 
necesare pentru încheierea. înainte 
de sfirșitul andlui. a amplei acțiuni 
de consolidare a clădirilor afectate 
de cutremur, pentru a le reda pe 
deplin, cit mai curind. destinației lor 
firești, pentru modernizarea si în
frumusețarea capitalei României so
cialiste.

0 dezbatere aprofundată, responsabilă,
in spiritul hotăririlor Congresului 

consiliilor oamenilor muncir
ADUNAREA REPREZENTANȚILOR MUNCITORILOR DIN JUDEȚUL BRASOV

■ ■
Zilele acestea s-au desfășurat lucrările primei adunări a reprezen

tanților muncitorilor din județul. Brașov, aleși de adunările generale 
ale oamenilor muncii din întreprinderi. Cei peste 500 de delegați, mun
citori. membri ai consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile in
dustriale, de construcții, transporturi, comerț, cercetare și proiectare 
au dezbătut, cu înaltă exigență și responsabilitate muncitorească. în 
spiritul sarcinilor și orientărilor cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor oamenilor muncii, modul in 
care se realizează sarcinile de plan și angajamentele pe acest an și se 
asigură pregătirea producției anului viitor; totodată, adunarea a de
semnat pe reprezentanții direcți ai oamenilor muncii din județ in Con
siliul național al oamenilor muncii.

în mod firesc, la baza dez
baterilor din adunare au stat 
activitatea desfășurată de oamenii 
muncii din județ in 7 luni ale anu
lui, rezultatele obținute, care sînt 
reflectate, printre altele. în depăși
rea planului producției globale cu 
peste 820 milioane lei, concretizată 
in realizarea suplimentară a 94 
tractoare, 216 autocamioane, 40 000 
rulmenți, peste 5 500 tone produse 
macromoleculare de bază s.a„ in 
creșterea suplimentară a producti
vității muncii cu 1,7 la sută și in 
încadrarea în cheltuielile materiale 
de producție planificate. Unele re
zultate pozitive s-au înregistrat și 
în domeniul investițiilor, prin pu
nerea in funcțiune, de la începutul 
anului, a unor fonduri fixe in va
loare de 2,5 miliarde lei, din care 
anumite capacități au fost date în 
exploatare înainte de termen. A 
fost realizat planul și la construc
țiile de locuințe si alte obiective 
sociale.

Se cuvine arătat însă, că nota 
dominantă a lucrărilor adunării a 
constituit-o analiza deschisă, res
ponsabilă a unor neajunsuri care 
mai influențează încă negativ re
alizările colectivelor de oameni ai 
muncii și care se impun înlăturate, 
pentru a nu genera greutăți in în
deplinirea planului și angajamente
lor mobilizatoare asumate de oame
nii muncii din întreprinderile jude
țului în acest an. ce constau. între 
altele. în obținerea unei producții 
industriale suplimentare in valoare 
de 1.5 miliarde lei si a unei produc
tivități cu 3 la sută superioară pre
vederilor de plan.

Concluzia care s-a desprins, de 
altfel, din informarea prezentată 
de tovarășul Gheorghe Matei, se
cretar al comitetului județean de 
partid, din cuvîntul unor delegați 
ca Maria Iacob, muncitoare la în
treprinderea de tricotaje, maistrul 
Vasile Chiper. secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de scule Rișnov. Corneliu Custu- 
rea. secretarul comitetului de partid 
de la Combinatul chimic din Fă
găraș, concluzie care a lost insușită 
de adunare, este că județul Brașov 
dispune de posibilități reale pen
tru ca sarcinile de plan și angaja
mentele să poată fi nu numai în
deplinite, ci și depășite.

— Pentru ca întreprinderea noas
tră — a spus în cadrul adunării 
forjorul loan Boțea de la „Tracto
rul" — să poată traduce în viață 
indicația conducerii partidului de 
a suplimenta numărul de tractoare 
prevăzute pentru anul 1980 cu 
20 000 de bucăți, va trebui ca noi 
să reconsiderăm întreaga activitate 
de organizare a fluxurilor de fabri
cație și secțiilor de producție, spre 
a obține o productivitate superioa
ră celei prevăzute inițial. Măsuri 
în acest sens au fost luate și ele 
vizează folosirea mai judicioasă a 
forței de muncă. în așa fel incit, 

într-o serie de secții existente, spo
rul de producție ce urmează a fi 
realizat pină in 1980 să fie obținut 
cu același număr de lucrători. Dar. 
cu toate rezultatele bune obținute, 
in secții și ateliere se mai găsesc 
importante rezerve de creștere a 
productivității muncii si de redu
cere a cheltuielilor materiale, care

IN CENTRUL DEZBATERILOR:

• Problemele realizării riguroase a planului și angaja
mentelor din acest an

• Pregătirea temeinică a producției anului viitor
• Aplicarea măsurilor adoptate de partid pentru ridica

rea mai accelerată a nivelului de trai în actualul cin
cinal

• Desemnarea reprezentanților direcți ai oamenilor mun
cii din județ în Consiliul național al oamenilor muncii

trebuie puse mai stăruitor în va
loare.

Adunarea a apreciat că realiză
rile înregistrate in domeniul pro
ductivității muncii de industria ju
dețului in șapte luni se situează 
sub nivelul posibilităților: de aceea, 
se impune să se acționeze cu mai 
multă energie pentru ca angaja
mentul asumat, de a depăși cu 3 
la sută sarcina planificată de creș
tere a productivității muncii, să 
poată fi îndeplinit integral. Oprin- 
du-se la cîteva din minusurile care 
au umbrit rezultatele obținute de 
industria municipiului Brașov in 
acest an, ing. Mihai Toțea. secretar 
al comitetului municipal de partid, 
a spus:

— Ce-i drept. în șapte luni am 
realizat o producție suplimentară 
de 500 milioane lei. dar aceasta nu 
ne poate mulțumi pe deplin. Dacă 
ținem seama de angajamentul asu
mat. acest spor ar trebui să fie la 
această oră mai mare cu cel puțin 
200 milioane lei. La fel stau lucru
rile și în privința productivității 
muncii; cei 2 500 lei realizați supli
mentar pe angajat se situează sub 
nivelul angajamentului, iar sporul 
de producție înregistrat pe seama 
creșterii productivității muncii este 
încă scăzut.

Dacă în cazul reducerii cheltuie
lilor materiale, industria municipiu
lui s-a încadrat în nivelurile stabi
lite. la total cheltuieli acestea au fost 
depășite. în acest sens, vorbitorul 
a criticat tendința profund greșită 
a unor consilii ale oamenilor mun
cii și cadre de conducere care, in 
loc să acționeze prin măsuri con

crete în direcția reducerii efective 
a costurilor de producție, așteaptă 
ca acestea să fie diminuate prin 
reașezarea preturilor. Cu același 
simt de răspundere a fost abordată 
și problema ridicării calității pro
duselor. în mod justificat s-a criti
cat faptul că unele consilii ale oa
menilor muncii nu acordă întreaga 
atenție acestei sarcini majore a 
colectivelor întreprinderilor. S-a 
combătut si în acest caz practica 
întîlnită destul de frecvent de a 
..rezolva" unele probleme, care pot 
influenta nedorit calitatea produ
selor. nu prin măsuri practice, ci 
prin solicitarea de derogări.

Aceeași importanță a fost abor
dată îmbunătățirii activității de in
vestiții. Adunarea a apreciat că 
există condiții ca rămînerile în ur
mă înregistrate în acest domeniu 

să fie recuperate pînă la sfirșitul 
trimestrului III a.c.

— în primul semestru — a arătat 
loan Burlacu. secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de construcții industriale și de 
montaj Brașov — noi am dat in 
exploatare peste patruzeci de capa
cități de producție, dintre care 
unele în avans. Există condiții să 
predăm înainte de termen si alte 
obiective la ..Tractorul", pe platfor
ma ..Hidromecanica". Solicităm 
insă, mai mult sprijin din partea 
beneficiarilor in eliberarea ampla
samentelor. asigurarea proiectelor, 
aducerea utilajelor tehnologice.

Referindu-se la . ceeași problemă, 
maistrul Wilhelm Messe. de la 
Trustul de construcții Brașov. a 
arătat că circa 22 la sută din lu
crările prevăzute în plan nu au 
asigurate condiții pentru desfășu
rarea normală a activității de con- 
strucții-montaj. Adunarea a apre
ciat că măsura luată în multe în
treprinderi. de a se detașa o parte 
din personalul auxiliar și necali
ficat pe șantiere și a prelua exe
cutarea cu forte proprii a unor 
lucrări de montaj, este pozitivă, 
reflectindu-se in faptul că. in pre
zent, pe șantiere muncesc peste 
2 (><><> de angajați ai beneficiarilor. 
Această acțiune trebuie însă con
tinuată și lărgită.

Cu înaltă răspundere, pe nu
meroase planuri, a fost abordată 
și problema pregătirii producției a- 
nului 1978. S-a subliniat faptul că, 
date fiind sarcinile deosebit de mo
bilizatoare ce revin județului în a- 
nul viitor — o creștere de 12,9 la 

sută la producția industrială, de 11 
la sută la productivitatea muncii — 
se impune să se acționeze cu hotă- 
rire pentru a fi create condiții ca 
planul să poată fi realizat ritmic, 
încă din,primele zile ale noului an. 
în acest scop, adunarea a recoman
dat să se treacă neîntîrziat la rezol
varea problemelor care constituie 
..cheia" îndeplinirii în bune condiții 
a planului pe 1978 : nominalizarea 
integrală a producției, prin preciza
rea structurii sortimentale pe fie
care întreprindere, intensificarea ac
țiunii de perfectare a contractelor 
economice atit cu beneficiarii, cit și 
cu furnizorii. în cazul investițiilor, 
este necesar țsă se acorde întreaga 
atenție asigurării documentațiilor de 
execuție, contractării utilajelor.

Adunarea reprezentanților munci
torilor din județul Brașov a acordat 

un loc important. în cadrul lucrărilor 
sale, problemelor sociale, aspectelor 
legate de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale oamenilor mun
cii. S-a dat o inaltă apreciere re
centelor măsuri adoptate de con
ducerea partidului privind ri
dicarea mai accelerată a nivelului 
de trai al populației in actualul cin
cinal. măsuri de care beneficiază si 
oamenii muncii din județ. S-a ară
tat. de pildă, că numai de măsurile 
privind majorarea retribuției tarifa
re vor beneficia în acest an o sută 
șaptezeci de mii de angajați, care 
vor primi in plus, circa 640 milioane 
lei. Citeva zeci de mii de pen
sionari vor beneficia și ei de ma
jorarea pensiilor. Totodată, in ju
deț se vor construi în acest an 7 400 
apartamente, cu peste 2 000 mai 
mult decit in anul precedent, iar in 
anul viitor, numărul acestora va 
depăși 8 000 de apartamente.

Ca răspuns al oamenilor muncii 
din județ la măsurile de ridicare 
mai accelerată a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, adoptate de 
partidul nostru, adunarea reprezen
tanților muncitorilor din iudet si-a 
manifestat hotărîreg de a-și aduce 
întreaga contribuție, pe măsura po
tențialului tehnic și uman al între
prinderilor.' la realizarea producției 
suplimentare de 100—120 miliarde 
lei in actualul cincinal. în acest 
scop, participanții la adunare s-au 
angajat să mobilizeze colectivele de 
muncă la obținerea unei producții 
industriale suplimentare de 12 mili
arde lei in acest cincinal.

Adunarea a desemnat pe re
prezentanții direcți ai oamenilor 

muncii din județ în Consiliul na
țional al oamenilor muncii : Teodor 
Budușan, maistru la întreprinderea 
de autocamioane. Dumitru Diaco- 
nescu, maistru la întreprinderea de 
tractoare. Iuliana Darnșa, muncitoa
re la întreprinderea ..Rulmentul". 
Karol Francisc Lamm, maistru la 
întreprinderea „6 Martie" Zărnești, 
Iuliana Sandu, muncitoare la „Elec- 
troprecizia" Săcele. Vasile Chiper. 
maistru la întreprinderea de scule 
Rișnov. Liviu Husea, muncitor la 
Combinatul chimic din Făgăraș. Du
mitru Brindușean, maistru la Com
binatul de lianți Hoghiz. Gheorghe 
Borta, muncitor la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Brașov. Ma
ria Recheru, muncitoare la între
prinderea de stofe Brașov, Viorica 
Popa, muncitoare la întreprinderea 
de produse zaharoase Brașov. loan 
Burlacu, șef de atelier la întreprin
derea de construcții industriale și 
montaj Brașov. Ioan Vlad, muncitor 
la trustul de construcții industriale. 
Wilhelm Messe, maistru la Trustul 
de construcții Brașov. Nicolae Fuga- 
ru, maistru la Depoul de locomotive 
Brașov, Vasile Suciu, muncitor la 
întreprinderea de transporturi auto 
Brașov.

Luind cuvîntul în încheierea adu
nării, tovarășul Virgil Trofin. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.. a insistat, prin
tre altele, asupra necesității de a 
se acorda o atenție mai mare 
realizării producției fizice la toate 
sortimentele, indepiinirii integrale a 
contractelor economice, a sarcinii de 
suplimentare a productivității mun
cii. de reducere a cheltuielilor de 
producție, realizării sarcinilor la ex
port și de investiții. De asemenea, 
referindu-se la pregătirea produc
ției anului viitor, vorbitorul a cerut 
consiliilor oamenilor muncii să in
tervină operativ, pe lingă centralele 
industriale și ministerele de resort, 
în vederea soluționării operative a 
problemelor care nu si-au găsit încă 
o rezolvare deplină. Un loc impor
tant in cuvîntul primului secretar 
l-au ocupat, în lumina recentelor 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, problemele îmbunătăți
rii continue a condițiilor de mun
că si de viată ale celor ce muncesc. 
Vorbitorul a cerut consiliilor oame
nilor muncii, organizațiilor de partid 
si sindicale să acorde acestor pro
bleme aceeași importantă pe care o 
dovedesc față de soluționarea pro
blemelor legate de îndeplinirea sar
cinilor de plan.

în numele oamenilor muncii din 
județul Brașov. într-o atmosferă de 
puternic entuziasm și însuflețire, 
de atașament și dragoste fată de 
partid, fată de secretarul său gene
ral. adunarea a adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. AL P.C.R., 
tovarășului nicolae 
CEAUȘESCU, prin care reprezen
tanții muncitorilor se angajează să 
aplice neabătut în viată valoroasele 
indicații date de secretarul general 
al partidului la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c.. la Congresul 
consiliildr oamenilor muncii, să în
făptuiască exemplar sarcinile de 
plan si angajamentele pe acest an. 
precum si prevederile planului din 
anul viitor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Din rindurile „amuliarilr 
si sătenilor - 

participant) activi 
la realizarea investițiilor
• Peste 2 000 de noi constructori din județul Sălaj lu
crează in brigăzi și echipe complexe • Cursuri de cali
ficare în diferite meserii • In luna iulie s-a realizat cel 

mai mare volum de lucrări din acest an

Pe baza sarcinilor stabilite Ia 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 iu
nie a.c. și a Hotărîrii Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, pe șan
tierele de construcții ale județului 
Sălaj peste 2 000 de oameni ai muncii 
de la sate, angajați ai întreprinderi
lor și instituțiilor de la orașe, 
participă zilnic, alături de construc
tori. la lucrările de pe șantiere, con
tribuind astfel la recuperarea grab
nică a restantelor si realizarea in
vestițiilor planificate pentru acest an.

Intre angajatii șantierelor, mai 
mult de 200 sînt transferați în inte
resul serviciului din alte unități, 
unde au lucrat ca muncitori necali
ficați ori auxiliari. Cum muncesc, cu 
ce rezultate ?

La întreprinderea județeană de 
construcții, spre exemplu, in perioada 
20 iulie — 10 august au sosit mai 
bine de 180 de oameni, completînd 
echipele de constructori. în mod 
deosebit la lucrările din noul cartier 
de locuințe al Zalăului. „Dumbrava"; 
și procesul de întregire a colectivului 
continuă. Aici i-am întilnit la lucru 
pe majoritatea dintre ei. străduin- 
du-se să se integreze în ritmul de 
muncă al echipelor, înconjurați tovă- 
rășeste de constructorii cu vechi sta
te de muncă pe șantier.

— Pînă acum — ne spunea Augus
tin Ilies — am lucrat la întreprinde
rea de armături industriale din fontă 
și oțel din Zalău, ca electrician. 
M-am angajat în această întreprin
dere. zicîndu-mi că e un loc mai li
niștit. însă, pe șantier. îmi practic 
cu adevărat meseria si cistig mult 
mai bine, iar tovarășii mei și mai
strul sînt mulțumiți de felul cum 
lucrez.

în mod asemănător, alti lucrători, 
cum sînt Traian Crișan. Iosif Barta. 
Dumitru Iurcas. Teodor Bocsitan si 
multi alții, cu care am stat de vorbă, 
si-au găsit rostul aici, pe șantier, si 
sînt satisfăcuti de noua lor îndelet
nicire. Peste citeva zile reîncep cursu
rile de calificare în meseriile de dul
gher. zidar și montori de prefabri
cate. la care sînt înscriși pînă acum 
aproape toți muncitorii necalificati, 
sosiți prin transfer în interesul servi
ciului.

Despre aportul acestora la con
strucția noilor obiective am discutat 
cu seful: șantierului IlI-instalatii. 
inginerul Constantin Caltea :

— Indicatorul pe baza căruia apre
ciem contribuția fiecărui muncitor — 
ne spune acesta — este realizarea 
producției planificate lunar si expe
riența noastră ne-a dovedit că acest 
mod de lucru este cel mai indicat 
pentru stimularea eforturilor creatoa
re ale fiecăruia si ale tuturor în 
muncă. Ne-au sosit multi dintre foș
tii angajați ai întreprinderilor indus
triale — auxiliari si necalificati — 
veni ti la noi prin transfer si not spu
ne că s-au integrat bine în muncă. 
De exemplu, proporția de realizare a 
productivității muncii planificate pe 
angajat, de 103 la sută, dovedește cu 
prisosință acest lucru, iar faptul că 

efectivul nostru se completează zi de 
zi ne dă încredere în posibilitatea re
cuperării restantelor ce le avem si în 
realizarea, pînă la sfîrsitul anului, a 
obiectivelor programate.

într-adevăr. în cursul lunii iulie, 
pe șantierele de construcții din jude
țul Sălaj s-a realizat cel mai mare 
volum de investiții din acest an si. 
comparată cu luna Iunie, valoarea 
lucrărilor este cu aproape 20 milioane 
lei mai mare. înregistrîndu-se un 
ritm de creștere de peste 20 la sută 
fată de perioada anterioară. Numai in 
orașul Zalău, unde este concentrat cel 
mai mare număr de obiective, luna 
trecută s-au efectuat lucrări în va
loare de aproape 70 milioane lei. fată 
de 40 milioane în luna mai. ritm ce 
sporește continuu, ducînd la conclu
zia că aplicarea în viată a măsurilor 
stabilite în acest sens de conducerea 
partidului, de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii îsi găseste reflec
tare în realizarea în mai bune condi
ții a planului de investiții pe acest an.

Periodic, corespunzător asigurării 
necesarului forței de muncă pentru 
șantierele de construcții, secretariatul 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R. 
intervine si soluționează probleme 
de calificare si încadrare în ritmul de 
lucru cerut de intensificarea recupe
rării restantelor în domeniul investi
țiilor. Se au în vedere. în continuare, 
reducerea la nivelul ontim. rational, 
a personalului auxiliar și necalificat 
din unitățile economice, antrenarea 
mai directă la muncă — pentru a se 
obține realizări superioare pe șan
tiere — a sutelor de angajați din sa
tele județului, constituiti in brigăzi 
complexe, care participă zilnic la 
construcția locuințelor si edificiilor 
social-culturale planificate a se reali
za în acest an la orașe. Organizația 
tineretului din Sălaj s-a alăturat și 
ea. prin constituirea unor brigăzi de 
muncă în cadrul unui șantier al 
tineretului, la îndeplinirea sarcinilor 
de investiții. Astfel, alături de anga
jatii întreprinderilor de construcții. 
500 de tineri răspund zilnic prezent 
pe șantierele de locuințe, pe cele so
cial-culturale si alte lucrări de inte
res obștesc, Este semnificativ si fap
tul că. din rindul populației orașelor, 
la lucrările necesare pentru realiza
rea numărului de apartamente plani
ficat si a altor obiective social-cultu
rale. 1 400 de oameni ai muncii com
pletează în fiecare zi efectivul con
structorilor. Dintre aceștia. 470 efec
tuează 8' ore de muncă, iar 930 — 
patru ore de lucru zilnic. Este în in
teresul dezvoltării economice si so
ciale a județului să se acționeze în 
continuare, mai botărît. pentru asi
gurarea forței de muncă necesare oe 
șantierele de investiții, pentru folo
sirea acesteia cu rezultate supe
rioare, în scopul înlăturării rămîne- 
rilor în urmă înregistrate la construc
țiile de locuințe, la alte edificii so
cial-culturale.

Ion MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"
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încredere 

și responsabilitate 
față de nobila misiune
educativă a teatrului

Dintotdeauna teatrul a fost preocu
pat de întărirea legăturilor sale cu 
publicul. chiar si numai nentru sim
plul fapt că teatrul este de neconce
put în afara spectatorului. Această 
relație însă se cere mereu gindită, 
mereu actualizată în lumina sarcini
lor educative ale teatrului, a mu
tațiilor ce survin în structura, in 
gustul publicului. Așa. de pildă, in
stituțiile de spectacole, organizațiile 
de partid din aceste instituții vor 
trebui. în raport cu marile răspun
deri ce le-au fost date prin hotăririle 
ultimei plenare a C.C. al P.C.R.. 
să-și asume într-o măsură si 
mai mare, efectiv sarcina de a 
face posibilă implicarea tot mai 
organică a valorilor artistice în via
ta societății noastre. Pentru Teatrul 
National din Cluj-Napoca. aceasta 
înseamnă, pe de o parte, o politică 
repertorială în raport direct cu noile 
sarcini care se nun în fata instituții
lor de spectacole, ridicarea la un 
nivel superior a activității noastre 
cultural-artistice. iar pe de alta, crea
rea tuturor condițiilor de natură a 
facilita accesul din ce în ce mai larg 
al oamenilor muncii la autenticele 
valori ale culturii si artei, stimula
rea forțelor lor creatoare, a partici
pării lor nemijlocite la îmbogățirea 
vieții noastre spirituale.

Deși colectivul nostru artistic a a- 
cumulat in ultima vreme o aprecia
bilă experiență în acest sens, ea va 
trebui îmbogățită în continuare prin 
diversitatea spectacolelor, prin pre
zentarea unui mai mare număr de 
reprezentații adecvate pe scenele 
cluburilor muncitorești, ale caselor 
de cultură sl căminelor culturale să
tești, prin organizarea mai temeinică 
și cu mai multă grijă a unor discuții 
cu publicul spectator asupra specta
colelor vizionate, asupra repertoriu
lui si realizării lui artistice, prin 
crearea de spectacole comune cu for
mații artistice din intreprinderl etc.

Asemenea acțiuni, organizate nu 
in stil de campanie, ci integrate în 
mod organic în programul nostru o- 
bișnuit de activitate, vor face să 
sporească fără îndoială contribuția 
acestei prestigioase instituții de cul
tură si artă care este Teatrul Natio
nal din Cluj-Napoca. la educarea 
comunistă a unui număr din ce în 
ce mai mare de spectatori.

Oricit de bine ar fi ele organizate, 
aceste acțiuni ar rămine fără 
efect dacă spectacolele create de 
noi nu s-ar ridica la nivelul ar
tistic corespunzător. Iată pentru ce 
una dintre preocupările esențiale ale 
colectivului nostru artistic, ale consi
liului de conducere al teatrului este 
si rămine crearea unor spectacole de 
o cit mai elevată tinută artistică, cu 
un bogat conținut de idei si care să 
se bucure de o cit mai mare audien
tă din partea publicului căruia i se 
adresează. Este, cred eu. o îndatori
re patriotică a colectivului artistic 
din fiecare teatru și a consiliului său 
de conducere de a face tot ce le stă 
in putință ca arta spectacolului de 
teatru să fie înțeleasă si gustată de 
mase cit mai largi de oameni ai 
muncii. Accesul la valorile artei sce

nice a devenit. în societatea noastră, 
un drept al tuturor celor ce muncesc. 
Si noi avem obligația de a crea a- 
semenea condiții ca oamenii muncii 
să poată beneficia cit mai mult de 
acest drept.

Sălile pline de spectatori dau 
actorilor bucuria jocului si senti
mentul că prin munca lor contribuie 
la vasta si responsabila operă inițiată 
si condusă de partid, de făurire a 
omului nou. constructor conștient și 
devotat al societății socialiste și 
comuniste pe pămîntul României. 
Punem pe primul plan o asemenea 
preocupare tinînd seama tocmai de 
sarcina înscrisă în Programul parti
dului pentru instituțiile de spectaco
le. si anume aceea ca activitatea 
noastră ..să contribuie într-o măsură 
tot mai mare la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, la lăr
girea orizontului lor de cunoaștere 
si înțelegere", cu un cuvint. la îm
bogățirea vieții lor spirituale. Or, 
fără o continuă creștere a numărului 
de spectatori, fără o legătură cu pu
blicul. permanentă si în forme mul
tiple. îndeplinirea unei asemenea 
sarcini devine cu neputință. Dacă 
stabilirea repertoriului este pentru 
un teatru o problemă esențială, tot 
atit de esențială devine si realizarea 
Ia un înalt nivel artistic a acestui re
pertoriu. Căci, după părerea mea, 
numai spectacolele de o înaltă tinută 
artistică pot determina ca ideile pe 
care le conține textul dramatic să 
declanșeze adinei reverberații în 
conștiințe. Fără îndoială, posibilită
țile de receptare a oricărui fenomen 
artistic sint în funcție de numeroși 
factori si în primul rînd de cel edu
cativ. Să nu uităm însă că formarea 
si educarea gustului estetic al mase
lor reprezintă în fapt o altă impor
tantă îndatorire ce ne revine in pri
mul rînd nouă, instituțiilor artistice 
profesioniste.

încurajatoare, dar și foarte anga- 
jante pentru noi. hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind creșterea rolu
lui și răspunderii organizațiilor de 
partid și de stat, al conducerilor co
lective in activitatea de educare a i 
oamenilor muncii constituie încă ! 
o pilduitoare dovadă despre în
crederea pe care partidul o acor
dă oamenilor de artă si cultură, 
despre perfectionarea necontenită a 
democrației noastre socialiste, despre 
condițiile optime create de partidul 
si statul nostru pentru ca personali
tatea umană să se poată manifesta i 
neîngrădit în sfera creației artistice, i 
in olanul vieții spirituale. încredere : 
si responsabilitate în același timp, i 
o responsabilitate personală si; chlftA*. 
tivă asumată nină la capăt fată de 
actul artistic, fată de ansamblul 
creației spirituale. Aceasta mi se 
parc mie a fi una dintre ideile esen
țiale ale acestui important document 
al partidului nostru, care, transpus 
in viată, va determina o înflorire și 
mai puternică a vieții noastre cul
turale.

Petre BUCȘA
director al Teatrului Național 
din Cluj-Napoca
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Noile profile liceale prind contur 
in laboratoare, cabinete, ateliere de specialitate

Acum, la mai puțin de o lună pînă la data începerii noului an școlar, 
corespondenții noștri din cîteva județe — Sălaj, Prahova, Suceava, Galati, 
Satu Mare — au întreprins un raid pentru a vedea, la fața locului, care 
este stadiul realizării, in liceele nou înființate sau reprofilate, a mă
surilor preconizate de conducerea partidului privind organizarea și 
functionarea invățămintului liceal.

De la început, o constatare îmbucurătoare : în multe localități, 
conducerile de licee și conducerile unităților economice patronatoare, 
cu sprijinul eficient al organelor locale de partid, se ocupă cu per
severentă și simt de răspundere de organizarea bazei didactice ne
cesare desfășurării corespunzătoare a cursurilor și activității practice 
ale elevilor în noul an școlar. Iată și cîteva exemple edificatoare in 
acest sens.

colaborare, precum si elevii, au exe
cutat în atelierele-școală cea mai 
mare parte din aparatajul și instru
mentarul necesar liceelor de spe
cialitate".

SinCid. Grupul școlar in
dustrial de mecanică fină. Aici au 
fuzionat clasele liceului „G. Enescu". 
A fost necesară dezvoltarea labora
toarelor. După cum ne informează 
ing. Ion Bucur, directorul unității, au 
luat ființă două noi laboratoare de 
chimie și fizică : întreg materialul 
didactic a fost proiectat și confecțio
nat de elevi. Se muncește, de ase
menea. intens Ia montarea masinilor- 
unelte (12 strunguri, mașini de fre
zat, raboteze) transferate de la în
treprinderea de mecanică fină. In 
atelierul-școală. instalat chiar în in
cinta uzinei, elevii montează alte 24 
mașini de înaltă tehnicitate.

Suceava. Pe prof- Fetru 
Froicu, directorul Liceului industrial 
nr. 3, cu profil alimentar, l-am găsit 
în mijlocul unui grup de elevi, lu- 
crînd la amenajarea laboratoarelor, 
unde se modernizează circuitele 
electrice, se introduce apa curentă, 
se confecționează unele materiale di
dactice si se recondiționează altele. 
„Sintem substantial ajutați de uni
tatea economică patronatoare — în
treprinderea de industrializare a 
cărnii, care contribuie la amenajarea 
atellerelor-școală (două benzi tehno
logice — de preparate din carne și 
de panificație), a atelierelor mecanic 
și electrotehnic".

Galați. Tot despre sprijinul 
concret al unităților economice pa

tronatoare gălătene — Combinatul 
siderurgic. Șantierul naval. întreprin
derea de piese pentru tractoare și 
mașini agricole. Trustul de construc
ții ș.a. — aflăm amănunte la Liceul 
industrial nr. 9, unde se lucrează 
efectiv la amenajarea laboratoarelor 
și atelierelor. De menționat prezența 
efectivă a specialiștilor din producție 
la pregătirea concretă a condițiilor 
dc studiu și activitate practică, de 
specialitate, a elevilor.

ZalăU. La LIceul industrial de 
construcții, elevii și cadrele didactice 
execută ultimele lucrări la clădirea 
nouă care va adăposti patru labora
toare și ateliere de profil. Tot astfel, 
la Liceul de matematică-fizică. prof. 
Ioan Han ne conduce prin cele patru 
săli unde se amenajează cabinete noi 
de matematică. Elevii montează ta
blele, așază stativele și rafturile 
pentru planșe, publicații si alte in
strumente de lucru. Pentru mai 
multă operativitate în executarea lu
crărilor de amenajare a laboratoare
lor și atelierelor școlare, cooperativa 
..Constructorul" a intervenit cu incă 
o echipă de muncitori calificați, fiind 
create condițiile ca pînă la 28 au
gust toate lucrările să fie terminate. 
Și o precizare din partea prof. Emil 
Trif, inspector general al Inspectora
tului școlar județean : „în dotarea ca
binetelor și laboratoarelor s-a acțio
nat, cu bune rezultate, mai ales pe 
plan local. Cadrele de specialitate din 
școli si întreprinderi, printr-o bună

Satu Mare. Notăm c!teva re' 
pere din lista amplă a instrumente
lor și aparatelor cu care vor fi do
tate noile laboratoare și ateliere : 
214 truse de lăcătușerie, 25 transfor
matoare de sudură. 5 strunguri pa
ralele, 200 truse pentru depanare ra
dio și tv, 6 garnituri pentru atelie
rele de electrotehnică etc., etc. O 
atenție specială se acordă dotării u- 
nităților dc învătămînt din mediul 
sătesc. La Călinești-Oaș, precum și 
in comuna Cămîrzana. i-am găsit la 
lucru pe elevi și profesori, cu spriji
nul meseriașilor locali, amenajînd 
noile ateliere-școală intercomunale.

★
Concomitent însă cu asemenea 

exemple de activitate rodnică și spi
rit gospodăresc, raidul prin scoli ne-a 
oferit prilejul sesizării unor serioase 
rămîneri în urmă în acțiunile pregă
titoare. In unele locuri se lucrează 
in ritm necorespunzător1 la realizarea 
bazei tehnico-didactice pentru noile 
profiluri liceale. Exemple de acest 
gen se întilnesc în aproape toate ju
dețele.

La liceul de matematică-fizică 
.,Mihai Viteazul" din Ploiești, zil
nic se află la lucru in școală 
circa 100 de elevi și cadre di
dactice. dar numai 5—6 meseriași ca
lificați de la T.C.M Prahova. La fel, 
la liceul „N. Grigorescu" din Cîm- 
pina. Lucrările de specialitate con
tractate cu Trustul de construcții și 
instalații petroliere Ploiești nici n-au 
fost începute. La Liceul industrial 
nr. 1 din Suceava, prof. Ioan Pescle- 
vei ne informează că lucrările la la
boratorul și atelierul-școală pentru 
noua secție de mecanică fină și 
optică vor începe abia... la toamnă, 
din lipsă de asistentă tehnică.

Se semnalează și cazuri — în

județul Prahova, de exemplu — 
cind directori de scoli au plecat în 
concediu lăsind treaba baltă ; unele 
cadre didactice se plîng nejustificat 
că n-au meseriași calificați, așt.ep- 
tînd ca totul să vină de la centru.

De la serviciul de resort din Mi
nisterul Educației și învătămintului 
ne-au fost furnizate unele date mai 
generale privind modul cum îsi reali
zează ministerele economice investi
țiile destinate construirii si amena
jării liceelor în subordine. După pri
mul semestru al anului în curs, și-au 
realizat planul la constructii-mon- 
taj ministerele : Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții (56 la 
sută). Sănătății (54 Ia sută) etc. Cu 
mult sub plan se află Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini (31 
la sută). Ministerul Energiei Elec
trice (31 la sută). Ministerul Indus
triei Chimice (25 la sută). Ministerul 
Construcțiilor Industriale (6 la sută).

Sînt. evident, necesare măsuri 
operative și eficiente pentru recupe
rarea răminerilor in urmă, preocu
parea și sprijinul activ al ministere
lor de resort fiind absolut necesare 
și obligatorii pentru buna pregătire 
a liceelor in subordine, in vederea 
noului an de invățămint. După cum 
se cer intervenții mai ferme si sus
ținute din partea organelor județene 
de partid, a consiliilor populare ju
dețene in asigurarea unei dotări co
respunzătoare a noilor profile li
ceale, a liceelor reprofilate cu tot 
ce este necesar bunei desfășurări a 
cursurilor si activităților practice- 
productive ale elevilor. Exemplul 
unor comitete județene de partid 
— Prahova. Vrancea. Iași — care 
analizează operativ în ședințe de bi
rou sau de secretariat situația con
cretă a pregătirii unităților de în
vătămînt pentru apropiata începere 
a activității, merită să fie urmat și 
în alte județe.

Florica D1NULESCU
și corespondenții „Scînteii"

ROMÂNIA — FILM prezintă ■■
Pledoarie pentru dragoste

Producție a studioului Mosfilm. Cu : Galina lațkina, Marina 
Neiolova, Oleg lankovski, Stanislav Liubșin. Regia : Vadim 

Abdrașitov

„ZILELE MUZICII ROM ÂN EȘTI"

Farmecul melosului

Dintre orchestrele de
muzică populară lau
reate la 
național 
României" 
zente in

Festivalul 
„Cintarea 
sint pre. 

aceste zile
pe 'litoral : orchestra 
Casei de cultură 
Orăștie., —. Hunedoara, 

e orcheș.țra,sindicatului 
îrțtreprlhderii „Parti
zanul" Bacău, orches
tra întreprinderii de 
autoturisme „Dacia" — 
Pitești și orchestra în
treprinderii de trans
porturi și construcții 
vagoane tramvaie Ti
mișoara. „Flecare din
tre ele — ne .spune 
compozitorul Constan
tin Arvinte — aduce

Căutind identificarea 
efectelor rezultate din 
acțiunile permanente, 
neîntrerupte, desfășu
rate de partid in pla
nul perfecționărilor 
spiritual-etice. consta
tăm fără dificultate că 
in gingașul si tot pe 
atit de complexul me
canism al relațiilor 
interumane îsi fac cu 
repeziciune loc și se 
afirmă, ca valori defi
nitiv statornicite, de
prinderi și norme de 
conviețuire ante să 
modeleze societății 
noastre un chip de o 
nobilă acuratețe și ro
bustețe morală. Către 
această finalitate tind 
măsurile ce decurg din 
liniile directoare trasa
te de Congresul edu
cației politice si al cul
turii socialiste, același 
este scopul urmărit de 
ampla efervescentă de
clanșată in cadrul 
Festivalului „Cintarea 
României", spre același 
obiectiv major conduc 
recentele măsuri pri
vind structurile noi ale 
învătămintului. ca si 
cele referitoare la e- 
ducarea prin muncă, 
pentru muncă a unor 
categorii de tineri. în 
tonifianta ambiantă a 
colectivelor din între
prinderi.

In esență, nu este 
vorba de nimic altce
va decît de altoirea — 
în desfășurarea unul 
proces viu si dinamic 
— pe fondul de valori 
general-umane a cri
teriilor etice socialis
te. Dar tocmai pentru 
că terenul este fără 
încetare fertilizat, că 
mîna si ochiul cerce
tător al grădinarului.

partidul, nu se înde
părtează o clipă de 
cimpul de activitate, 
fenomene care altfel 
ar fi evoluat lent si 
neuniform, se impun 
cu vigoare, exploziv, 
pe întreaga arie a vie
ții sociale. Dobindesc 
dimensiuni noi priete
nia. înțelegerea, spiri
tul de întrajutorare, e- 
chitatea. bunăvoința,

re. curgerea de veacuri 
si milenii a entității 
etnice românești pare 
o oglindă de-a drep
tul miraculoasă.

Însăși limba, nepu
tincioasă adesea în a 
configura în cuvinte 
subtilitățile simțirii, a 
născut, spre a da 
forme acestor flori 
ale spiritului, cuvinte 
și expresii de o netă

ce exprimă, la cotele 
cele maj ridicate, o 
înaltă conștiință ci
vică si probează trăsă
turi ce nu pot. fi de
cît ale unor caractere 
modelate si călite la 
școala exigentelor si 
responsabilităților ma
jore cu care ne-au o- 
bișnuit cele aproape 
trei decenii si jumă
tate de plămădire re

bogat si sărac, puter
nic și slab, care nu 
poartă cu sine sumbrul 
coșmar al atentatului 
la categoriile demnita
te si omenie.

In această zonă a 
vieții însă, mai mult 
decît în altele din cite 
alcătuiesc articulațiile 
complicatului orga
nism social, intervin 
factori ce cu greu pot

Societatea noastră - cadru fertil
* <

al împlinirii omului
permanente, toate a- 
cestea, ale universului 
sufletesc, trăsături no
bile ale firii umane, 
care au generat legă
turi de nedesfăcut între 
indivizi si grupuri so
ciale. au animat idei 
de progres și au năs
cut. în numele unor 
cauze meritorii, acte 
aureolate de nimbul 
virtuții, jertfa de sine 
ca supremă dăruire, 
fapt constatat astăzi in 
eroismul în muncă al 
milioanelor de con
structori ai socialis
mului în patria noas
tră. în giganticul efort 
depus de întregul nos
tru popor pentru ridi
carea tot mai rapidă a 
tării pe noi trepte de 
civilizație și progres 
social.

Urmărită din un
ghiul acesta de vede

găduită durabilitate : a 
fi trup si suflet alături 
de cineva, a avea ini
mă de aur. a fi sări
tor. a suferi la sufe
rința altuia, prieten 
pînă Ia moarte, a da 
o mină de ajutor, a fi 
om de omenie.

Izvorind. precum șu
voiul cristalin de sub 
stîncă. din esența firii 
umane, aceste trăsă
turi de înaltă valoare 
etică și-au găsit din- 
totdeauna. mai deplin 
sau nu. întruchiparea 
în fapt. Dar exclusiv 
socialismul — climat 
si mod de viată clă
dite pe respectul fată 
de tot ceea ce ome
nesc este de valoare 
și poartă preț — le-a 
creat condiția împlini
rii lor neștirbite.

Nu este zi în care să 
nu luăm act de fapte

voluționară socialistă a 
ființei noastre ca na
ție. ca spiritualitate 
națională.

Si nu sint. cum 
spuneam, simple acci
dente, ci fapte care 
decurg obișnuit, in 
ritmul și la dimensiu
nile rapidelor prefaceri 
structurale ale socie
tății. din firea lucru
rilor, intrucit factorul 
care le generează, ceea 
ce le dă impuls si 
sens, este însăsi con
cepția despre lume si 
om a societății in care 
trăim, ne care o mo
delăm fără încetare.

Acționează binefă
cător. știm cu totii. 
morala socialistă, eli
berată de servitutea 
interesului egoist, de 
apăsătoarea povară a 
raporturilor de subor
donare pe criteriul

fi cîntăriti pentru a li 
se cunoaște, fie chiar 
și cu aproximație, pon
derea. Sint substanțe 
chimice care în stare 
pură se află doar ca 
simple curiozități de 
laborator, fără însă ca 
aceasta să le diminue
ze prin nimic însem
nătatea. Și într-o gră
dină. oricit ar trudi 
mina omului plivind, 
incă vor lăstări prin
tre plantele roditoare, 
printre flori, buruieni 
destule, dar grădina 
rămine grădină, dă 
roade si desfată pri
virea. Neomenia însă 
— intelegînd prin ne
omenie necinstea, a- 
tentatul brutal la 
demnitatea umană si 
la însăși noțiunea de 
om. furtul din avutul 
colectiv. sustragerea' 
de la indatoriri ce tin

de calitatea de mem
bru al societății — stri
vește. face să se ofi
lească lujerul cu frun
ze si flori al cinstei si 
echității. îngustează a- 
ria de acțiune a mo
ralei. a simtămintelor 
nobile, v

Documentele parti
dului nostru. îndrumă 
la interpretarea foar
te atentă a unei reali
tăți de facto, ignorată 
însă uneori. aceea 
că oamenii nu se 
nasc precum în geo
metrie figurile, aseme
nea. la fel unul cu al
tul ca două picături de 
ană. și nu sint egali 
nici ca pregătire, nici 
ca îndemînare. nici ca 
putere de pătrundere 
si sinteză, și nici ca 
creativitate. Și. trebuie 
s-o spunem, nu asupra 
tuturora educația în 
spiritul moralei socia
liste a acționat pe de
plin și eficient. Dar, 
totodată, este limpede 
că asupra oricărui 
membru al ei, societa
tea poate acționa cu 
mai multă eficacitate, 
făcind din fiecare, 
dacă nu o suavă floa
re de trandafir, cel 
puțin o plantă care să 
nu paraziteze grădina.

Poporul nostru, ale 
cărui sănătate si ro
bustețe morală sînt un 
fapt ce nu se mai cere 
demonstrat, știe nu 
numai să înlăture ceea 
ce este netrebnic si 
dăunează organismu
lui social, dar si să 
vindece, să facă din 
pămint sterp grădină 
pentru flori ale spiri
tului.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

cintece și jocuri din 
zona folclorică pe care 
o reprezintă. în același 
timp, ele colaborează 
cu soliști profesioniști, 
laureați ai aceluiași 
important festival. 
Spre exemplu, cei din 
Pitești cîntă alături de 
Maria Ciobănit (pre
miul I — solistă a for
mației artistice „Doina 
Ilfovului"), Gheorghe 
Roșoga (premiul II — 
solist al formației 
„Nicolae Bălcescu" din 
Craiova).; cei din Ba
cău o acompaniază pe 
Laura Lavric (premiul 
III —> solistă a forma
ției artistice din Bo
toșani). Și dintre soliș
tii instrumentiști pe 
care îi prezentăm pu
blicului în concertele
noastre, multi sînt 
laureați ai „Cîntării 
României" : violonistul 
Aurel Sibișan, bună
oară (premiul I — 
Casa de cultură Orăș
tie, Hunedoara). Hris- 
tu Butină (premiul III, 
cimpoi — de la cămi
nul cultural Cogealac 
— Constanța), Ion 
Stoicănel (premiul I. 
caval — de la căminul 
cultural Dobrotești, 
Teleorman). Ionel Acea 
(premiul I, taragot — 
din Timișoara), Gheor
ghe Ciuraru (premiul 
III, tilincă — de la

popular
Fabrica de cherestea 
Cacica — Suceava)".

Orchestra populară 
a Casei de cultură 
Orăștie numără 30 de 
instrumentiști, munci
tori la Fabrica chimică 
Orăștie, la fabrica de 
industrie locală, la fa
brica de blănuri „Vi- 

’ dra“ din localitate. 
Instructorul Popa Ioan, 
de 20 de ani coordona
tor al activității artis
tice a acestui lăcaș de 
cultură, ne asigură că 
nimeni nu știe să in
terpreteze mai bine ca 
ei o „Hațegană" sau o 
„învîrtită", așa cum 
este „învîrtită de la 
Căstău" sau o „Bătu
tă" ca „Bătuta de la 
Costești" ; nu mai vor
bim de jocurile de doi 
ori de alte jocuri care 
sînt incluse în suita 
„Mureș, pe marginea 
ta". Și, într-adevăr, 
publicul a apreciat vir
tuozitatea instrumen
tiștilor : ritmul, agili
tatea cu care mînuiau 
arcușurile. De altmin
teri, toate formațiile 
Casei de cultură din 
Orăștie : corul (80 de 
persoane), brigada- 
raid satiric, formația 
de muzică ușoară au 
participat la Festivalul 
„Cintarea României", 
„îmi aduc aminte — 
ne spunea tovarășul 
Popa — că la început, 
cînd am organizat ta
raful, cu ani în urmă, 
oamenii nu prea vro
iau să-și „piardă 
timpul" la casa de cul
tură. Pină la urmă au 
îndrăgit muzica, s-au 
convins că nu se pier
de timpul, ba, dimpo
trivă, se cîștigă și, în 
timp, au ajuns să fie 
cunoseuti. să fie apre- 
ciati. E o răsplată mo
rală care stimulează și 
ambiționează...".

Mult apreciată de 
public a fost și orches
tra sindicatului între
prinderii „Dacia" din 
Pitești. Și în această 
formație cei 30 de

membri sint muncitori. 
Au în palmares o me
dalie de aur, un pre
miu de virtuozitate. 
Au dat viată dansuri
lor de pe Valea Cot- 
menei : „Tărășelul",
„Rata", „Salta" (sîrbă), 
„Hora din Căluș" și 
jocul mișcat „Joiana". 
Au tinut isonul „mus- 
celenelor" depănate de 
cavalistul Ion Stoică
nel și „dobrogenelor" 
intonate la cimpoi de 
Hristu Budină. Este 
prezent, alături de ei, 
așa. cum am spus. 
Gheorghe Roșoga, cel 
care, cu cîțiva ani în 
urmă, a imprimat la 
„Electrccord" discul de 
mare succes ce cuprin
dea balade și cintece 
haiducești din Oltenia. 
„Cînd am fost învăță
tor la Gura Motrului — 
povestea Gheorghe Ro
șoga — am colindat 
satele din împreju
rimi : Brăsnița — Mo- 
tru, Stoina — Gorj, sa
tul de olari Noapteșa. 
De acolo am cules 
balada „Pe un drum 
rătăcit" și cîntecul 
„Jiule, haiducule". 
Gheorghe Roșoga a ob
ținut premiul I la Fes
tivalul internațional de 
folclor din Anglia, a 
fost de două ori distins 
cu premiul I la festi
valul „Maria Tănase". 
Pe cel de-al doilea 
disc ce va apărea în 
curind are imprimate 
„Balada lui Tudor", 
„Hăulita gorjeană" și 
doina „Colo-n vale 
stejărel"..

Muzică autentică, 
folclor adevărat, cules 
cu pasiune, tălmăcit 
așa cum bătrinii sate
lor știu a-1 tălmăci. 
Cintece cafe, în aceste 
„zile ale muzicii", vor
besc convingător des
pre bogăția și farmecul 
tezaurului de folclor 
românesc.

Smaranda 
OȚEANU

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv liber, vă reco

mandăm...
17.20 Reportaj pe glob : Zambia. Docu

mentar
17,40 Consultații medicale
18,00 Portretul unui regizor : Jean Rîn- 

zescu
18,45 România pitorească
19.20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal • In întîmpinarea ma

rii sărbători

19,50 întrebări șl răspunsuri. Cu pri
vire la prevederile Legii pensiilor 
și Decretului de majorare a pen
siilor

20,05 România sub semnul lui August 
biruitor

20.35 Seară de teatru ; „Un tînăr mult 
prea furios", de Virgil Stoenescu. 
Premieră TV

22,05 Biografii contemporane. Dumitru 
Diaconescu — maistru la între
prinderea „Tractorul" Brașov

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
20,05 Zilele muzicii românești. Concer

tul Filarmonicii din Cluj-Napoca.
21,30 Telex
21.35 Un fapt văzut de aproape. Exa

menul
21,55 Un rapsod al cîntecului popular : 

Mihai Lăcătuș

cinema
• Pledoarie pentru dragoste : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20.15.
• Cantată pentru Chile 5 CEN
TRAL — 9.15; 12; 14.45; 17,30;
20,15.
a Și a venit ziua lămîilor negre î 
PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FAVORIT — 9.15; 11,15; 13.30; 
16; 18; 20. FESTIVAL — 8.45; 10.30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.30: 20.30. GRA
DINA CAPITOL ~ 19.45, PALA
TUL SPORTURILOR $1 CULTU
RII — 18.
• Povestea dragostei — 9; 11,15;

13.30, Roșcovanul — 15,45; 18; 20 ; 
TIMPURI NOI.
• Desene animate : DOINA
9.30.
a Pasărea albastră : DOINA — 
11,15; 13,30; 15.30; 18; 20. MUNCA
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,45.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19. la grădină — 20. SCALA
— 9.30; 12,30; 16; 19, MODERN — 
9; 12; 16; 19. la grădină — 19,45, 
GRADINA DINAMO — 20.15.
a Tănase Scatiu : POPULAR — 
15.30; 19.
a Omul liniștit : MELODIA — 9; 
12.15; 15.45; 19,15. FEROVIAR — 
9; 12.30: 16: 19.30. GLORIA —
8.45: 11.30; 14.15: 17; 19.45.
a Robin Hood Junior : EXCEL
SIOR — 9; 10,30; 12,30; 14,30;
16.30; 18.30; 20.30.

a Ultima noapte a singurătății : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19,30.
a Comedie mută ’77 : EFORIE —• 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.13: 20,30,
MIORIȚA — 9: 11; 13: 15,15; 17,15; 
19,15, GRADINA MOȘILOR — 20.
a Timidul : GRIVITA — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 20.15.
a Balul de sîmbătă seara : LIRA 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15.
a Căluțul cocoșat : FLAMURA — 
9.
• Rocky : FLAMURA — 11; 13,15: 
15,30; 18; 20,15. BUZEȘTI ~ 9; 12; 
14; 17; 19.45, la grădină — 20.
a Urmărire la Amsterdam — 9:

11, întoarcere ttrzie — 13,15; 15,30; 
17,45; 20 : GIULEȘTI.
a Frații mei, păsări călătoare : 
AURORA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, la grădină — 19.45, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20.
a Beethoven — file de viață : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
a Călătoriile lui Gulliver — 9,30; 
11.30: 13,30, Premiera — 15,30;
17,30; 19.30 : FERENTARI.
a Pisicile aristocrate — 9; 11; 13, 
Dragoste, mare e puterea ta 
15,30; 18; 20 : FLOREASCA.
a Potopul (seriile I și II) : PRO
GRESUL — 16; 19.
a Haiducii Iui Șaptecal : COS
MOS — 9; 11; 13; 15,45; 18; 20.

a Inspectorul și fantoma : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
a Bunicul și doi delincvent! mi
nori — 9,30; 11.30; 13,30. B.D. in 
acțiune — 16; 18; 20 : FLACARA. 
a Soarele alb al pustiului : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Frățiorul — 16, Romanță pentru 
o coroană — 18: 20 : PACEA.
a Locotenentul Mc Q. în acțiune î 
GRADINA BUCEGI — 20.
a Un gentleman în vestul sălba
tic : GRĂDINA FESTIVAL — 
19,45, PARC HOTEL — 20,15.
a Operațiunea „Petrol" : GRĂ
DINA FLACĂRA — 20.
• Joe Kidd : GRĂDINA LIRA — 
20,30.

a Șapte păcate : GRĂDINA TI
TAN — 20.15.
a Cuibul salamandrelor : GRĂ
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița — 
19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Muzica în

Bucureștiul de Ieri și de azi" —
19.30.
a Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 20.
a Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
a Teatrul Ciulești (la Muzeul 
militar central) : Spectacol de 
sunet și lumină „Imn pentru oa
menii acestui pămint" — 11.
a Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19,30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

Suprema 
competență

In. geometria vieții noastre 
social-oolitice. democratismul 
culturii are valoare de axiomă. 
Cultura socialistă nu Poate fi 
gindită altfel decît ca o compo
nentă a sistemului democratic 
socialist, altfel decît ca o expre
sie. si ea. a ascensiunii maselor 
pe scena istoriei, a prefacerilor 
structurale al căror reper ori
ginar este 23 August 1944. Cul
tura socialistă este. în fond, 
cultura, pur si simplu, intoarsă 
la rosturile ei firești — acelea _ 
de mod de a fi al tuturor, de 
comuniune spirituală a tuturor 
sub semnul aceluiași ideal, 
cultura fără spirit elitar. 
fără falsa aureolă de zonă re
zervată unor aleși. O cultură 
populară — așa cum ea a fost 
întotdeauna in perioadele de 
mare înflorire spirituală a unui 
popor.

In anul marilor aniversări, al 
evocării luptelor glorioase ale 
poporului român pentru drepta
te națională si socială, două mi
lioane de oameni au dat glas, 
in cadrul unei manifestări cultu
rale fără precedent, forței crea
toare a maselor, au vorbit în 
graiul literaturii și artei despre 
realitățile fundamentale ale na
țiunii noastre socialiste. De ne
conceput sub alte auspicii decît 
cele ale socialismului. Cintarea 
României îmbogățește tezaurul 
nostru spiritual in primul rînd 
prin această dimensiune a crea
tivității populare. Deviza im
plicită a festivalului — „De la 
popor. Dentru nooor" — exprimă 
în chip fericit însăsi substanța 
culturii noastre.

Martori si participant! la 
vastul proces revoluționar care 
caracterizează România socia
listă, la frămintările orin care 
trece lumea contemporană pe 
drumul ce duce spre ziua cînd 
ea va fi mai bună si mai 
dreaptă. scriitorii si artiștii 
noștri, cei mai buni dintre ei, 

-îsi extrag principalul titlu de 
mindrie din aceea că sînt „suflet 
in sufletul neamului", că operele 
lor sint o parte componentă a 
unei realități copleșitoare prin 
Întinderea si profunzimea sa — 
spiritualitatea poporului român. 
Ei știu că „purtătorii celor mai 
înaintate aspirații de progres ale 
umanității, adevărat» făuritori 
ai civilizației materiale si spiri
tuale a lumii au fost întotdeauna 
masele populare. Literatura si 
arta nu sint creația unor aleși 
al’lati deasupra vieții, trăind si 
gindind în afara relațiilor so
ciale; ele exprimă transformă- , 
rile care au loc neîncetat în so
cietate. cuceririle tortelor revo
luționare. progresiste, gindirea 
înaintată a fiecărei epoci. Lite
ratura si arta sînt rodul forței 
creatoare a societății, expresia 
geniului și a sensibilității po
porului insusi — pe care ade
văratele talente le întruchipează 
in lucrările lor." (Am citat din 
Carta noastră teoretică, ideo
logică și politică — Programul 
Partidului Comunist Român). 
Opera de construcție culturală 
este o operă a întregului popor: 
misiunea de a inălta edificiul 
culturii românești nu revine, 
nu poate reveni, unui grup mai 
mult sau mai puțin restrins de 
„spirite superioare", mai mult 
sau mai puțin detașate de pre
ocupările muncitorilor si țărani
lor. ale diferitelor categorii de 
intelectuali. Cultura noastră nu 
este o întreprindere într-o e- 
orubetă. crescind din sine și 
pentru sine, desprinsă din con
textul marii problematici a tă
rii. a lumii contemporane; ope
rele de literatură si artă îsi do
vedesc viabilitatea, capătă girul 
valorii doar în contextul mult 
mai larg al practicii sociale.

întemeiate pe principiile uma
nismului revoluționar, literatura 
si arta sînt chemate, prin însăși 
esența lor. să se constituie drept 
componente ale culturii popu
lare — într-o dublă calitate: de 
materializare a gindurilor și 
sentimentelor, a năzuințelor ma
selor si de important factor e- 
duoativ. de instrument valoros 
In ampla acțiune de perfecțio
nare a omului, de făurire a 
omului nou. în acest context. 
suDrema competentă in judeca
rea actului cultural-artistic re
vine ponorului. Ni ei un fel de 
aserțiuni despre ..diviziunea so
cială a muncii" nu pot transfera 
unui grup restrins de „inițiati". 
comunicind doar între ei. com
petenta definitivă în ceea ce pri
vește receptarea si judecarea 
valorii ODerei de artă. Democra
tismul culturii noastre cere, im
pune un climat de efervescentă 
creatoare in critică, dezbaterea 
largă a creației literar-artistice 
— condiții sine qua non ale a- 
dincirii caracterului ei popular. 
In_ condițiile socialismului, pe 
măsură ce orinduirea noastră 
merge înainte pe calea socialis
mului multilateral dezvoltat si 
a comunismului, răspunderea ce 
revine criticului de literatură și 
artă sporește nemăsurat. El nu 
mai este — dacă a fost vreoda
tă... — un oficiant solitar al 
unei magistraturi degajate de 
implicații sociale si politice. El 
este, trebuie să fie. ca si ar
tistul. exponentul unei ludecâti 
mult mai largi decît judecata sa 
piu- personală. Istoric — intr-o 
anumită accepțiune a termenu
lui — el trebuie să se situeze pe 
pozițiile istoriei: critica sa tre
buie să fie retrospectiv si pros
pectiv istorică, să fie întemeiată 
pe datele spirituale ale maselor, 
aceasta fiind condiția justeții și 
viabilității ei. Exponent al iude- 
eătii obiective a societății, asu- 
mindu-si această condiție supe
rior impersonală, nici un critic 
nu mai poate fi purtătorul de 
cuvint al unor interese de grup 
(grupuri constituite pe alte cri
terii. oricare altele, decît cele 
principiale). El îsi va exercita 
atribuțiile în funcție de intere
sele singurului „grup" pe care 
îl recunoaștem: poporul român, 
partidul nostru comunist. Acest 
„grup" este cel care are. a avut 
si va avea întotdeauna suprema 
competentă si în literatură șl 
artă.
George-Radu CHIROV1CI
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc Excelență pentru mesajul călduros de felicitare adresat 
cu prilejul Zilei naționale a Republicii Singapore.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Cel de-al Vl-lea Forum național al pionierilor 
și-a încheiat lucrările 

„Pionierii României socialiste 
se angajează solemn ca, in noul an școlar, 

să obțină rezultate tot mai bune 
în muncă și Ia învățătură"

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P. C. R„ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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I R. S. F. IUGOSLAVIA

DIVERS
Cine
îi cunoaște
frații ?»

....M-am născut la Comănești. 
Eram trei frați. Eu, Mița si Gelu. 
Părinții noștri au murit cind 
aveam 3 ani. Mama noastră era 
din Isaocea. Acestea sint singu
rele date pe care le cunosc des
pre familia mea. Pe fiecare 
dintre noi ne-a luat să ne 
crească altă familie si, astfel, 
ne-am pierdut unul de celălalt. 
Au trecut de atunci 48 de ani. 
Vă rog din suflet să publicați 
scrisoarea mea in speranța că 
ne vom reîntilni din nou toti 
trei. Adresa mea : Elena Mîrza, 
orașul Vulcan. județul Hune
doara, str. Aleea Trandafirilor 
nr. 1. .sc. II. ap. 18“.

Atenție 
la bidoanele
de plastic

In 
dus la __  __  .
cidente grave în urma folosirii 
recipientelor din plastic. Ulti
mului accident i-a căzut victi
mă familia G. M. din comuna 
Tudor Vladimirescu. înainte să 
plece către litoral, G. M. a vrut 
să facă plinul rezervorului. A 
luat bidonul din plastic și a 
început să 
in rezervor.
zina a luat foc fără un motiv 
aparent. Epilog : soția a decedat 
din cauza arsurilor, iar G. M. 
este internat in stare gravă la 
spital. Specialiștii explică feno
menul prin aceea că in timpul 
transvazării benzinei, prin fre
care. in condiții de temperatură 
ridicată, se creează un cimp e- 
lectric atit de puternic incit 
poate produce scintei. Atentie 
șoferi !

județul Brăila s-au pro- 
intervale scurte două ac-

toarne benzină 
Dintr-o dată, ben-

N-a pierdut 
decît o roată

Autoduba TV cu nr. de înma
triculare 21-CV-1178 circula in- 
ceț pe drumul national nr. 12. 
La un moment dat. autovehicu
lul n-a mai răspuns la comen
zile șoferului și a părăsit caro
sabilul. intrind iți sânt. Omul de 
la volan a coborit din cabină și 
a constatat cu stupoare că pe 
drum pierduse o... roată. Din 
fericire nu s-a produs un acci
dent grav. Sosite la fata locu
lui. organele de miliție au con
statat și alte nereguli : de la ce
lelalte trei roti lipseau piulițele 
de fixare (I). capul de bară de 
la bara de conexiune „juca" în 
toate părțile. ..De ce nu duci 
mașina la reparat ?“ — l-au în
trebat milițienii pe șofer. Și 
tare s-au mai mirat oamenii le
gii cind au aflat că autoduba 
tocmai de la reparat ieșise. A- 
cum meseriașii atelierului din 
Tîrgu Secuiesc (U.M.T.C.F.) vor 
trebui să explice cum au putut 
„repara" astfel autoduba, iar șo
ferul să explice cum a pornit 
ea la drum așa...

CU
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[Veverița și 
„vînătorul“

Nu se știe de ce si cum.
o veveriță și-a găsit reședința 
de vară la tară. Mai precis, in
tr-un copac din ograda _ unui 
cetățean din comuna Cimpe- 
neanca-Vrancea. Bucurie mare 
pentru cei mici, dar si pentru 
cei mari. într-una din zile, o 
detunătură a întristat insă multe 
uliti. Vestea s-a dus apoi in 
tot satul: veverița a fost îm
pușcată de un ..nene rău“. ne 
nume Victor Vasiliu. Problema 
este insă mai complicată. Exis
tă o regulă foarte clară, respec
tată de toti vînătorii din tară. 
Cu pușca nu se trage decît la o 
distantă de cel puțin 500 metri 
de localitate. Dacă faci altfel, 
poți rămîne vinător fără pușcă.
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I Trei surori
I

I
I
I
I
I

Erau trei surori — Elena. Ni- 
culina si Paula, din comuna To- 
pana. județul Olt. în virstă de 
26. 22 si 18 ani. întorcindu-se de 
la muncă au intrat intr-un lac 
să se scalde. Deși nu știa să 
înoate, fata cea mare s-a avin- 
tat irispre larg. Dar iată că pe 
neașteptate a alunecat intr-o 
aroapă. Celelalte fete au sărit 
să-i dea o mină de ajutor, dar 
nici ele nu știau să înoate. O 
intimplare tragică, care invită 
la meditație.
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Neglijență 
fatală

I
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Electricianui Stelian Păsăroiu, 
om de 43 de ani. repara o de
fecțiune la instalația de ilumi
nat din incinta Șantierului Bil- 
teni—Gorj. Știindu-se cu expe
riență. s-a gindit că nu mai e 
nevoie să scoată instalația de 
sub tensiune (!). Și s-a mai gin
dit că nu e cazul să-și mai pună 
echipamentul de protecție elec- 
troizolant (!). A fost electrocutat 
pe loc. încă un semnal de alar
mă pentru cei care nu respectă 
regulile de protecția muncii.
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I Rubricd realizată de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de amabila atentie de a-mi adresa urările dumnea
voastră cu ocazia Zilei naționale a Belgiei și vă Mulțumesc în mod deosebit.

Folosesc această ocazie pentru a reinnoi Excelentei Voastre, domnule 
prim-ministru, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

LEO TINDEMANS
Prim-ministru al Belgiei

Pulsul viu al vieții industriale 
la Sarajevo

Miercuri s-au Încheiat lucrările 
celui de-al Vl-lea Forum national al 
pionierilor, desfășurat, timp de două 
săptămîni, la Pitești sub deviza 
„Spre comunism pășim cutezători".

Forumul, care a reunit 450 de re
prezentanți ai celor peste două mi
lioane de purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor din întreaga tară, a pri
lejuit un bilanț al acțiunilor politico- 
educative întreprinse de consiliile 
și comandamentele pionierești în 
anul școlar 1976—1977. precum si nu
meroase dezbateri asupra sarcinilor 
ce revin acestora. în lumina hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste.

în cadrul festivității de închidere, 
desfășurată după tradiționalul cere
monial pionieresc, participantii la 
Forum au adoptat. într-o atmosferă 
de profund entuziasm, textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Participantii la cel de-al Vl-lea 
Forum național al pionierilor — se 
spune în telegramă — îsi îndreaptă 
cu dragoste și recunoștință gindurile 
către dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai apropiat părinte și indrumă- 
tor al copiilor, al tinerei generații.

Urmînd exemplul comuniștilor, al 
clasei muncitoare, in cadrul Foru
mului national, ca de altfel in în
treaga noastră activitate, am acordat 
cea mai mare atentie problemelor 
educării prin muncă si pentru muncă 
a tuturor pionierilor și școlarilor. în 
acest sens vă raportăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că pionierii de pe întreg cuprinsul 
patriei se străduiesc să obțină re
zultate cît mai bune la învățătură 
și în pregătirea practică, activează 
cu interes și pasiune in numeroase 
cercuri tehnico-aplicative și științi
fice. participă. Pe măsura puterii lor, 
la ample acțiuni de muncă patriotică.

Ne-am angajat ca în acest an să 
plantăm peste 10 milioane pomi 
fructiferi și arbuști, să colectăm 
peste 2 milioane kg fructe de pădure 
și plante medicinale. 12.3 milioane 
kg deșeuri de hirtie. 1 milion kg de
șeuri textile, peste 22 milioane kg 
deșeuri de metale feroase si nefe
roase. peste 24 milioane bucăți sticle 
și borcane, să participăm, de ase
menea. alături de părinții noștri, de 
uteciști. la acțiunile de înfrumuse
țare și bună gospodărire a localități
lor patriei noastre.

Puternic mobilizat! de indicațiile 
dumneavoastră, peste 500 000 de pio
nieri au participat in această vară 
la efectuarea unor lucrări in agri
cultură. ne șantierele de muncă pa
triotică. la construcții de scoli, creșe 
și grădinițe si ne pregătim, cu în
tregul efectiv al organizației noastre, 
să fim prezenti. constituiti în brigăzi 
și echipe, la desfășurarea campaniei 
agricole de toamnă.

Activitățile politico-educative, or
ganizate în timpul anului școlar șl 
in vacanțe, au constituit minunate 
prilejuri de cunoaștere a trecutului 
glorios de luptă al poporului român 
pentru dreptate socială și indepen
dentă națională, a momentelor im
portante din lupta revoluționară a 
clasei muncitoare în frunte cu parti
dul comunist, a realizărilor obținute 
în anii socialismului și a perspective
lor luminoase pe care le-a deschis 
poporului nostru Programul adoptat 
de cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Pionierii, uteciștii, comandanții in
structori, toate cadrele care muncesc 
cu copiii își exprimă și cu acest pri
lej recunoștința fierbinte pentru con
dițiile minunate de muncă și viață 
create de partidul și statul nostru, 
pentru grija permanentă cu care or
ganele și organizațiile de partid con
duc și indrumă zi de zi activitatea 
de educare patriotică, revoluționară, 
a tinerelor generații.

Organizația pionierilor. în strînsă 
conlucrare cu Uniunea Tineretului 
Comunist, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, va acționa 
cu mai multă consecventă și hoță- 
rire pentru transformarea revoluțio
nară a școlii, pentru înfăptuirea hotă- 
ririi IPlenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
anul curent cu privire la legarea tot 
mai strinsă a invățămintului de via
ță. de practica construcției socia
liste.

în numele tuturor pionierilor, al 
comandanților instructori, al activiș
tilor organizației pionierilor, noi. par
ticipantii la cel de-al Vl-lea Forum 
national — se spune în încheierea 
telegramei — ne exprimăm incă o 
dată adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, admirația și dragostea 
nețărmurită față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel care întru
chipați in mod strălucit idealurile de 
făurire a societății socialiste și co
muniste, de pace și libertate, de in
dependență și progres social ale po
porului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale 
contemporane, luptător neobosit pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Purtind in inimile noastre exemplul 
dumneavoastră luminos de dăruire 
revoluționară pentru cauza partidului 
și poporului, pionierii Romanici so
cialiste se angajează în mod solemn 
ca, in anul școlar care, va .începe pes
te puțină vreme, Să obțină rezultați 
tot mai bune in muncă și învățătură, 
în activitatea organizației, să creas
că și să se formeze ca fii de nădejde 
ai patriei, cetățeni demni, cinstiți și 
curajoși, gata oricînd să-și închine 
întreaga lor viață operei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a României 
spre comunism.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări 
la București. Simon Ngambiga. a 
oferit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-mimstru al guvernului. 
Suzana Gâdea, ministrul educației 
si invățămintului. Petre Blajovici, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii si Industriei Ali
mentare. șeful Departamentului in
dustriei alimentare, Vasile Potop, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Erau prezenti șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați in tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Indonezia — 32 de ani de la 
proclamarea independentei — amba
sadorul acestei țări la București, ge- 
neral-locotenent Soekahar, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Nicolae Glosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
nationale. Cornel Mihulecea. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară. Constantin Oan
cea. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de masă, 
oameni de cultură si artă, ziariști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în România, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România. 
Nicolae Giosan, a primit un mesaj

de mulțumire din partea președinte
lui Camerei Reprezentanților din In
dia, K. S. Hegde, pentru felicitările 
ce i-au fost adresate cu prilejul ale
gerii sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Belgiei. Henri 
Simonet. pentru felicitările transmi
se cu ocazia numirii în această func
ție.

★
Delegația Ministerului pentru Ad

ministrația Locală din Republica Ara
bă Siriană, formată din Moustafa 
Naboulsi. adjunct al ministrului. Is
mail Ekleh. guvernatorul județului 
Horns, și Ammache Al Jadia. guver
natorul județului Kuneitra. care ne 
vizitează tara la invitația Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare, s-a întîlnit. miercuri di
mineață. cu Vasile Potop, prim- 
vicepreședinte. si Ion Gheorghe. vi
cepreședinte al comitetului. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb de 
experiență in probleme privind acti
vitatea organelor locale ale admi
nistrației de stat.

După-amiază. membrii delegației 
au avut o întrevedere cu Constantin 
Dumitrescu, prim-vicepresedinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, care le-a Înfățișat aspecte 
ale activității edilitar-gospcdărești 
din Capitală.

în aceeași zi. oaspeții sirieni au 
vizitat Muzeul satului si noi cartiere 
bucurestene. iar seara au luat parte 
la o masă ’prietenească oferită în 
onoarea lor de Comitetul Executiv 
al Consiliului popular municipal.

(Agerpres)

Celebrul scriitor iu
goslav. laureat al Pre
miului Nobel. Ivo An- 
drici denumea odini
oară Sarajevo „inimă 
a Bosniei în inima Iu
goslaviei". Primele 
imagini pe care vizi
tatorul proaspăt des
cins în oraș le înre
gistrează pe retină, 
pădurea de coșuri a 
întreprinderilor de di
ferite profiluri si ma
rea de lumini, suge
rează intr-adevăr o 
uriașă inimă indus
trială. bătînd în rit
muri alerte.

...O simplă plimbare 
pe străzile orașului 
constituie prilejul 
unor fascinante in

edificii publice, din 
rîndul cărora se deta
șează marele complex 
cultura l-sportiv „Sken- 
derija", mîndrie a lo
calnicilor și gazdă a 
unor importante și 
prestigioase manifes
tări internaționale, te 
simți in plin ev socia
list.

Prezentului socialist 
ii aparține practic și 
UNIS — ținta călă
toriei noastre — un 
mare complex indus
trial din ramura me
canicii fine. Cu cei 
21 000 de muncitori.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 și 21 august. în țară î Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentu
ate în vestul țării, mai ales în a doua 
parte a intervalului, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec

trice. în rest, averse izolate. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu inten
sificări locale (40—50 km pe oră) in 
sud-vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 9 și 18 grade, izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei și nor
dul țării în prima noapte. iar maxi
mele între 22 și 30 de grade, local mai 
ridicate în sud. în București : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată la sfîrșitul intervalului. Vlnt 
slab, pînă la moderat. Temperatura în 
creștere ușoară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 17 AUGUST 1977

Extragerea I : 23 14 3 44 42 ; Extragerea a H-a : 14 40 33 5 17 ; Extra
gerea a III-a : 44 2 21 24 10.

Fond de ciștiguri : 1 223 0S5 lei, din care 585 164 lei report
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UNIVERSIADA 77“
• Deschiderea oficială a jocurilor • Azi, primele întreceri

într-un cadru sărbătoresc si după 
un ritual asemănător celui olimpic, 
ieri, la Sofia, pe stadionul national 
.,Vasil Levski", din capitala Republi
cii Populare Bulgaria, s-au inaugu
rat oficial Jocurile mondiale univer
sitare de vară — cunoscute sub de
numirea de „Universiadă".

După defilarea delegațiilor din cele 
83 de țări ale lumii s-a aprins fla
căra — simbol ăl celei de-a VIII-a 
ediții a Universiadei. Președintele 
Federației Internaționale a Sportu
rilor Universitare (F.I.S.U.), Primo 
Nebiolo, a rostit o scurtă cuvintare, 
după care, la invitația președintelui 
F.I.S.U., tovarășul Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a de
clarat oficial deschise Jocurile, care 
se desfășoară sub deviza „Sport, 
știință, pace și prietenie".

Delegația sportivă a studenților 
din România socialistă, una dintre 
cele mai numeroase- aici, la Sofia, a 
produs o frumoasă impresie zecilor 
de mii de spectatori prin ordinea si 
eleganta tinutei. încă de la sosirea 
ei în capitala Bulgariei vecine și 
prietene, a fost înconjurată cu mult 
interes, toate ziarele locale inserind 
informații cu privire la componenta 
Si palmaresul sportiv ale lotului ro
mân. Ziarul „Otecestven Front" a 
publicat o declarație a unei sportive 
românce bine cunoscute iubitorilor 
de sport sofioti prin performante 
realizate si in capitala Bulgariei —- 
campioana balcanică de gimnastică 
Anca Grigoraș.

Reprezentanții noștri vor participa 
la concursurile tuturor ramurilor în

scrise în programul Universiadei (cu 
excepția celui de baschet masculin), 
semn grăitor al forței si amploarei 
sportului universitar din România. 
Chiar de astăzi, multi dintre ei vor 
intra în focul turneelor de volei si 
baschet, de scrimă și gimnastică. Am 
urmărit ieri. în sala „Festivalna", 
repetiția generală a gimnastelor 
noastre. Rînd pe rind. Anca GrigO^ 
ras. Alina Goreac, Gabriela Trușcă

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

si Rodica Sabău au exersat la bîmă, 
sol. paralele si sărituri. Sporti
vele românce au repetat cu in
sistentă exercițiile pe birnă. primul 
aparat la care vor intra în concurs 
oficial. Antrenorii Nicolae Covaci și 
Gheorghe Gorgoi au pus accentul 
tocmai pe evoluția sigură la acest 
prim aparat, adevărată piatră de în
cercare într-un concurs feminin. Au 
răsunat si aplauze din apropiere, 
spectatoare de ocazie fiind cunoscu
tele noastre jucătoare de tenis Vir
ginia Ruzici si Florența Mihai, care, 
însoțite de Dumitru Hărădâu si Ma
rian Mirza, plecaseră după încheie
rea celui de-al doilea antrenament al 
zilei direct la sala Festivalna. pentru 
a urmări repetiția generală a cole
gelor lor gimnaste.

Din punct de vedere numeric 
(sint admise la întreceri patru spor
tive. dintre care contează in clasa
ment primele trei notate cel mai 
bine), turneul feminin al Universia

dei se deosebește de cel olimpic. în 
schimb desfășurarea este foarte ase
mănătoare. Se va incepe cu con
cursul nr. 1 pe echipe (care se va 
desfășura la 19 august, cu începere 
de la ora 15). numai cu exerciții li
ber alese. Echipa din cele trei grupe 
care va realiza punctajul cel mai 
mare va cistiga titlul universitar 
mondial. Va urma, la 20 august, de 
la ora 15. concursul nr. 2, cu primele 
24 clasate în concursul nr. 1. pentru 
titlul la individual compus, ce va fi 
dobindit prin media notelor. în ziua 
de 21 august, ora 15, va incepe si 
concursul nr. 3, pe aparate, la care 
vor avea drept de participare pri
mele opt clasate pe fiecare aparat 
din concursul pe echipe. Să credem 
că sportivele românce, talentate si 
cu destulă experiență internațională. 
Vor dobîndi rezultate semnificative 
pentru valoarea gimnasticii feminine 
universitare din tara noastră. în în
cheiere, să subliniem faptul că Adu
narea generală a F.I.S.U.. care a 
avut loc ieri, a reales în cadrul nou
lui Comitet executiv pe reprezentan
tul României si că în Programul de 
activități viitoare ale F.I.S.U.. la pro
punerea delegației române, a fost a- 
probată si inclusă pentru anul 1978 
organizarea primei ediții a campio
natelor mondiale universitare de tir.

Cit privește competiția propriu- 
zisă. reprezentanții noștri speră în
tr-o comportare bună, de prestigiu. 
Si sint hotăriti s-o realizeze !

Valeriu M1RONESCU

Un frumos succes românesc 
la europenele de natație

Carmen Bunaciu — medalie 
de bronz în proba de 200 m 

spate

Aseară, la Jbnkoping (Suedia), în 
cadrul campionatelor europene de 
natatie. tinăra noastră inotătoare 
Carmen Bunaciu a obținut un fru
mos succes, reușind să cucerească 
medalia de bronz în proba de 200 m 
spate. Carmen Bunaciu este a doua 
înotătoare româncă, după Cristina 
Balaban (medalie de bronz la eu
ropenele din 1966), care urcă pe po
diumul de premiere la campionatele 
continentale.

Iată clasamentul finalei in proba 
de 200 m spate: 1. Brigit Treiber 
(R.D.G.) 2’13'TO/IOO (nou record al 
campionatelor); 2. Ulriche Richter 
(R.D.G.) 2’16”67/100; 3. Carmen Bu
naciu (România) 2T7”98/100.

În cîteva rînduri
Boxerii noștri își continuă pregă

tirile in vederea participării la cam
pionatele balcanice programate între 
22 și 25 septembrie în orașul Bursa 
(Turcia). Din lotul selecționabililor, 
pregătit de antrenorul Ion Popa, fac 
parte, printre alții. Al. Turei, Niță 
Robu, N. Popa, Titi Tudor, Gh. O- 
telea. Gh. Vlad, I. Budușan, C. Ho- 
dut, I. Miron, C. Chiracu si C. Da- 
finoiu.

cursiuni 
seculara 
tata sa 
cartierul

in multi- 
si frămîn- 
istorie. în 

comercial

Note 
de călătorie

Bașciarșia. conservat 
sau restaurat cu deo
sebită grijă, te poți 
crede în plin ev mediu
oriental : străzile sint
înguste, din mici pră
vălioare ești îmbiat să 
cumperi argintărie mă
iestrit ornamentată, i-
brice de cafea din ara
mă cu iscusite încrus- 
tații. mătăsuri viu co
lorate...

La podul Gavril 
Princip te afli insă in 
plin veac XX ; lo
cul. intrat de mult în 
istorie, evocă clina in 
care, in urmă cu 63 
de ani. tînărul stu
dent Gavril Princip 
a descărcat glontul în 
pieptul arhiducelui 
Franz Ferdinand — 
„cel dinții elont al pri
mului război mondial" 
Urmele pașilor eroului, 
turnate in ciment, se 
mai văd și astăzi, iar 
despre viata și lupta 
lui. povestesc docu
mentele unui muzeu 
din apropiere.

Printre zecile de 
blocuri noi construite 
la Sarajevo — mai 
mult de trei cincimi 
din fondul locativ al o- 
rașului a fost înălțat in 
ultimii 30 de ani — 
printre monumentalele

ingineri și funcționari 
care intră și ies zilnic 
pe porțile sale. UNIS 
este, alături de alte 
grupuri industriale — 
ca „Energoinvest" (in
dustria electrotehnică). 
Șipad (industria lem
nului) și UPI (indus
tria alimentară) — una 
dintre întreprinderile 
reprezentative ale ora
șului și, deopotrivă, ale 
Republicii Socialiste 
Bosnia și Herțegovina. 
Și una dintre cele mai 
mari de profil din în
treaga Iugoslavie. Ga
ma produselor sale 
este largă — de la ma
șini de calcul, rul
menți și acumulatori 
pînă ia arcuri, șuru
buri. biciclete și ma
șini de scris. Gazdele 
se mîndresc. pe bună 
dreptate, cu faptul că 
marca UNIS are o 
solidă reputație nu nu
mai in tară, ci și din
colo de fruntariile ei. 
Se exportă numeroase 
tipuri de produse : ma
șini de.calcul (în pro
porție de 80—90 la 
sută din întreaga pro
ducție). mașini de scris 
(patru cincimi), rul
menți (o treime), a-

*5
Swi:fe->s!

„WASHINGTON POST"

• „LANTERNA MA
GICA", ANUL 20. Cele- 
brul teatru cehoslovac „Lanter
na magică", cunoscut in întrea
ga lume pentru îndrăzneață îm
binare intre spectacolul scenic 
și tehnicile cinematografice, a 
împlinit 20 de ani. Creat in 
1958. cu prilejul Expoziției 
mondiale de la Bruxelles, pri
mul spectacol de „lanternă ma
gică" s-a bucurat de un ase
menea succes incit, după în
cheierea expoziției, s-a pus la 
dispoziția autorilor săi o sală 
specială la Praga, botezată chiar 
cu numele spectacolului. Aici 
s-au prezentat timp de două 
decenii spectacole cu casa în
chisă, teatrul întreprinzind. tot
odată. turnee în numeroase ca
pitale ale lumii, inclusiv la 
București. Cel mai recent spec
tacol. „Circul minunat", prezin
tă in premieră un șir de „gă
selnițe", între care salturi ale

actorilor de pe scenă pe spina
rea unui cal care galopează pe... 
ecran, sau imblinzirea unor 
tigri aflați pe ecran de către 
actorii de pe scenă. Cu ocazia 
jubileului actual și în semn de 
prețuire deosebită s-a hotărit 
ca „Lanterna magică" să func
ționeze de acum inainte ca 
studiou experimental in cadrul 
Teatrului Național din Praga.

• „MINERI" ...MI
CROSCOPICI. Oamenii de 
știință vest-germani experimen
tează in prezent un procedeu 
nou de exploatare a minereuri
lor cu conținut slab in metale 
cu ajutorul bacteriilor. în acest 
proces de separare, microorga
nismele intervin pentru produ
cerea de aliaje metalice solu
bile. După testare se va trece 
la aplicarea procedeului micro
biologic la scară industrială, 
primele obiective fiind zăcămin

tele de șisturi bituminoase de 
la Sehandelah, in apropiere de 
Braunschweig. Potrivit studiilor 
Institutului federal de geologie 
și materii prime din Hanovra. 
aceste straturi conțin peste un 
milion de tone de metale, prin
tre care uraniu, cupru, nichel. 
Procedeul se aplică de cităva 
vreme in S.U.A.. la exploatarea 
minereurilor de cuprifere. Un 
sfert din producția de cupru se 
obține gratie muncii ..minerilor" 
minusculi.

• 8 CONTINENTE? 
Geofizicianul Smos, de la Uni
versitatea Stanford (S.U.A.), 
susține existenta a opt conti
nente pe planeta noastră. El 
adaugă la cele șase continente 
cunoscute, inclusiv Antarctica, 
..Atlantis", care a existat odinioa
ră. si „Pacifica". Mai mie decît 
Australia de astăzi. Pacifica 
s-ar fi dezmembrat acum apro-

PE PRETUTINDENI
ximativ 200 milioane de ani în 
mai multe părți, care, după ce 
s-au aflat in derivă, au fuzionat 
cu alte continente mărginite de 
Oceanul Pacific. Profesorul 
Smos aduce în sprijinul ipote
zei sale asemănarea ce apare 
intre fosilele vechi de 300 mi
lioane de ani descoperite de 
arheologi în Alaska, Chile și 
Noua Zeelandă.

• ȘAHIST PRECOCE. 
La recentul concurs de sah des
fășurat la Brighton. Nigel Short, 
elev in virstă de 12 ani. l-a în
vins pe campionul englez Jonat
han Penrose. Partida a durat 
peste cinci ore si Nigel a cisti- 
gat la mutarea 41.

proape întreaga pro
ducție de elemente 
pentru biciclete etc.

...Gazdele nfe invită 
la o călătorie prin fa
brica de rulmenți. Ur
mărim procesul de pro
ducție de la secția 
forjă și pînă in mo
mentul în care rul
menții, gata ambalați, 
iau drumul parteneri
lor interni și externi. 
Impresionează plăcut 
eforturile întreprinse 
pentru modernizarea 
producției, utilajele de 
înaltă productivitate, 
procesele de producție 
automatizate din unele 
sectoare ; in aceeași 
măsură impresionează 
ordinea și disciplina 
care domnesc in secții, 
preocuparea pentru 
realizarea unor produ
se de înaltă calitate.

Fie că ne-am aflat la 
secțiile de forjă sau de 
tratament termic, fie 
în modernul laborator 
de testare a rulmenți
lor. numeroși munci
tori și ingineri, aflînd 
că sintem din Româ
nia. ne-au salutat cu 
multă prietenie. Era 
expresia sentimentelor 
despre care ne-a vor
bit și tovarășul Pav'.e 
Dostal. director gene
ral al fabricii, care a 
ținut să sublinieze că 
apreciază reușitele 
constructorilor români 
de rulmenți, că există 
si in aceste domenii 
numeroase nosibil ii ăti 
de colaborare fructu
oasă româno-iugo- 
slavă.

...Cartierul Basciar- 
șia. nodul Princin. în
treprinderea UNIS re
prezintă trei trepte ale 
istoriei. Ele materiali
zează convingător tre
cutul de luptă dirză și 
necurmată pentru li
bertate. ca și prezentul 
dinamic, efervescent, al 
construcției socialiste 
— solidă temelie pen
tru îndrăznețe planuri 
de viitor.

Silviu ACHÎM

De ce se încearcă 
„reabilitarea fiihrerulu? ?
în R.F.G. a început să ruleze, de cităva vreme, un film documentar 

consacrat lui Hitler, care a stirnit puternice critici in rindurile opiniei 
publice vest-germane. datorită tendinței autorilor de a prezenta, intr-o 
lumină așa-zis ..obiectivă'1, activitatea „filhrerului". Este vorba, de fapt, 
despre o autentică tentativă de „reabilitare" a nazismului, de escamo
tare a crimelor și atrocităților comise de acesta împotriva umanității — 
tentativă care nu poate să nu fie pusă in legătură cu recrudescenta 
activității unor cercuri, grupări și asociații cu caracter fascist, neonazist.

Iată ce scrie in această privință ziarul „WASHINGTON POST" in- 
tr-o corespondentă din Bonn :

Filmul ..Hitler — o carieră", rea
lizat de publicistul Joachim Fest, 
unul din redactorii șefi ai ziarului 
conservator „Frankfurter Allge- 
meine" și autor al volumului „Hit
ler", apărut cu cîtva timp în urmă, 
a declanșat o dezbatere aprinsă, 
proteste multiple în rindurile opi
niei publice, care consideră această 
peliculă ca deosebit de periculoasă, 
în special pentru tineret.

Filmul — prima producție de 
lung metraj despre Hitler, rea
lizată in Germania occidentală — 
durează două ore și jumătate, cea 
mai mare parte a sa ocupîndu-se nu 
de ororile comise de trupele naziste, 
care au dus la distrugerea unei 
mari părți a Europei, inclusiv a 
Germaniei, ci de ascensiunea lui 
Hitler. Așa cum a conceput fil
mul, Fest pare preocupat în pri
mul rînd să înfățișeze „mijloa
cele tehnice", dacă se poate spu
ne așa, prin care Hitler a obți
nut puterea — și mai puțin prețul 
uriaș plătit de poporul german și 
de celelalte popoare europene. 
„Este un film periculos, deoarece 
tineretul vest-german ate puține 
cunoștințe despre Hitler si despre 
era nazistă" — a declarat Irving 
Fetscher. profesor de științe poli
tice la Universitatea din Frankfurt.

Subliniind aceeași idee. Karl- 
Heinz Janssen, membru al colegiu
lui de redacție al influentului săp- 
tăminal „Die Zeit“, din Hamburg, 
a arătat : „Cea mai mare parte a 
tineretului nu cunoaște din propria 
experiență ce a însemnat regimul 
fascist. în familie și in școală nu 
se insistă asupra acestui lucru sau 
li se furnizează informații eronate, 
în manualele școlare nu sint cu

• DISPARIȚIA UNU! 
„IDOL" AL MUZICII
UȘOARE. Cunoscutul cintă-
reț de muzică ușoară Elvis 
Presley a decedat la Memphis
(S.U.A.). în urma unui atac car
diac. El era în virstă de 42 de 
ani. Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, moartea 
sa n-ar fi străină de consumul 
unor droguri, care ar fi grăbit 
desnodămîntul. în ultimii ani. 
cintărctul a fost de mai multe 
ori spitalizat din cauza unor 
tulburări ale căilor respiratorii 
și ale vederii, precum și a unei 
tendințe tot mai accentuate de 
creștere în greutate, fostul idol 
ai muzicii rock devenind, prac
tic. diform. Presley și-a inceput 
cariera in 1954. ajungînd să se 
bucure repede de o mare popu
laritate ; discurile cu melodiile
sale au fost vindute în peste
400 milioane de exemplare în

prinse lecfii cu privire la Hitler Și 
epoca nazistă".

Observația este înțru totul vali
dată de anchete recente in rindul 
unui mare număr de studenti, care 
au vădit o totală necunoaștere a 
lui Hitler și a fărădelegilor lui. 
„Este o situație îngrijorătoare, și 
acest film nu face decit să intensi
fice și mai mult confuzia în min
țile acestor tineri" — spune 
Janssen.

Atit Fetscher. cit și Janssen, ca 
și alti critici ai filmului, relevă și 
alte aspecte reprobabile. „Filmul 
face o comparație între Churchill și 
Hitler, încercind să arate că si u- 
nul, și celălalt au declarat că nu 
vor ceda sub nici un motiv pe cim- 
pul de luptă. Or, această legătură 
între două motivații complet opuse 
este profund dăunătoare".

Pe de altă parte, arată Fetscher. 
referlndu-se la aspectele pe care 
filmul le ignoră total, nu se po
menește nimic despre forțele con
servatoare, despre cercurile marii 
finanțe fără de care Hitler nu ar 
fi putut acapara puterea. Nu se po
menește. de asemenea, nimic des
pre faptul că șomajul a putut fi 
înlăturat doar datorită creării de 
noi locuri de muncă in industriile 
de înarmare. Nu se pomenește ni
mic despre suprimarea adversarilor 
politici în lagărele de concentrare, 
despre desființarea sindicatelor și 
a partidelor muncitorești si prigo
nirea sălbatică a militanților lor. 
Or. tocmai aceste aspecte sint vitale 
pentru ca tineretul să-și poată da 
seama cum de a fost posibilă as
censiunea lui Hitler și prin ce mij
loace a reușit el să aducă lumea 
pe marginea prăpastiei — încheie 
relatarea sa ziarul amintit.

diferite țări ale lumii ; a jucat, 
de asemenea, in 31 filme, unele 
cunoscute și publicului nostru.

• RUBENS LA FLO
RENȚA. Importante manifes
tări marchează in Italia cele
brarea a 400 de ani de la naș
terea lui Rubens. O mare ex
poziție Rubens, deschisă pină 
la 10 octombrie in Palazzo Pitti 
din Florența, reunește cele mai 
vestite opere ale marelui pictor 
din colecțiile publice italiene. 
Expoziția este întregită cu lu
crări semnate de contemporani 
ai artistului flamand, care a 
trăit mai multi ani la Mantua.

• RÎURI DE LACRIMI.
De la virata de 8 luni și pină 
la cinci ani, cit a împlinit de 
curînd, micuțul suedez Torsten 
Gatbler nu s-a oprit o clipă 
din plîns. în fiecare lună, lui

Torsten îi trebuiau 300 de ba
tiste pentru a-și șterge lacri
mile. Abia recent s-a reușit să 
i se stabilească diagnosticul : 
îmbolnăvirea nervilor de la 
glandele care produc lacrimi. 
După un tratament intensiv, 
Torsten a început să plingă mai 
puțin și medicii speră intr-o 
vindecare completă.

• REFACEREA FON
DULUI FORESTIER. ®«vii 
școlilor din Marea Britanie vor 
participa la o adevărată campa
nie pe plan national de plantare 
de arbori, aducindu-și prin a- 
ceasta contribuția la eforturile 
de refacere a fondului forestier. 
Se apreciază că in ultimii 25 de 
ani seceta, dăunătorii, precum 
și dezvoltarea urbană au dus la 
dispariția a nu mai puțin de 20 
milioane de arbori, ceea ce a 
avut efecte extrem de nefavo
rabile asupra mediului ambiant.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMÂN IN FINLANDA

HELSINKI 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. aliat în vizită ofi
cială in Finlanda, a continuat miercuri 
întilnirile de lucru cu membri ai con
ducerii unor firme reprezentative din 
această tară.

în cursul dimineții, primul minis
tru. insolit de Paavo Rantala. minis
trul comerțului și industriei al Repu
blicii Finlanda, a efectuat o vizită in 
orașul Pori, situat in Golful Botnic. 
puternic centru al industriei construc
toare de mașini finlandeze.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej cu membrii Consiliului de 
administrație al firmei „Outokum
pu" din localitate a evidențiat posibi
litățile de dezvoltare și diversificare 
a colaborării firmei cu întreprinderi 
românești. îndeosebi in probleme vi- 
zînd tehnologii de extracție și prelu
crare a unor minereuri.

în continuare s-a vizitat firma 
..Rauma-Repola" din localitatea Man- 
tyluoto, care intretine de mai multi 
ani relații de colaborare si cooperare 
cu numeroase intreprinderi industria
le românești. în cadrul întilnirii cu 
consiliul de administrație al firmei a 
reieșit interesul comun pentru coo
perare în construcția de platforme

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST 
Șl CENTENARULUI INDEPENDENȚEI DE STAT 

A ROMÂNIEI
în diverse țări continuă să aibă 

loc manifestări organizate in cinstea 
împlinirii a o sută de ani de la pro
clamarea Independentei de stat a 
României, precum și a marii sărbă
tori a tării noastre — 23 August — 
ziua insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste. Astfel, 
societatea „Znanie" a R.S.F.S.R., 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română. a organi
zat la sediul central din Moscova o 
adunare festivă, la care au luat 
parte numeroși colaboratori ai socie
tății. precum și reprezentanți ai Am
basadei române la Moscova. Vladi
mir Kudikin, prim-vicepreședinte al 
conducerii societății și membru al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. precum și 
alti vorbitori au subliniat însemnă
tatea deosebită a evenimentelor de 
Ia 23 August, realizările obținute de 
poporul român sub conducerea 
P.C.R. în edificarea socialismului, 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
de colaborare româno-sovietice.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea zilei de 23 August, 
la cooperativa de producție „Priete
nia coreeano-română", din comuna 
Sambong. raionul Phenian, a avut 
loc o intilnire prietenească, Ia care 
au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid si de stat, 
membri cooperatori și ambasadorul 
României la Phenian. Dumitru Popa, 
care a vorbit despre semnificația a- 
cestui important eveniment in isto
ria poporului nostru, precum si des
pre colaborarea si prietenia dintre 
cele două țări si popoare.

Televiziunea bulgară a transmis o 
amplă emisiune dedicată României, 
care a cuprins, intte altele, un pro
gram de filme documentare despre 
progresele dobindite de țara noastră 
în diferite domenii de activitate. A 
fost prezentat, de asemenea, in le
gătură cu memorabilele evenimente 
din august 1944, filmul artistic „Ste
jar — extremă urgentă".

Cu același prilej, la Clubul inter
national de presă și carte din Zg- 
mosci (R.P. Polonă) a fost inaugu
rată. in prezenta ambasadorului Re
publicii Socialiste România la Varșo

de forai marin și în alte domenii. S-a 
mers apoi la o platformă de foraj 
marin din Marea Baltică, aflată în 
faza finală de construcție.

După-amiază. primul ministru ro
mân a vizitat municipiul Turku — 
însemnat centru economic, industrial, 
universitar și cultural al Finlandei — 
oraș înfrățit cu municipiul Constanta.

în timpul întilnirii care a avut loc 
la primăria orașului. Vaino J. Leino, 
primarul municipiului, și primul mi
nistru, tovarășul Manea Mănescu, au 
evidențiat cu multă satisfacție, în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej, 
relațiile de prietenie statornicite intre 
cele două popoare, colaborarea rod
nică dintre Finlanda si România pe 
diverse planuri. legăturile strinse 
dintre orașele Turku si Constanta si 
convingerea că aceasta va contribui 
la amplificarea în continuare a con
lucrării finlandezo-române.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost însotit de tovarășii Gheor- 
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de Constantin Vlad, ambasado
rul României la Helsinki, și Matti 
Hăkănen. ambasadorul Finlandei la 
București.

via, Aurel Duca, expoziția „România 
la cea de-a 33-a aniversare a elibe
rării".

La Palatul Congresului Muncii din 
Mexic (sediul Conferinței Naționale 
a Sindicatelor) au început festivită
țile programate să aibă loc în cinstea 
prieteniei româno-mexicane în peri
oada 15 august — 12 septembrie. în 
acest cadru a avut loc vernisajul ex
poziției de cârti cuprinzind operele, 
editate în limba spaniolă, ale pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, documente de partid si de 
stat, lucrări de literatură, știintă, artă 
si cultură. De asemenea, au fost 
inaugurate trei expoziții de fotogra
fii cu imagini din războiul de in
dependență. din insurecția națională 
armată antifascistă de la 23 Âugust 
1944, precum și din realizările obți
nute de România socialistă. Un loc 
deosebit ocupă prezentarea unor as
pecte din activitatea internațională a 
statului nostru, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în orașul Arequipa. cel de-al doi
lea centru urban al Perului, au fost 
deschise două expoziții privind 
„Lupta pentru unitate si independen
tă a poporului român, reflectată în 
artele plastice", organizate sub aus
piciile filialei locale a Asociației de 
prietenie româno-peruană si Amba
sadei României in Peru. Președintele 
filialei locale a Asociației de priete
nie româno-peruană. profesor Carlos 
Garzon, precum și alti vorbitori au 
subliniat. în luările lor de cuvînt, 
semnificația principalelor momente 
din lupta poporului român pentru 
obținerea independentei sale, precum 
și importanta zilei de 23 August. în 
continuare au fost proiectate filmele 
documentare „Independenta — nă
zuința de veacuri a poporului român" 
și „Imagini din războiul de indepen
dență 1877—1878".

La 16 august, la cinematograful 
„Lusaka" din capitala Zambiei a avut 
loc o gală a filmului românesc. Au 
participat oficialități zambiene. re
prezentanți ai mișcărilor de eliberare 
africane aflati la Lusaka, membri ai 
corpului diplomatic, precum și un 
numeros public.

(Agerpres)

Congresul partidului 
de guvernămînt 

din Guyana
GEORGETOWN 17 (Agerpres). — 

La Georgetown continuă lucrările 
celui de-al doilea Congres bienal al 
partidului de guvernămint din Gu
yana. Congresul National al Poporu
lui (C.N.P.), la care participă două 
mii de delegați si reprezentanți ai 
unor partide de peste hotare. Parti
dul Comunist Român este reprezen
tat de tovarășul Gheorghe Necula. 
membru al Colegiului Central de 
Partid, sef de secție la C.C. al P.C.R.

Luind cuvintul. primul ministru, 
Forbes Burnham, liderul partidului, 
a reafirmat opțiunea tării sale pen
tru calea socialistă de dezvoltare. 
Economia socialistă spre care aspiră 
Guyana — a spus el — va trebui să 
se sprijine pe cooperativizare, care 
va juca un rol decisiv în dezvoltarea 
tării, in acest sens fiind prevăzută 
viitoarea constituire a unei federații 
a cooperativelor de producție si ser
vicii. După ce a relevat că restruc
turarea economiei necesită elabora
rea unei planificări centrale, pentru 
garantarea valorificării optime a re
surselor naturale în beneficiul po
porului. vorbitorul a arătat că — 
pentru depășirea efectelor crizei e- 
conomice internaționale asupra eco
nomiei tării — guvernul a promovat 
o politică de naționalizare a prin
cipalelor ramuri economice, prin in
termediul căreia statul si-a asigurat 
controlul asupra a 80 la sută din 
economia națională.

Referindu-se la politica externă a 
Guyanei, Forbes Burnham a subli
niat sprijinul pe care tara sa îl a- 
cordă popoarelor din întreaga lume 
care luptă pentru libertate si inde
pendentă națională, pentru instituirea 
unei noi ordini economice internațio
nale.

agențiile de presă transmit:
La Moscova a avut loc 

miercuri o intilnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez, aflat la 
odihnă în Uniunea Sovietică, care, 
cu acest prilej, s-au informat des
pre activitatea pe care o desfășoară 
cele două partide în țările lor și au 
procedat la un schimb de păreri în 
principalele probleme internaționale.

Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol,cea mai nume- 
roasă forță de opoziție reprezentată 
în Parlament, a prezentat un avan- 
proiect de constituție care definește 
statul spaniol ca „un stat democra
tic de drept", laic și a cărui suve
ranitate rezidă în popor. Constituția, 
menită să înlocuiască pe cea pro
mulgată de Franco, urmează să fie 
adoptată de Parlament. Alte partide, 
inclusiv Uniunea Democratică de 
Centru, de guvernămînt. vor propu
ne. la rindul lor. spre dezbatere pro
iecte proprii.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va între
prinde vizite oficiale în Ciad si Li
bia. la invitația guvernelor acestor 
țări, s-a anuntat la Națiunile Unite. 
Kurt Waldheim va sosi la Lagos la

MOSCOVA

CONVORBIRI INTRE LEONID BREJNEV Șl IOSIP BROZ TITO
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Moscova au început, miercuri, con
vorbirile intre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.JR.S.S., și președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.. 
Iosip Broz Tito. care se află într-o 
vizită oficială de prietenie in Uniu
nea Sovietică. în cadrul convorbiri
lor — relatează agenția T.A.S.S. — 
a avut loc o informare reciprocă des
pre activitatea pentru infăptuirea 
sarcinilor construcției socialiste si co
muniste in țările lor. despre modul 
în care sint îndeplinite hotărîrile

Guvernul italian a cerut autorităților R. F. G. 
extrădarea criminalului de război evadat

ROMA 17 (Agerpres). — Guvernul 
italian a cerut, miercuri. în mod o- 
ficial autorităților vest-germane ex
trădarea fostului colonel SS Herbert 
Kappler, evadat luni dintr-un spital 
militar din Roma. Un purtător de 
cuvînt guvernamental a menționat 
că Herbert Kappler, condamnat la 
închisoare pe viată pentru crimele 
sale, „trebuie să-și ispășească pe
deapsa la care a fost condamnat și 
de la care s-a sustras prin eva
ziune".

în Italia continuă reacțiile de in
dignare in legătură cu evadarea fos
tului colonel SS. Ancheta deschisă 
pentru a stabili împrejurările in care 
a avut loc această evadare este 
condusă de către procurorul gene
ral al justiției fnîlitare. Comandan
tul carabinierilor, generalul Enrico 
Mino, a hotărît transferarea în alte 
funcții a militarilor însărcinați cu 
paza lui Kappler. Procuratura mili
tară a orașului Roma a emis, totodată, 
un ordin de arestare a soției lui 
Kappler. complice la evadarea 
acestuia.

Secretariatul C.C. al P.C. Italian a

22 august, unde va pronunța dis
cursul de deschidere a „Conferinței 
mondiale de acțiune impotriva apart
heidului".

Relațiile franco—mozam- 
biCOne Aflat- în vizită oficială în 
Mozambic. ministrul francez al afa
cerilor externe. Louis de Guiringaud, 
a declarat că cele două țări „întrunesc 
toate condițiile cerute pentru a se 
înțelege și coopera", adăugind că 
guvernul francez este gata să-și adu
că contribuția la opera de construc
ție din Mozambic. Ministrul francez, 
exprimind poziția Franței fată de 
criza rhodesiană. a subliniat că re
gula majorității trebuie să fie apli
cată in Zimbabwe.

Președintele Republicii
Hassan Gouled Aptidon,Djibouti,

aflat într-o vizită oficială la Paris, 
s-a întilnit cu președintele Valery 
Giscard d’Estaing. Au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și evoluția situa
ției din Africa.

Primul ministru al Japo
niei, Talieo Fukuda, a sosit miercuri 
la Manila. într-o vizită oficială în 
Filipine, ultima etapă a turneului 
său într-o serie de țări din Asia de 

Congresului al XXV-Iea al P.C.U.S. 
si ale Congresului al X-lea al U.C.I. 
A fost exprimată satisfacția fată de 
dezvoltarea cu-succes a relațiilor din
tre P.C.U.S. si U.C.I.. dintre U.R.S.S. 
și R.S.F.I. Au fost examinate, de a- 
semenea. probleme ale extinderii 
colaborării șovieto-iugoslave în do
meniile politic, economic, cultural. în 
alte sfere de activitate. S-a proce
dat. totodată, la un schimb de pă
reri asupra unui cerc larg de pro
bleme internaționale si in probleme 
aje mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale.

cerut. într-o declarație, extrădarea 
urgentă a lui Herbert Kappler. „E- 
vadarea organizată a acestui crimi
nal de război nazist, se spune în de
clarație. constituie o jignire intole
rabilă la adresa antifascismului și a 
democrației în Italia, precum și o 
acțiune prin care sint lezate presti
giul Italiei și încrederea cetățenilor 
ei în ordinea republicană".

Secretarul general al Partidului 
Socialist Democratic Italian, Pier 
Luigi Romita. a apreciat că evada
rea lui Kappler comportă responsabi
lități deosebite pentru statul italian, 
care trebuie să ia măsuri în vederea 
salvgardării memoriei victimelor na
zismului.

Evadarea lui Kappler a fost evo
cată în cadrul interpelărilor în Par
lament. precum și în fata Comisiei 
pentru apărare a Camerei Depută
ții or.

La Roma a fost organizată o ma
nifestație de protest în fata mauso
leului victimelor represaliilor lui 
Kappler. în fruntea demonstranților 
s-a aflat primarul Romei, profesorul 
Carlo Argan.

sud-est. La sosire, premierul nipon 
a arătat că va examina împreună cu 
președintele Filipinelor. Ferdinand 
Marcos, probleme de interes comun, 
o atenție deosebită urmind a fi acor
dată relațiilor comerciale dintre Ja
ponia și Filipine.

Hans-Dietrich Genscher, 
ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germania, a sosit miercuri 
la Atena într-o vizită oficială 
de două zile., pentru convorbiri 
cu primul ministru, Constantin 
Karamanlis, și cu ministrul de 
externe. Dimitrios Bitsios. Agenda 
convorbirilor cuprinde problema a- 
derării Greciei la Piața comună, si
tuația din zona est-mediteraneană. 
inclusiv problema cipriotă, precum 
si unele aspecte ale relațiilor bila
terale.

Lira israeliană a fost de
valorizată cu 2 k* sută, a anunțat 
un purtător de cuvînt guvernamen
tal. Noua rată de schimb a fost sta
bilită la 10,10 lire israeliene față de 
un dolar S.U.A.

Din nou închis, oieoductm 
„Trans-Alaska" a fost închis luni 
seara ca urmare a unei pierderi de 
petrol observate la una din stafiile 
de pompare.

In legătură cu hotărîrea Israelului 
de a-și extinde legislația asupra teritoriilor 

arabe ocupate din Cisiordania și Gaza
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Secre

tarul Consiliului de Miniștri al Is
raelului a anuntat că guvernul de la 
Tel Aviv a hotărit să extindă aplica
rea legislației sale în domeniul ser
viciilor publice (sănătate. educație, 
locuri de muncă, construcții) în teri
toriile arabe ocupate din Cisiordania 
si Gaza. S-a precizat că asemenea 
măsuri vor iptra în vigoare după ce 
vor fi aprobate de Knesset (Parla
ment) .

Reacții de dezaprobare 
in cercurile opiniei publice 

internaționaleJ
După anunțarea măsurilor preco

nizate de guvernul israelian. în une
le cercuri politice de la Tel Aviv s-a 
apreciat că astfel de acțiuni, după 
cum a declarat deputatul Yossi Sarid, 
reprezentant al Partidului Muncii, 
„au o tentă anexionistă".

Agențiile de presă relatează. de 
asemenea, că decizia guvernului is
raelian este privită de opinia publi
că internațională drept un act care

Știrile privind hotărîrea Israelu
lui de a aplica legislația israeliană 
în Cisiordania și Gaza. teritorii 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, stîrnesc sentimente de în
grijorare și dezaprobare în rîndul 
opiniei publice din România, ca și 
al cercurilor largi de pretutindeni. 
Survenind la puțin timp după de
cizia de a acorda statut legal unor 
așezări israeliene stabilite in teri
toriile ocupate de pe malul vestic 
al Iordanului, noua măsură vizea
ză în mod clar modificarea statu
tului acestor teritorii. în sensul 
unei perpetuări a ocupării lor. Este 
vorba de un act cu serioase impli
cații. care nu poate decît să ridice 
noi obstacole în calea drumului 
spre pace, să îngreuneze găsirea 
unei soluții politice juste și echi
tabile. să adauge noi elemente de 
încordare în regiune. Această ac
țiune este cu atit mai regretabilă 
cu cit ea are loc într-un moment 
în care pe arena internațională se 
desfășoară o vie activitate diplo
matică în sprijinul unei reglemen
tări negociate a situației din zonă, 
inclusiv prin reluarea Conferinței 
de pace de Ia Geneva.

Profund interesată în instaurarea 
unei păci durabile în Orientul Mij
lociu. România a acționat și acțio
nează cu consecventă pentru lichi
darea stării de conflict care dăinuie 
de atitia ani în această zonă, pen
tru soluționarea pe cale politică a 
problemelor din regiune. Evoluția 
evenimentelor evidențiază în per
manență că menținerea sub ocupa
ție a teritoriilor arabe este princi
pala sursă care alimentează acest 
focar de încordare, reprezentind un 
permanent pericol la adresa păcii 
și securității internaționale. Tocmai 
de aceea. în repetate rinduri. în 
documentele partidului și statului 
nostru, in pozițiile exprimate de 
România la O.N.U. și în alte orga
nizații internaționale, s-a subliniat 
cu toată claritatea că pacea nu 
poate fi statornicită în Orientul 
Mijlociu fără retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate. Reafirmînd această poziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 

nu este în măsură să faciliteze efor
turile de reglementare pe cale poli
tică a conflictului din această parte 
a lumii, ci. dimpotrivă, să creeze noi 
obstacole în calea restabilirii păcii în 
Orientul Mijlociu.

în legătură cu măsura adoptată de 
Israel, secretarul general al' O.N.U., 
Kurt Waldheim, a cerut tuturor gu
vernelor si părților implicate în con
flictul din Orientul Mijlociu să se 
abțină de la pași care ar putea să in
tensifice încordarea sau să aibă o 
influentă negativă asupra eforturilor 
care se întreprind în ultimul timp 
pentru reluarea tratativelor pașnice 
pentru reglementarea conflictului. El 
a adresat tuturor pârtilor interesate 
apelul de a evita măsuri sau acți
uni care vin în contradicție cu spiritul 
si litera rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U. pentru Orientul Mijlociu.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a adresat secretarului 
general al O.N.U. un mesaj de pro
test in legătură cu hotărîrea israe
liană. în mesaj se arată că „trebuie 
să se pună capăt măsurilor arbitrare 
luate de Israel". Un purtător de cu- 
vint al O.E.P. a declarat că măsurile 
întreprinse de Israel reprezintă „încă 
un nas în direcția anexării" teritorii
lor respective.

recent, referindu-șe la situația din 
regiune: „Țara noastră a conside
rat și consideră că perpetuarea o- 
cupatiei de teritorii străine este in
compatibilă cu dreptul internatio
nal și aduce prejudicii grave nu 
numai păcii din această zonă, ci și 
intereselor propriului popor". „Este 
necesar — arăta șeful statului ro
mân — ca guvernul israelian să în
țeleagă că in această zonă nu se 
poate lichida conflictul existent șl 
nu se poate instaura un climat de 
securitate, pace și colaborare în 
condițiile perpetuării ocupației de 
teritorii străine".

în opinia României, o pace dreap
tă și trainică în Orientul Mijlociu 
presupune, concomitent cu retrage
rea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate in urma războ
iului din 1967, cu asigurarea inde
pendentei și suveranității tuturor 
statelor din zonă, solutionarea pro
blemei poporului palestinean. în 
conformitate cu interesele și aspi
rațiile sale legitime — inclusiv 
dreptul de a-și constitui un stat 
national propriu.

Realizarea unei păci juste în 
Orientul Mijlociu, care să ofere 
tuturor popoarelor acestei regiuni 
condițiile necesare de a se dedica 
muncii pașnice, dezvoltării pe calea 
progresului, este o cauză majoră, 
care impune eforturi constructive 
din partea tuturor statelor și po
poarelor din regiune, a tuturor 
statelor lumii. Desigur. în cadrul 
acestor eforturi un rol sporit re
vine O.N.U., Consiliului de Securi
tate pentru căutarea unei soluții e- 
chitabile. corespunzătoare interese
lor tuturor popoarelor respective.

în spiritul acestui deziderat fun
damental, România își exprimă 
speranța că în abordarea probleme
lor Orientului Mijlociu va prevala 
rațiunea, că nu se va întreprinde 
nimic care ar putea duce la com
plicații suplimentare, la creșterea 
încordării, ci. dimpotrivă, se va 
acționa în direcția degajării dru
mului spre instaurarea păcii și în
țelegerii. corespunzător intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor din 
regiune, ale cauzei destinderii, pi
cii și securității internaționale.

1944-

Solidaritatea militantei cu cauza libertății și independenței popoarelor 
de pretutindeni, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, a oricăror forme de dominație și asuprire, 
constituie una din orientările fundamentale ale politicii externe a Româ
niei socialiste, poziția profund consecventă a țării noastre în această 
direcție corespunzînd intru totul marilor procese revoluționare de pe arena 
mondială, a căror principală trăsătură caracteristică o constituie afirma
rea tot mai viguroasă a voinței națiunilor de a trăi liber, de sine stătător, 
de a se dezvolta potrivit aspirațiilor proprii.

Această poziție fermă în sprijinul 
luptei popoarelor subjugate pentru 
dreptul de a fi stăpine pe propria 
soartă își are izvoarele atît în expe
riența istorică a poporului român — 
care a suferit el însuși consecințele 
asupririi străine, purtind crincene bă
tălii și dînd grele jertfe de singe 
pentru apărarea ființei naționale, pen
tru cucerirea independentei și liber
tății patriei — cit și în viziunea ma- 
terialist-dialectică a partidului nostru 
asupra lumii. în convingerea că afir
marea ideilor nobile ale neatîrnării. 
dezvoltării suverane a țărilor si po
poarelor constituie o cerință imperi
oasă a păcii și progresului.

Pornind de la asemenea premise, 
tara noastră a considerat si consideră 
drept o înaltă îndatorire revoluționa
ră sprijinirea cu neslăbită energie a 
luptei popoarelor pentru înlăturarea 
dominației străine, pentru dobindirea 
și consolidarea independentei și su
veranității.

O simplă privire comparativă între 
harta politică a lumii de azi și a ce
lei de acum trei decenii evidențiază 
marile transformări intervenite în 
această perioadă. Ca urmare a pro
fundelor schimbări în raportul mon
dial de forțe în favoarea forțelor so
cialismului, păcii și progresului, a a- 
firmării fără precedent a luptei po
poarelor — menținute, unele timp de 
veacuri. în robia colonială ■— pentru 
neatirnare, pentru dreptul de a dis
pune de propriile destine. vechiul 
sistem colonial a primit lovituri hotă- 
rîtoare, fiind astăzi, după eliberarea 
recentă a fostelor posesiuni portu
gheze și dispariția, astfel, a ultimului 
imperiu colonial. în ajunul lichidării 
sale totale. Pe ruinele fostelor im
perii coloniale au luat ființă peste 80 
de state independente care, angaja
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te cu hotărire pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, se dovedesc o 
forță de bază a marelui front antiim- 
perialîst, pe bună dreptate putindu-se 
aprecia că apariția noilor state inde
pendente. afirmarea lor pe arena 
mondială constituie unul din proce
sele revoluționar-istorice fundamen
tale ale contemporaneității, cate ■ își 
pun pecetea pe întreaga evoluție a 
lumii.

Forța irezistibilă cu care popoarele 
luptă pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare. pentru afirmarea dreptului de 
a se constitui in state naționale si 
ă-și pune talentul si capacitățile crea
toare în slujba propriei dezvoltări, 
reflectă, desigur, vitalitatea cu care 
se afirmă astăzi în lume ideile in
dependenței și suveranității naționa
le, confirmind pe deplin adevărul 
esențial, puternic afirmat de partidul 
nostru, că națiunea, departe de a-și fi 
epuizat rolul său istoric, reprezintă 
și va reprezenta mult timp de aici 
înainte o puternică idee-fortă, un 
factor profund mobilizator in lupta 
popoarelor pentru progres si pace in 
lumea contemporană.

Cu profundă simpatie a urmărit 
țara noastră lupta de eliberare națio
nală. descătușarea energiilor crea
toare ale popoarelor tinute departe, 
vreme atît de îndelungată, de cu
rentul principal al istoriei. România 
socialistă și-a manifestat pe multiple 
planuri — material și moral, politic 
și diplomatic — și prin multiple for
me solidaritatea militantă, sprijinul 
internaționalist față de marea cauză 
a mișcării de eliberare din Africa, 
Asia, America Latină, Oceania. Par
tidul și statul nostru au salutat cu 
bucurie apariția fiecărui nou stat in
dependent, statornicind și dezvoltînd 
cu toate noile state ample relații de 
prietenie și colaborare.

Poziția statornică a P.C.R.. a 
României socialiste în sprijinul drep
tului fundamental al popoarelor de a 
fi stăpine la ele acasă, pe soarta și 
bogățiile lor naționale, de a-și hotărî 
de sine stătător calea dezvol
tării. modul de organizare a vie
ții economico-sociale. a fost rea
firmată cu toată claritatea în Progra
mul P.C.R.. în celelalte documente ale 
Congresului al XI-lea. Ea și-a aflat 
expresia cea mai înaltă în istoricele 

Poporul român sprijină activ, într-un spirit de înaltă solidaritate, 
lupta popoarelor subjugate pentru afirmarea ființei naționale, pentru 
dreptul de a fi stăpine pe soarta lor. Milităm cu cea mai mare fermitate 
pentru respectarea dreptului tinerelor state independente de a-și făuri 
viața așa cum doresc, pentru întărirea independenței lor economice și 
politice, pentru afirmarea lor nestingherită în viața internațională con
temporană.

NICOLAE CEAUȘESCU

itinerare ale secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe di
ferite continente ale lumii, ca si in 
multiple intilniri avute la București 
sau peste hotare cu conducători ai 
tinerelor state, cu lideri ai mișcă
rilor de eliberare din teritorii aflate 
încă sub stăpinire străină. Așa cum 
este știut, vizitele în țara noastră ale 
unui important număr de delegații 
ale mișcărilor de eliberare au prile
juit încheierea unor documente de 
profundă semnificație, mareînd pri
mele recunoașteri internaționale ale 
acestor mișcări ca reprezentante legi
time ale popoarelor respective.

Prăbușirea vechilor imperii, apari
ția și dezvoltarea noilor state fac cu 
atit mai anacronică menținerea unor 
reziduuri ale colonialismului in dife
rite regiuni ale lumii, în primul rind 
în Africa australă, unde continuă 
să-și găsească manifestare politica 
odioasă de subjugare națională, de 
discriminare rasială și apartheid, în

lăturarea acestor „pete negre" de pe 
harta mondială fiind pusă azi Ia or
dinea zilei ca o problemă a cărei 
soluționare nu mai poate suferi ami- 
nare.

în spiritul acestui comandament 
major. România socialistă militează 
cu neslăbită energie pentru lichida
rea ultimelor vestigii ale împilării 
coloniale, pentru eradicarea rasismu
lui si apartheidului, sustinind cu toa
tă hotărîrea lupta popoarelor din

Zimbabwe. Namibia, Republica Sud- 
Africană. ca și din celelalte enclave 
ale colonialismului din diverse zone 
ale lumii, pentru dreptul inalienabil 
al fiecărui popor la viață liberă, la 
autodeterminare si independentă. 
Sprijinind dreptul popoarelor din 
aceste țări de ' a-si redobîndi prin 
toate căile, inclusiv cu arma în 
mină, dreptul la dezvoltare de sine 
stătătoare. tara noastră subliniază, 
în același timp, imperativul unor 
acțiuni hotărîte pe plan interna
tional în vederea lichidării totale 
într-un timp cit mai scurt a rușino
sului anacronism al vremurilor noas
tre care il constituie colonialismul.

în acest spirit. România acționează 
în modul cel mai viguros pentru a- 
nlicarea oină la capăt a Declarației 
O.N.U. cu privire Ia acordarea inde
pendentei tuturor tarilor si popoare
lor coloniale, document nrintre ai 
cărei autori se numără. Nu există, 
asa cum este bine știut, rezoluție a 
Națiunilor Unite referitoare la deco

lonizare. discriminare rasială și a- 
partheid în dreptul căreia numele 
României să nu figureze ca iniția
toare sau coautoare.

Totodată, se cuvine reliefat că în 
concepția României socialiste lichida
rea colonialismului reprezintă un pro
ces complex, cu multiple laturi. Acest 
obiectiv nu se poate reduce la dispa
riția structurilor politice de subordo
nare față de vechile metropole, ci 
impune și dispariția vechiului mod de

/ 

independentei, 
propria soartă 

pună capăt. în virtutea dreptului sa
cru și imprescriptibil al fiecărei na
țiuni de a decide suveran asupra pro
blemelor care o privesc.

Iată de ce România socialistă con
sideră că. pentru a fi dus oină la ca
păt. procesul lichidării colonialismu
lui trebuie însotit de eradicarea men
talităților de tip colonial, de generali
zarea relațiilor internaționale de tip 
nou. bazate pe respectarea strictă a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțarea la fo
losirea forței sau amenințarea cu 
forța.

Totodată, în concepția tării noastre, 
eliminarea definitivă a vechii politici, 
a practicilor și mentalităților impe
rialiste. colonialiste si neocolonialiste. 
este în strînsă legătură cu făurirea 
unei noi ordini economice si politice 
mondiale, care să ducă la lichidarea 
decalajelor, a împărțirii omenirii în 
bogati si săraci, care să asigure recu
perarea deplină a bogățiilor naționale 
ale tinerelor state si folosirea lor in 
interesul propriei dezvoltări, accesul 
lor neîngrădit Ia cuceririle științei și 
tehnicii moderne, să creeze ca
drul pentru progresul economic și 
social mai rapid al popoarelor rămase 
în urmă, pe baza priorității efortului 
propriu al acestor popoare si in con
dițiile promovării unei largi colabo
rări internaționale, egale în drepturi 
și reciproc avantajoase.

„Este o realitate incontestabilă — 
arăta recent tovarășul Nicolae 
Ceausescu — că lupta împotriva im
perialismului. a neocolonialismului nu 
s-a încheiat, ea exprimîndu-se cu 
putere în lupta popoarelor de a de

gîndire de tip colonialist, a mentalită
ților de dominație și dictat.

în esență, aceste mentalități își gă
sesc expresia în tendința fostelor im
perii coloniale de a încerca să-și men
țină. sub o altă formă, vechile pozi
ții. de a escamota sau ciunti indepen
denta noilor state, de a le spolia bo
gățiile naționale, de a-și aroga, în 
continuare, atribute tutelare. în acest 
scop, suveranitatea politică este sub
minată prin tentative de formare si 
consolidare a unor legături de de
pendentă economică, inclusiv ca 
urmare a activității societăților mul
tinaționale. prin încercări de atra
gere a noilor state în orbita fos
telor puteri coloniale, cu ajutorul sis
temelor de alianțe militare sau prin 
antrenarea in cursa înarmărilor, prin 
multiple alte forme, directe sau ca
muflate. avind ca scop crearea unor 
relații de subordonare mai subtile, 
mai ascunse, dar nu mai nutin reale 
și periculoase. Acestea sint practici 
intolerabile, cărora trebuie să li se

în deplină concordanță cu prevederile Programului partidului, România 
socialistă va acționa și în viitor cu aceeași energie pentru afirma
rea dreptului inalienabil al fiecărui popor, mare sau mic, la viață liberă, 
la autodeterminare și independență, pentru eradicarea pină la capăt a 
vestigiilor colonialismului, a politicii imperialiste și neocolonialiste, pentru 
consolidcrea neatîrnării și suveranității tinerelor state, pentru triumful 
năzuințelor de libertate și pace ale întregii omeniri, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, în care fiecare națiune să se bucure plenar de 
binefacerile civilizației, să se dezvolte în conformitate cu voința și inte
resele sale, într-un climat de pace și conlucrare fructuoasă.

R. CAPLESCU

veni deplin stăpine pe bogățiile na
ționale. de a se dezvolta de sine stă
tător pe calea progresului economic 
și social. Tocmai de aceea, consoli
darea independentei naționale, crearea 
unei economii proprii puternice, dez
voltarea unei industrii capabile să 
asigure punerea largă în valoare a 
resurselor materiale si umane, orga
nizarea producției agricole pe baze 
moderne au o însemnătate primor
dială pentru tinerele state indepen
dente. sint esențiale pentru asigu
rarea adevăratei lor independente si 
suveranități".

Ca o expresie a spiritului de 
solidaritate fată de aceste state. în. 
fata cărora se ridică asemenea ce
rințe fundamentale. România desfă
șoară. după cum se știe, o activitate 
neobosită atît prin eforturile sale 
pentru înscăunarea trainică a prin
cipiilor noi de relații intersta
tale. cit și prin larga colabo
rare cu țările angajate în lupta 
pentru consolidarea independentei. 
Această colaborare, axată pe forme 
noi. moderne, inclusiv construirea in 
comun a unor importante obiective 
industriale, vizează sprijinirea efortu
rilor tinerelor state spre valorificarea 
superioară a resurselor lor naturale, 
spre făurirea și dezvoltarea unei in
dustrii proprii si implicit spre întări
rea independentei lor naționale, con
stituind un model de relații noi. de 
conlucrare cu adevărat rodnică si efi
cientă. de avantaj reciproc și întraju
torare în lupta comună pentru acce
lerarea progresului fiecărei națiuni, 
pentru eliminarea vechilor relații ba
zate pe inegalitate si inechitate, pe 
subordonarea celor slabi de către cei 
puternici.

Pronuntîndu-se pentru lichidarea 
deplină și definitivă a oricăror rămă
șițe de colonialism, a neocolonialis
mului. rasismului și apartheidului, 
pentru dreptul tinerelor națiuni de 
a-și croi o viată nouă, de a participa 
în condiții de deplină egalitate 
la întreaga activitate internațio
nală. partidul nostru subliniază, 
în același timp, însemnătatea hotări- 
toare pe care o are pentru suc
cesul luptei pentru libertate sl inde
pendentă unirea tuturor forțelor anti
imperialiste — atît pe plan intern, cit 
și pe plan international — aceasta 
fiind o condiție esențială a împlinirii 
aspirațiilor naționale, a dezvoltării de 
sine stătătoare, a progresului econo
mic si social.
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