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Pe fundamentul trainic al succeselor AU ÎNDEPLINIT
obținute in cinstea zilei de 23 August PLANUL PE OPT LUNI

Județul Bihor

I

I

?ENTRU REALIZAREA EXEMPLARA A PLANULUI
SI A ANGAJAMENTELOR

Cu sentimente de mîndrie patriotică 
pentru marile împliniri care au 
înnoit din temelii înfățișarea tării, 
într-o puternică revărsare a entuzias
mului si optimismului robust. între- 

‘gul nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, a sărbătorit a XXXIIl-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. La marea 
demonstrație ’ din Capitală 
județele tării. -în coloane 
site, oamenii muncii români, 
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. toti fiii patriei socialiste si-au 
manifestat dragostea si atașamentul 
lor fierbinte fată de partid, fată de 
secretarul său general. 
Nicolae Ceaușescu. au
importante succese în

• rea planului și angajamentelor, 
si-au afirmat hotărîrea de nestrămu
tat de a munci cu abnegație pentru 
a ridica România pe noi 
progresului și civilizației.

Numeroase județe au 
In cinstea zilei, de 23 
realizarea planului pe opt luni ale a- 
cestui an : sute si sute de întreprin
deri au obținut sporurile de producție 
din acest an, în principal, pe seama 

(Creșterii productivității muncii, in. 
condiții, de înaltă eficientă : numai 
oamenii muncii din industria Capita
lei au înregistrat, pînă acum, pesta 
prevederile planului, o producție de 
2 miliarde lei: acestor realizări de 
prestigiu li se adaugă revirimentul pe 
care îl cunoaște. în ultimul timp, ac
tivitatea pe o serie de șantiere de in
vestiții, constructorii actionlnd cu 
hotărîre pentru realizarea la termen 
și chiar mai devreme a noilor obiec
tive economice și social-culturale.

Este un tablou însufletitor. bogat în 
Înfăptuiri, care exprimă realismul 
sarcinilor de plan, al angajamentelor 
a'sumate in întrecere, hotărîrea cu 
care clasa muncitoare, toti oamenii 
muncii acționează pentru îndeplinirea 
și depășirea lor. convinși fiind că pe 
această cale asigură accelerarea pro
gresului economic al tării, creșterea 
mai accentuată 
nale — temelia 
carii nivelului 
porului; sînt fapte care 
ză convingător înalta conștiință mun
citorească, competenta si spiritul de 
buni gospodari al oamenilor muncii, 
deopotrivă, proprietari, producători si 
bc ficiari a tot ceea ce înfăptuiesc; 
totodată. aceste succese dovedesc că 
există toate condițiile pentru reali
zarea, peste prevederile cincinalului 
actual, a unei producții industriale de 
100—120 de miliarde lei.

Marea întrecere patriotică pen
tru producție suplimentară, nen-
tru înaltă eficientă si calitate
continuă. Comuniștii. întregul nos
tru popor se pregătesc să în
tâmpine în mod deosebit Conferin
ța Națională a partidului și cea de-a 
30-a aniversare a proclamării Repu
blicii. Și. ca întotdeauna, cinstind a- 
semenea mari evenimente din viata 
■partidului și a poporului, darurile 
cele mai de preț pe care le putem 
oferi 
mutică, izbînzile de zi 
tărîmul 
teriiale. Răspunzînd chemării parti-

si din 
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a avuției 
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de trai

natio- 
a ridi- 
al po- 
ilustrea-

sînt faptele noastre de 
cu zi pe 

fertil al producției ma-

fundamentul trainic al 
in cinstea zi- 

muncil
dului. pe 
realizărilor obținute 
lei de 23 August, oamenii 
din întreprinderi si de pe , șantiere 
sînt hotărîti să-și mobilizeze și
mai mult eforturile pentru a
obține zi de zi rezultate tot mai 
bune, pentru a raporta lună de lună, 
pină la sfîrșitul anului, noi si impor
tante succese în îndeplinirea si de
pășirea planului pe acest an.

Desigur, direcțiile de acțiune, obiec
tivele .riiajore ,ce polarizează {țctiyi^a-, 
tea colectivelor în întrecere sîrft nu
meroase. Esențial este ca. în conti
nuare. consiliile oamenilor muncii, 
organizațiile de partid, sindicatele să 
orienteze întrecerea spre obiectivele 
și sarcinile esențiale, cu rol-cheie 
pentru activitatea întreprinderii sau a 
ramurii și în dezvoltarea economică 
de ansamblu. Un accent deosebit tre
buie pus pe realizarea si depășirea 
planului la producția 
sortiment, în fiecare 
rile suplimentare de 
realizeze în strînsă 
nevoile concrete ale 
tru asigurarea cerințelor pieței in
terne și exportului. Preocuparea pen
tru înaltă eficientă trebuie să străba
tă. ca un tir roșu. întreaga activitate 
productivă, 
tfrmărîtă 
resurselor 
tară a 
spiritul exigentelor formulate la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, trebuie să se acționeze mai 
energic pentru extinderea mecaniză
rii si automatizării producției, uti
lizarea deplină a mașinilor și 
utilajelor, perfectionarea 
rii 
losirea 
de muncă 
cru. 
t.a te 
neze.
cerea 
deosebi, a cheltuielilor materiale, 
prin diminuarea consumurilor de 
materii prime materiale si resurse 
energetice, pentru înnoirea si ridica
rea calității producției.

în înfăptuirea acestor mari o- 
biective, organizațiile de partid, con
ducerile de unităti trebuie să ex
plice. prin toate mijloacele muncii de 
propagandă, legătura directă, indiso
lubilă. care există între dezvoltarea 
producției, ridicarea productivității 
muncii, a eficientei întregii activi
tăți economice si sporirea neconte
nită a venitului national — condiția 
vitală, esențială pentru aplicarea in
tegrală a măsurilor cuprinse în Pro
gramul adoptat de partid privind 
ridicarea mai accelerată a nivelului de 

poporului în actualul cin- 
Această strînsă corelație 
bine înțeleasă. în deter-

fizică, la fiecare 
unitate. Sporu- 
productie să se 
concordantă cu 
economiei, pen-

în permanentă să fie 
valorificarea operativă a 
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costurilor de producție 

a cheltuielilor 
diminuarea 

prime

fo- 
fortei 

de lu- 
fermi- 
actio- 
redu- 

si. în

trai al 
cinai.
trebuie 
minarea ei obiectivă, de toti oame
nii muncii. Făurim o societate bazată 
ne muncă si în afară de muncă, din 
ce în ce mai bine organizată și mai 
rodnică, altă 
nomice si de 
există.

Conți nuînd
mulată jn întrecerea desfășurată în 
cinstea sărbătorii naționale, organiza-

sursă a dezvoltării eco- 
crestere a bunăstării nu

experiența pozitivă acu-

Spre șantiere - cantități sporite 
de materiale de construcții

munică
de

Colectivul de 
al întreprinderii 
materiale de construc
ții Bîrcea sporește 
continuu canititătile de 
produse expediate 
peste plan spre ma
rile șantiere ale pa
triei. Depășirea nive
lului prevăzut al pro
ductivității muncii cu 
aproape 7 la sută a 
permis realizarea su
plimentară a 2 500 mp 
panouri mari pentru

construcții de locuin
țe. 5 887 mc de beton 
celular
187

autocla vizat, 
km tuburi „Pre- 

mo“. un volum sporit 
de prefabricate. din 
beton si cahle pentru 
teracotă. Merită sub
liniat si faptul că co
lectivul unității a 
trodus în 
numeroase 
de prefabricate si ma
teriale de construcții 
bazate ne soluții con-

in-
productie 
elemente

structive noi. care o- 
feră mari avantaje 
în domeniul economi
sirii metalului, cimen
tului. energiei si com
bustibilului. si care 
duc la reducerea cos
tului construcțiilor. în 
rîndul acestora amin
tim grinzile ușoare de 
12 și 18 metri deschi
dere. planșeele cu 
corpuri ceramice, noile 
chesoane pentru aco
periș si multe altele.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară egipteană

Antrenate în întrecerea pa
triotică. colectivele de oameni 
ai muncii — români, maghiari 
și de alte, naționalități — din 
întreprinderile județului Bihor 
au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile pe 8 luni. Pînă la 
sfîrșitul lunii, oamenii muncii 
din industria Bihorului vor da 
în plus produse în 
peste 350 milioane 
unitățile fruntașe în 
află întreprinderea 
unelte 
derea 
de prelucrare a lemnului, între
prinderea de tricotaje „Miorița". 
Rafinăria de petrol din Suplac, 
întreprinderea minieră Voivozi 
și altele. (Aurel Pop).

valoare de 
lei. Printre 
întrecere se 

___________ de mașini- 
„înfrățirea", întreprin

de alumină. Combinatul

în ziua de 25 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
delegația parlamentară egipteană, 
condusă de dr. Sayed Aii El Sayed, 
vicepreședinte al Adunării Poporu
lui din Republica Arabă Egipt, care 
ne vizitează țara.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. Virgil Teodorescu, vicepreședinte 
al M.A.N.. Petre Brâncuși. deputat.

A fost de față Yehya Toema, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Egiptului la București.

Conducătorul delegației a arătat 
că are plăcuta misiune de a transmi
te tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Ara
be Egipt, Anwar El Sadat, un salut 
călduros, cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a 33-a aniversări 
a eliberării României, împreună cu 
urări de noi succese poporului ro
mân in munca sa de edificare a noii 
societăți. Totodată, în numele mem
brilor delegației, oaspetele a adresat 
vii mulțumiri pentru cinstea de a 
fi primiți de șeful statului român, 
pentru ocazia oferită de a participa 
la marea sărbătoare națională a po
porului român, de a cunoaște nemij
locit realizările obținute de România 
în anii de după eliberarea

Mulțumind, tovarășul 
CeaUșeseu a rugat să se 
președintelui Anwăr EI 
cald salut și cele mai bune 
poporului egiptean prieten 
deplin în dezvoltarea economi co-so- 
cială a patriei sale, în înfăptuirea 
aspirațiilor de pace și prosperitate.

țării.
Nicolae 

transmită 
Sadat un 
urări, iar 

succes

în timpul întrevederii a fost rele
vat cu satisfacție faptul că relațiile 
dintre țările noastre cunosc o evo
luție rodnică și multilaterală, avind 
la bază hotărîrile și măsurile impor
tante stabilite cu ocazia întîlnlrilor și 
convorbirilor la nivel înalt de la 
București și Cairo, prietenia și în
țelegerea dintre cei doi șefi de stat. 
A fost exprimată dorința comună de 
a extinde și aprofunda colaborarea 
fructuoasă româno-egipteană — pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii de 
interes reciproc — în folosul ambelor 
țări și popoare, al edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune. în a- 
cest cadru, a fost evidențiată impor
tanța intensificării conlucrării dintre 
parlamentele din cele două țări, pen
tru ca ele să-și aducă o contribuție 
tot mai însemnată la întărirea prie
teniei și cooperării româno-egiptene.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb 
te ale 
ționale, 
ția din 
du-se, încă o dată, cu pregnantă, ne
cesitatea de a se acționa și mai ho- 
tărît în direcția soluționării politice 
a situației din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la o pace dreaptă și dura
bilă în zonă, prin retragerea Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967. re
zolvarea problemei poporului pșles- 
tinean în conformitate cu aspirațiile 
sale legitime — inclusiv prin crearea 
unui stat palestinean liber și inde
pendent — asigurarea suveranității 
și independenței tuturor statelor din 
această regiune. S-a apreciat că un • 
factor pozitiv l-ar constitui convoca-

de păreri asupra unor aspec- 
actualității politice interna- 
îndeosebi cu privire la situa- 
Orientul Mijlociu, subliniin-

rea Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor părților Intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. A fost reliefa
tă, în același timp, necesitatea creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite în realizarea unei păci juste 
și trainice în regiune.

Conducătorul delegației a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
funda gratitudine și înalta conside
rație a parlamentului, a întregului 
popor egiptean pentru poziția prin
cipială, consecventă a României fată 
de soluționarea pe cale politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru atenția deosebită acordată și 
activitatea neobosită desfășurată de 
șeful statului român în vederea rea
lizării unei păci drepte și trainice în 
această zonă. corespunzător inte
reselor legitime și aspirațiilor fun
damentale ale tuturor popoarelor din 
regiune.

în cursul convorbirii a fost subli
niată contribuția de seamă pe care 
parlamentele, ca exponente ale opi
niei publice, pot și trebuie să o adu
că la găsirea cît mai rapidă a căilor 
de rezolvare politică a situației din 
Orientul Mijlociu, la lichidarea tutu
ror focarelor de încordare și conflict, 
la instaurarea unei noi ordini politi
ce și economice mondiale, bazată pe 
justiție și echitate, la împlinirea nă
zuințelor popoarelor de a trăi liber 
și independent, la întărirea păcii, 
securității și colaborării internațio
nale, la soluționarea, cu participarea 
și în interesul tuturor națiunilor, a 
problemelor majore ce preocupă o- 
menirea contemporană.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Județul Mehedinți

PRIORITĂȚI ÎN AGRICULTURĂ

țiile ' de partid, consiliile oamenilor 
muncii sînt chemate să asigure o pu
ternică mobilizare a colectivelor la în
făptuirea sarcinilor de plan, a anga
jamentelor asumate. Ele au datoria să 
analizeze sistematic cum se înfăp
tuiesc sarcinile de plan și angajamen
tele. să întreprindă măsuri energice, 
concrete, operative pentru a asigura 
în permanentă condițiile necesare ea 
întrecerea în fiecare unitate, precum 
și intre organizațiile județene de 
partid să se desfășoare la nivelul 
maxim al potențialului productiv. în 
condiții de înaltă eficientă.

în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, a celei de-a 30-a aniversări 
a proclamării Republicii, să asigurăm 
pretutindeni un nou și puternic avînt 
întrecerii patriotice pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor stabilite 
de partid, de secretarul său general, 
pentru realizarea si depășirea planu
lui pe acest an, asigurind progresul 
susținut al patriei socialiste ! Să fa
cem totul pentru ca rezultatele mun
cii noastre să fie mereu mai rodnice, 
ca întimpinarea acestor momente d« 
seamă din viața tării să prilejuiască 
o puternică afirmare a energiilor și 
capacităților creatoare ale oamenilor 
muncii !

Mehedintiul s-a alăturat, 
județelor țării care au raportat 
îndeplinirea mai devreme a pla
nului producției industriale pe 
primele opt luni. Rezultat al 
acțiunilor întreprinse în toate 
unitățile pentru sporirea pro
ductivității muncii, indicator ce 
a înregistrat de la începutul 
anului o creștere suplimentară 
de 2,1 la sută, succesul le per
mite să realizeze pînă Ta sfirși- 
tul anului o producție în valoa
re de 225 milioane lei, concre
tizată in însemnate cantități de 
energie 
lemn, 
textile, 
feerii 
sporuri 
contribuție revine 
nilor hidrocentralei 
Fier", constructorilor de 
și celor de vagoane, lucrătorilor 
combinatelor de celuloză și hir- 
tie și de prelucrarea lemnului, 
țesătoarelor și minerilor de la 
Orșova. (Agerpres)

electrică, produse 'din 
țesături și confecții 
vagoane de marfă, con- 
din carton ondulat etc., 
la care cea mai mare 

ehergeticie- 
,.Porțile de 

nave

Vedere panoramica a Combinatului de oțeluri speciale din Tirgoviște

Focuri vii pe pămîntul Buzăului

Au trecut exact 140 de 
ani de cînd, de sub tărîna 
Pietroaselor, a fost scos la 
lumină celebrul tezaur 
antic botezat ca o conste
lație de pe cerul de au
gust : „Cloșca cu puii de 
aur". Dacă am căuta in 
spațiul carpato-dunărean 
un loc în care să se fi 
concentrat în modul cel 
mai elocvent cîteva din 
forțele primogene legate 
de nașterea Europei, a- 
cesta n-ar putea fi mai 
bine descoperit în altă 
parte ca pe valea Buzău
lui. Aici este pămintul 
„focurilor vii" de la Lo- 
pătari. unde Prometeu 
pare să fi aruncat sămîn- 
ta smulsă din soare, si tot 
aici, la Pîclele Bescâi. în- 
tr-un peisaj lunar, cloco
tesc rece celebrii vulcani 
noroioși, trădînd viata ne
adormită a subteranului 
ca si cînd în adîncuri s-ar 
afla vreuna din cămările 
lui Hades. La Sărata Mon- 
teoru oamenii au scobit 
galerii spre inima Terrei 
căutind ugerele cu aur ne
gru ale pămîntului. lăsîn- 
du-ne astfel unica mină 
de petrol de pe continen
tul nostru, activă încă, de 
o inimitabilă originalitate, 
pusă să ateste ingeniozi
tatea buzoienilor si cute
zanța lor de spirit și fap
tă. Căci, orice s-ar spune, 
nimic nu pare mai incre
dibil decît o mină de pe
trol. existentă paradoxală, 
greu de tălmăcit prin în
deletnicirile obișnuite ale 
oamenilor. Săpind mine, 
oamenii adîncurilor au 
căutat aur. argint, dia
mante, sare, minereuri, si 
tocmai de aceea este greu 
de crezut că. vreodată, ar 
fi cutezat să umble pe ga
lerii subterane după ceva 
ce întotdeauna a fost si-

■ ■ ■■■

inimile buzoienilor Recoltarea și transportul
nonim cu focul, cu erup
țiile haotice, cu stîmirea 
marilor presiuni care îm
ping spre suprafață zăcă
mintele de titei. Aici au 
făcut-o. Si încă într-o e- 
pocă a pionieratului in
dustrial si a copilăriei ex
ploatărilor petroliere.

Au făcut-o pentru că 
buzoienii au fire scotoci
toare. iscoditoare, nepotp-

de ce. la cele șaisprezece 
veacuri 
zăului 
an. Ce 
singur
1 600 de ani cît măsoară 
vîrsta vetrei buzoiene ? 
Așa o fi. dar un astfel de 
an de-acum si de-aici în
seamnă pentru puterea e- 
conomică a urbei de pe 
valea legendarului riu cit

de istorie a Bu- 
mai adăugăm un 
mai contează un 
an pe lîngă cei

Un județ de 52 de ori mai 
puternic decît acum 40 de 
ani
Acolo unde „Cloșca cu puii 
de aur“ crește și se în
mulțește

lită. De șaisprezece 
veacuri și un an stau pe 
vatra lor de la răscrucea 
marilor drumuri dintre 
Ardeal și Mare si dintre 
Muntenia si Moldova. Șai
sprezece veacuri si un an 
de cînd existenta așezării 
lor este atestată documen
tar. dar vatra aceasta a 
fost leagăn al vieții ome
nești din imemorabile 
timpuri. De n-ar fi avut 
în firea lor acea nepoto
lită curiozitate, oamenii a- 
cestia de la încrucișarea 
drumurilor si de la răs
crucile istoriei n-ar fi 
descoperit la sînul gliei 
lor nici „Cloșca cu puii de 
aur" si nici n-ar fi um
blat să dea cep eu târnă
copul energiilor tăinuite 
de adîncuri.

Vă veți întreba, desigur.

cincizeci si doi de ani din 
vremurile dinaintea socia
lismului. Explicația e sim
plă : valoarea întregii 
producții industriale bu
zoiene 
an de 
rioadei 
egalată 
astăzi 
săntămînă. minus dumi
nica. adică în sase zile. 
Este răspunsul unei epoci 
dat altei epoci. Răspunsul 
dat timpului descris în 
Enciclopedia României. în 
care, la capitolul „Buzău 
— industrie și comerț" ci
tim negru pe alb : „2
mori, 3 fabrici de spirt. 1 
de zaharicale. I de gheată 
artificială. 6 de tricotaje. 
1 rafinărie de petrol. 2 fa
brici metalurgice si turnă
torii, 1 fabrică de cheres-

din anul 1938 —
„vîrf" al 

antebelice —
de Buzăul de 
într-o singură

tea și tîmplărie. 2 de te
racotă și 2 ateliere meca
nice". Atît. Poate că ar 
mai’ trebui adăugate cele 
2 bîleiuri anuale si cele 
vreo... 200 de cîrciumi din 
oraș. în paginile consa
crate județului Buzău, 
subcapitolul „stiinta de 
carte". aceeași lucrare 
menționează 47.4 la- sută 
analfabeti (la femei pro
centajul atingind 64,5 la 
sută), ceea ce ar fi făcut 
mai potrivită intitularea 
subcapitolului respectiv 
„neștiința de carte".

Adevărata renaștere e- 
conomică. edilitară si so- 
cial-culturală a Buzăului 
s-a produs cu precădere 
în acest ultim deceniu, de 
cînd orașul a devenit mu
nicipiu. iar județul si-a 
căpătat identitatea pro
prie. Marea platformă in
dustrială de la sudul ora
șului. care aliniază zece 
noi întreprinderi, printre 
care citeva de importantă 
și cu reputație republica
nă. constituie rodul grijii 
partidului si statului pen
tru dezvoltarea acestor 
meleaguri. în cadrul ma
rilor obiective ale indus
triali zării socialiste. Asa 
se face că Buzăul anului 
1977 produce mai mult de 
jumătate din producția 
țării de sîrmă trasă si de 
electrozi de sudură, o 
treime din produsele pre
lucrate din mase plastice. 
12 la sută din totalul za
hărului românesc, o zeci
me din toată producția de 
geam tras, aproape 8 la 
sută din producția de uti
lai tehnologic. în ultimii 
șapte ani industria a de-
Ioan GRIGORESCU
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Buzâul cunoaște o adevâratâ renaștere edilitară : în centrul civic al municipiului arhitectura nouâ se îmbinâ armonios cu cea tradițională Foto : E. Dichiseanu
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sfeclei de zahăr
Tot ce se strînge de pe cîmp într-o zi 

să ajungă pînă seara în fabrici
Primele două decade ale 

temperaturi ridicate și lipsa 
jumătatea de sud a țării. După ce în ziua de 22 august s-au în
registrat temperaturi foarte ridicate — pină Ia 40 de grade la 
umbră — vremea s-a răcit și a început să plouă în toată țara. 
In Muntenia, parțial în Dobrogea, Transilvania și Moldova ploile 
din cursul zilelor de 24 și 25 august atf avut un caracter toren
țial. Din datele furnizate de Institutul de meteorologie șl hidro
logie rezultă că, în decurs de 24 de ore, Ia București și in îm
prejurimi s-au înregistrat peste 100 litri de apă pe metrul pă
trat. A plouat abundent în centrul și sud-estul Moldovei, în ba
zinul Argeșului și în sudul județului Olt — zone unde precipi
tațiile au însumat 50—75 litri pe metrul pătrat. In centrul Do- 
brogei, cea mai mare parte a Munteniei s-au înregistrat 25—50 
litri de apă pe metrul pătrat, iar in restul țării — între 10 și 25 
litri. Precipitațiile au determinat îmbunătățirea rezervei de apă 
din stratul arabil in cea mai mare parte a Moldovei, sudul Do- 
brogei, iar in centrul și sud-vestul Munteniei pămintul s-a ume
zit pină la o adincime de 50—75 cm. Au fost create condiții pen
tru dezvoltarea mai bună a unor culturi și pentru pregătirea te
renului in vederea insămințărilor de toamnă.

Intre alte lucrări care se execută in această perioadă recol
tarea sfeclei de zahăr ocupă un loc important. Condițiile clima
tice impun să se acorde cea mai mare atenție respectării grafi
celor de recoltare și transport. Pentru a nu se diminua conținu
tul de zahăr din rădăcini se cere ca întreaga cantitate de sfeclă 
de zahăr care se recoltează in cursul unei zile să fie transpor
tată Ia fabrici in vederea prelucrării ei imediate. Cum se înde
plinește această cerință ? Iată 
și Buzău.

lunii august s-au 
precipitațiilor, în

caracterizat prin 
mod deosebit în

răspunsuri din județele Olt, Dolj

OLT
întreprinderea de industrializa- 
sfeclei de zahăr Corabia, dato- 
mășurilor luate, a calității re

parațiilor și reviziilor, s-a putut 
trece direct din probele tehnologice 
la producție. „încă din ziua de 16 au
gust a.c„ odată cu producerea prime
lor cantităti de zahăr din noua recol
tă — ne spune tovarășul Dumitru 
Vasile. directorul unității — fabrica 
funcționează la parametrii proiectați. 
Se evaluează o bună recoltă de sfeclă 
și, de asemenea, un conținut normal 
de zahăr".

Cum se desfășoară recoltarea și 
transportul_ producției din cîmp la 
fabrică ? 
prins în 
mărirea 
zultă că 
perativelor agricole cultivatoare de 
sfeclă de zahăr se încadrează în gra
ficele stabilite.. La cooperativa agri
colă Dobrosloveni se recoltează zil
nic cite 30 tone, la Gura Padinii — 
70 tone, la Orlea — 100 tone, la Stoe- 
nești — 60 tone etc., adică exact can
titățile stabilite. Trebuie spus că 
există o bună eșalonare a strîngeril 
recoltei de sfeclă. La cooperativa a- 
gricolă din Izbiceni. de exemplu, au 
fost deja transportate la fabrică mai 
mult de 4 400 tone.

Sînt însă și unităti care nu recol
tează zilnic cantitățile de sfeclă pre
văzute în grafic. în perioada 12—25 
august a.c., la cooperativa Grojdibod 
au fost recoltate și transportate doar 
671 tone fată de 1 400 tone cît era 
prevăzut ; de la cooperativa agricolă 
Urzica s-au preluat 490 tone fată de

La 
re a 
rită

Din raidul-anchetă între- 
numeroase unități, din ur- 
graficelor de transport re
cea mai mare parte a coo-

980 tone. în unele locuri nu tot ce se 
recoltează în cursul unei zile se 
transportă la fabrică. Zilele trecute 
erau pe cîmp — recoltate cu o zi 
înainte — 3 124 tone de sfeclă. Cele 
mai mari cantităti rămase netrans- 
portăte se aflau la Scărișoara, Bă- 
biciu, Jieni. Rusănești, Călineștl și 
altele. Se impune, așadar, ca odată 
cu respectarea întocmai a graficelor 
de recoltare de către fiecare unitate, 
producția să fie transportată în a- 
ceeași zi la fabrică sau în baze.

Totodată, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la întreprin
derea de industrializare a zahărului 
Corabia face un apel către colectivul 
de la întreprinderea de lianți 
Cîmpulung de a livra cît mal repe
de cantitatea de calcar (7 400 tone) 
restantă și către C.F.R., pentru a- 
sigurarea vagoanelor necesare trans
portului sfeclei de la diferite baze.

DOLJ
Recoltarea sfeclei de zahăr de pe 

aproape cele 16 000 hectare a devenit 
o importantă lucrare la ordinea zi
lei și în județul Dolj. „Pentru ca în
treaga recoltă de sfeclă să fie strînsă 
la timp și fără pierderi, ne spunea 
ing. Iulian Ioana, directorul direcției 
agricole județene, s-au luat măsuri 
corespunzătoare : stabilirea din timn 
a graficelor de recoltare si transport, 
în funcție de starea de vegetație a 
plantelor și de capacitatea de prelu
crare a fabricii, asigurarea transpor
tului în aceeași zi a sfeclei recoltate 
etc. Si la întreprinderea de indus-
(Continuare in pag. a III-»)
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i
i DIVERS!

educat la școala revoluționară
a colectivului muncitoresc

I Scoica de i

I aur I

I
Peptru a doua oară consecutiv: I 
’--1 j;—. ,i Vasluiului ..Scoica '

I
I

a luat drumul Vasluiului „Scoica 
de aur", trofeu ce se aoordă ce
lei mai bune formații 
pionierești participante 
bările mării". De data 
nu a mai poposit insă 
pionierilor din Vaslui, 
a fost anul trecut —

membrilor de partid. Dar „tinerețea 
. — VU® ținea șă., sublinieze tovarășul
Chirica — nu e o calitate în sinh, ea 
trebuie, pentru a fi valorificată pe 
deplin, să fie îmbogățită cu însușirile 
politico-morale ce reprezintă trăsă-

I
I
I

I
I

artistice 
la „Ser- 

aceăsta 
la Casa 

așa cum 
laureat 

fiind ansamblul „Izvorașul", ci 
și-a continuat drumul pină în 
comuna Pădureni, la școala și 
căminul cultural din satul cu a- 
celași nume, localitate unde, de 
cîțiva ani, se afirmă din ce în 
ce mai mult ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Stejărelul" al 
pionierilor pădureni. Performan
ța lor este cu atît mai valoroasă 
dacă menționăm faptul că s-a 
pornit de la un grup restrins de 
copii, astăzi ajungîndu-se la zeci 
de mici-mari artiști amatori — 
dansatori, soliști instrumentiști 
și vocali. Dar poate la fel de im
portant e să-1 amintim și pe tî- 
nărul învățător Temistocle Dia- 
conu, mare animator al mișcării 
artistice în rîndul celor mici și 
al celor mari din satul unde 
născut.

s-a

I
I

Iaurt cu... 
sîrmă

re-

I
I
I
I
I

tn citeva scrisori sosite la 
âacție, intre care și aceea sem
nată ie J.K. (din Capitală, str. 
Eclesiarhului nr. 26), ni se sem
nalează că fabrica de lapte a 
început să livreze iaurt cu... 
sîrmă, uneori cu... cioburi, ln- 
trucît se pare că specialiștii fa
bricii n-au produs un sortiment 
nou de iaurt, înclinăm să credem 
că neglijentele controlului de 
calitate din fabrică au ajuns la 
cote maxime. Ceea ce ar impu
ne, firește,-^a-insăii conducerea 
fabricii să se pregătească de 
drum și... să se deplaseze pină la 
locul unde se imbuteliază 
tul!

iaur-

I De 4 ori
I „civica“

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
pancar- 
cabanei 

Rășinari

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Așa cum avertizează 
tele din apropierea 
Curmătura, pe drumul 
— Păltiniș (Sibiu), trei principa
le obligații au cei ce se abat că
tre frumoasa zonă de agrement 
de pe frumosul rîu Steaza : să 
nu facă focul, să nu arunce la 
întimplare hiriii și resturi me
najere și să nu spele mașinile in 
riu. Obligații de altfel valabile 
pentru orice loc din fondul fo
restier al tării. Unii insă mai 
încalcă o obligație, alții alta. 
Deunăzi, posesorii unor autotu
risme (BV-03664, l-SB-869.8) în- 
călcau „in bloc“ toate aceste trei 
obligații. Ba o încălcau și pe o 
a patra, e drept neinscrisă in 
panouri, dar care e subînteleasă 
de oricine : aceea de a nu spăla 
mașinile cu detefgenți. Acum 
credem că cineva ar trebui să-i 
săpunească și pe ei !

Ilustrată 
de vacanță

„Dragii mei, în sfirșit, am 
ajuns în tabără, după o călăto
rie OU peripeții. Trenul a ajuns 
la Miercurea-Ciue la ora exactă: 
11. Dar autobuzul care trebuia 
să ne ducă la Homorod a venit 
cu o întirziere de o oră. La Ho
morod am stat încă 3 (trei) ore 
pe valize, așteptând să fina repar
tizați în camere. Am avut, la un 
moment dat, impresia că am ni
merit greșit. Noroc cu biscuiții 
pe care mi i-ai dat la plecare..."

Am spicuit din ilustrata tri
misă părinților de pioniera Ana- 
Maria T„ din tabăra de elevi 
din Homorod a Ministerului E- 
ducației și învățământului, seria 
16—30 august. Ilustrată pe 
o expediem organizatorilor.

care

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Respectați 
regulile 
de protecție 
a muncii !

I
I
I

I
I
I
I
I
I

S-a întimplat într-un cămin 
de canalizare (cu gaze toxice) al 
întreprinderii de construcții și 
montaj <3in*Vaklui.''Mai§trlil An- 
ghel Manea a trimis pe Dumi
tru Luciu să intre în cămin. El 
a intrat în încăperea cu pricina 
fără să-și pună masca de gaze 
și fără centura de siguranță. 
Maistrul, dorind să-1 salveze, a 
intrat și el în cămin. Dar tot 
fără mască de gaze și tot fără 
centură. După ei a intrat al 
treilea muncitor de canalizare, 
ignorînd și el regulile de protec
ția muncii. Primii doi au murit 
pe loc, iar al treilea a fost in
ternat în stare gravă.

Cu tractorul

I
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lli sântf »
fntr-una din zile, tui Mihai 

Sîrbu, mecanic de întretinere_ in 
sectorul Apața 
Brașov, i se făcuse o sete gro
zavă. Dar nu de apă. Ar fi băut, 
dar bufetul era departe. Tocmai 
cind să ia o hotărire, ochii i-au 
căzut pe un tractor. Si. nici una. 
nici alta, s-a urcat la volan și s-a 
îndreptat spre bufetul din pă
durea Bogății. După ce și-a po
tolit setea, a pornit înapoi, dar 
cum nu era tractorist de mese
rie și pe deasupra zăbovise cam 
mult la bufet s-a răsturnat in 
șanț, unde și-a găsit sfirșitul.

al U.M.T.C.F.—

I
I
I
I
I

Rubrică realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților
ScînteU"

I
I

La „colivii" — secție cu o pon
dere deosebită în-fluxul tehnologic 
de fabricare ă rulmenților — cînd 
întrebăm despre modul cum se des
fășoară procesul educativ în rîndul 
tinerilor, ni se recomandă să stăm de 
vorbă cu comunistul Ștefan Chirica, 

-muncitor'de înaltă ealificaree, Ețe ce, .
tocmai cu el ? Ni se răspunde simplu j 
și firesc : «Tovarășul Chirica și alți 
asemenea „Veterani", care lucrează 
aici de aproape un sfert de secol, a- 
dică de cînd există uzina, reprezintă, 
prin însuși exemplul lor de muncă și 
comportare, ceea ce numim noi școa
la de educație revoluționară a schim
bului de miine».

Interesîndu-ne de activitatea des
fășurată de comuniștii de aici pentru 
continua întărire a rîndurilor organi
zației de partid, pentru modelarea 
atitudinilor înaintate ale tinerilor 
muncitori, tovarășul Ștefan Chirica, , 
secretarul adjunct cu probleme de 
propagandă al comitetului de partid 
pe secție, ne-a spus : „N-aș putea ‘ 
zice că nu-i cunosc bine ne toți 
tinerii din secția noastră, dar este 
bine să-1 chem și pe Pavel Mircea, 1 
secretarul organizației U.T.C...."

De la cei doi interlocutori aflăm că ; 
tinerii uteciști constituie și aici prin
cipala sursă a sporirii rîndurilor <

turile absolut indispensabile unui co
munist". De aceea, cei care sîht pri
miți în organizația de partid trec prin 
școala grijulie și intransigență a unor 
comuniști cu o înaltă experiență po
litică, profesională și civică, între ei 
aflîndu-se muncitori fruntași, ce șe 
bucură de recunoscut prestigiu in 
rîndurile colectivului, ca Gheorghe 
Stoica, Ion Gologan. Ion Bleoju.

Nu de mult, organizația de partid 
din această secție a analizat activi-

tatea organizației U.T.C. privind 
creșterea participării tinerilor la re
zolvarea problemelor esențiale ale 
producției, precum si la activitatea 
obștească a colectivului. Dezbaterile 
s-au soldat cu adoptarea unor măsuri 
precise pentru o mai eficientă muncă 
p^itișo-educativă in,, rindlU tțnerijor, 
o atenție deosebită acordindu-se par
ticipării mai responsabile in producție 
a celor ce au absolvit cursurile șco
lii profesionale din cadrul întreprin
derii.

La forjă stăm de vorbă despre 
activitatea de educație cu secretarul 
comitetului de partid din secție. 
Gheorghe Roșea. „La noi — ne spune 
el —_ meseria este mai dură
decit în alte secții, aici nu rezistă 
decît ce! hotărit să muncească, și nu 
oricum, ci cu dirzenie și pasiune. Nu 
există comunist în secție să nu aibă 
în jurul iui tineri de care să se o-
cupe îndeaproape. Printre aceștia o 
apreciere aparte merită Gheorghiță 
Mărgărit, care pe bună dreptate se 
mîndrește cu tînărul Valentin Carp, 
crescut de el la școala exigentă 
responsabilității muncitorești".

Tot aici, la forjă, reține atenția

a

O neînfricată luptătoare
pentru dreptate socială

Ilustrată de la Băile Felix
Foto : M. Cioc

„Zilele muzicii românești
Două remarcabile 
corale de amatori

«

Genul muzicii corale 
a strălucit în cadrul 
„Zilelor muzicii roma ■ 
nești" chiar de la ma
nifestarea inaugurală
— concertul „Madriga
lului" dirijat de Marin 
Constantin. Sub aceste 
luminoase auspicii s-au 
impus, ca prezențe re
marcabile, și două co
rale de amatori, lătl-

•’reaFe*’ «ÎS--WRflV&Mfffl' 
.Cîntarea . României"

— corul „Vox Maris" 
al sindicatelor din 
Constanta si corala 
„Paul Constantinescu" 
a Palatului culturii 
din Ploiești.

— în „fișa biografi
că" a coralei „Vox 
Marls" — ne relata di
rijorul Boris Cobas- 
nian — păstrăm citeva 
date care pentru no» 
au o importanță deo
sebită, 
ființat 
urmă, 
mului 
tanță" 
zenta 
ța. în 
tru se
I la „Cîntarea patriei", 
la prima ediție a festi
valului coral „Ion 
Vidu" de la. Lugoj, la 
numeroase --------- -
republicane, 
toamna lui 1974 două 
premii internaționale 
la Gorizia, în Italia. 
Sîntem în total 67 de 
persoane, media de 
Virată fiind 25 de ani. 
Fiecare corist știe că 
misiunea noastră este 
de a contribui la răs- 
pîndirea valorilor mu
zicii corale, ca muzica 
corală să devină din 
ce în ce mai mult un 
gen popular dorit de 
mase. Avem în reper
toriu piese scrise cu 
măiestrie, spre exem
plu compoziții semna
te de Gh. Dima. Ale
xandru Pașcanu. Tibe- 
riu Olah. Sigismund 
Toduță...

— Cit privește co
rala „Paul Constan
tinescu" a Palatului 
culturii din Ploiești — 
adaugă dirijorul aces
teia Gheorghe Iones- 
cu -— avem notate in 
lișa formației, imediat 
după înființarea ei in 
1955, titluri de laureat 
la concursuri republi
cane, concerte în toată 
tara, turnee in R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. F. Germahia, Ita
lia, Irlanda, trei pre
mii 
Repertoriul 
e compus 
mult de 50 
dintre care 
lucrări de Mihail .Jora, » 
Gheorghe Bazavan, D. 
D. Botez etc. Fără pa
siune, fără dragoste de

Corala s-a in- 
cu zece ani în 
cu ocazia pri- 
.,Dialog la diș- 
pentru a repre- 

orașul Constan- 
palmaresul nos 

înscriu premii

concursuri 
iar în

t

tei Millo). apoi Horia 
Căciulescu. Cristina 
Stamate Și Mihai Per- 
șa. Această revistă a 
Teatrului 
zical „C. Tănase' 
construită în 
celor mai 
tradiții ale 
de gen 
este. în același timp, 
o revistă de actuali
tate, o revistă moder
nă. la care publicul 
este invitat să partici
pe. să-și spună cu- 
vîntul. - Realizatori :

“i*-”1 varj milian, compozitorul 
V. Veselovschi, regi
zorul N. Dinescu, co
regraful C. Patrichi.

gen al 
nu se

muzică, acest 
artei sunetelor 
poate împlini — arată 
dirijorul ploieștean. 
Premiul I în „Cîntarea 
României" a însemnat 
zeci de ore de repeti- 

deție, zeci de ore 
studiu intens.

satiric-mu- 
1“ este 

spiritul 
frumoase 
teatrului 

românesc și

Spectacolul 
de revistă 

nr. 1 al stagiunii 
i La Teatrul de vara 
‘ din Mamaia, la Nep- 

tun, la sala „Fantasio" 
din Constanța, „Căru- 

i ța cu paiațe" — spec
tacol prezentat de 
Teatrul satiric-muzi- 
cal „C. Tănase", sur- 

’ prinzînd aspecte din 
viața de actor și OM a 
doi dintre marii noștri 
artiști din trecut : Ma-

1 tei Millo si 
Pascali — a 
gistrat unul 
cele mai frumoase 
succese în cadrul „Zi
lelor muzicii româ
nești". Spectacolul 
lansează, dp la. prima 
replică, un ritm alert, 
un ton degajat. Se 
nroDune un „concurs" 

’ pentru acele „perso- 
naje-paiață" care vor 
să intre în obiectivul 
publicu lui. a Unele 
iate" i 
gure.

; aflăm, 
cum 
slobodă 
cum 
cum 
doar

' fata

Mihail 
înre- 

dintre

internaționale, 
permanent 
din mai 
de piese, 
nu lipsesc

„pa
se prezintă sin- 

desnre , altele 
. Ni se explică 

circulă uneori 
„intervenția", 

ajută „relația", 
poți rămîne 

„spectator" în 
unei vitrine cu 

minunate cojoace sau 
cu acele covoare iscu
sit tesute.

„Căruța cu 
este veselă, 
iartă racila ; 
zîmbind. încondeiază 
răul, rîzînd. „Paiațe
le" pe scenă se nu
mesc : Adam, Sile- 
cascadorul. Colombi- 
na... Le dau viată ac
torii pentru care tea
trul este bucuria Și 
rațiunea de a fi. Ei 
știu să trăiască zeci 
de roluri, cîtevă ore, 
știu să treacă de la 
personaj la altul 
repeziciune, știu 
zugrăvească situații 
caractere diametral 
puse. în numai citeva 
momente.
spectacol 
laureat al 
„Cîntarea 
sirt îndelung aplau
dați actorii-complecși, 
actorii-cîntăreti, cu o 
gamă largă de posi- 

. bilităti interpretative : 
Alexandru
(prpzentînd, ___ ,
portretul’ lui Mîhăil 

Lulescu 
Pe Ma

paiațe- 
dar nu 
arde —

un 
cu 
să
Și 
o-

Si. in acest 
de succes, 
Festivalului 
României",

portretul 
Pascali), Al. 
(interpretînd

Arșinel 
vibrant,

Gong final
Cea de-a treia pro

tagonistă a concerte
lor simfonice din ca
drul „Zilelor 
românești" 
participarea 
nicii de stat din Cluj- 
Napoca — la pupitru : 
Emil Simon — a or
chestrei simfonice a 
Radioteieviziunii, în
tr-un program bine e- 
chilibrat, dirijat de Io
sif Conta, soliste : Ele
na Ganțolea și Lucia 
Țibuleac) a fost mier
curi și joi seara, la 
Teatrul dramatic din 
Gonstanța, Filarmonica 
de stat „George Enes- 
cu“. „Am ales pentru 
această manifestare 
estivală — spunea di
rijorul Mircea Cristes- 
cu — piese de mare 
accesibilitate și în ace
lași timp variate stilis
tic. Spre exemplu : 
„Tarantella" de Marți
an Negrea, piesă de 
virtuozitate. „Jocurile 
populare bihorene" de 
Silvestri — o .manieră 
originală de tratate a 
folclorului, o înveș- 
mîntare armonică per
sonală a temelor cu
lese de Bartok..."

Concertul Filarmo
nicii ..George Enescu" 
a fost concertul de 
închidere a primei e- 
diții a „Zilelor muzi
cii românești", 
final 
care 
fața 
cieni 
amatori, slujitori 
votați ai artei sunete
lor. în total 22 de con
certe și spectacole in 
fața a mii de spectatori, 
o valoroasă experiență 
care ne va permite să 
reflectăm asupra roa
delor (împliniri, ca
rențe) ; o manifestare 
care a dat strălucire 
stagiunii estivale a li
toralului;, ,

muzicii 
(amintim 
Filarmo-

Gong 
după zece zile în 
s-au prezentat în 
publicului muzi- 

profesioniști și 
de-

Smaranda 
OȚEANU
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Grant" — producție a studiourilor 
americane. Premieră TV.

22,10 Cîntec de seară. Melodii de Mișu 
lancu

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 2

9,00 Teleșcoală
10,00 Teleeinemateca
12.00 Corespondenții județeni transmit...
12,15 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Itinerar istoric : „De 

pe Argeș și Muscele"
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limbă germană
19,00 Jocurile Mondiale Universitare. 

(Selecțiuni înregistrate de la So
fia)

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Anchetă socială ; Controlul oame

nilor muncii in acțiune
20,40 Film artistic : „Copiii căpitanului

Pe teme economice
„Zilele muzicii românești"
Ora veselă
Radar pionieresc bucureștean 
1001 de seri
Telejurnal
Tinerii din România. (Cîntece pa
triotice și revoluționare) 
Blocnotes — informații utilitare 
Pagini de umor : Noi aventuri In 
epoca de piatră

20,55 Emisiune de știință : Noi surse de 
energie

21.20 Telex
21,25 Sfatul omeniei. Reportaj de Lucia 

Pop
21,45 Treptele afirmării : violonista

Anca Blțan

17,00
17,20

20.10
20,35

19.30
19,50

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" —‘ 20.
• Teatrul Giu Iești (la Teatrul de
vară Herăstrău) t Hotel „Zodia 
gemenilor" — 20, (la Muzeul
militar central) : „Imn pentru oa
menii acestui pămînt" — 11.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-

nașe" (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Bucuroși de oaspeți — 
18,30,

cinema
• Cronica anilor de foc : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cantată pentru Chile : GRIVI-
ȚA — 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Necunoscutul din noapte : LU-

o 
interesantă și eficientă inițiativă a 
organizației U.T.C.. caire se bucură 
de întreg sprijinul și de temeinica 
îndrumare a comuniștilor. Este vorba 
de acțiunea de recuperare a metalu
lui din deșeuri și de integrare a a- 
cestuia în circuitul fabricației rul- 
rpenților. Eficiența inițiativei se con
cretizează. între altele. în recupe
rarea unei marj cantități de me
tal în fiecare lună. Așadar, educa
ția prin și pentru muncă, aici, la în
treprinderea de rulmenți din Bîrlad, 
este indisolubil legată de sarcinile 
cele mai actuale și mai stringente ale 
producției, tinerilor încredințîndu- 
li-să îndatoriri și răspunderi pe mă
sura înflăcăratei lor dorințe de auto- 
depâșire.

„Sensul esențial al educației prin 
muncă și pentru muncă — ne spunea 
inginerul Constantin Foarfecă, secre
tarul comitetului de partid diin între
prindere, ca o concluzie a investiga
ției noastre în marea unitate indus
trială bîrlădeană — este acordarea 
încrederii, stimularea tinerilor de a-și 

r|și^inderi : e ii ##în<£ira^un. 
bunăoară, sa preia moderne mașini- 
Unelte, ce necesită o înaltă calificare, 
ne îngrijim de organizarea periodică 
a concursului pe meserii gen „Cine 
știe, cîștigă" pentru a înrădăcina în 
conștiința lor mîndria de bun mese
riaș, demnitatea apartenenței la Un 
detașament de frunte al clasei noas
tre muncitoare. Cea mai rodnică este 
și rămîne. pină la urmă, îndrumarea 
atentă a tinerilor de către fiecare 
organizație de partid la locul de 
muncă unde își exercită rolul politic 
conducător : în felul acesta ne stră
duim 
miine 
politic 
tuale.

IN JUDEȚUL PRAHOVA

a

Peste 20 de noi 
unități comerciale 

în scopul îmbunătățirii continue
servirii populației, în Prahova re
țeaua comercială județeană se dez
voltă necontenit prin construirea ș.i 
amenajarea a noi magazine. Recent, 
în bine cunoscuta stațiune climate
rică Bușteni s-a inaugurat un com
plex comercial modern, cu o supra
față utilă de peste 2 300 mp. De aici, 
localnicii, cit și numeroși turiști sau 
oameni afiați la odihnă vor putea să 
se aprovizioneze cu produse alimen
tare. articole de uz casnic si gospo« 
dăresc. de galanterie, cu o gamă 
largă de confecții pentru copii, femei, 
bărbați. O premieră comercială a 
avut loc nu de mult și în orașul 
Băicoi. în zona blocurilor de nefa- 
miliști și-au deschis porțile trei u- 

piinii, a 
articolelor

asigurăm ca schimbul de 
fie pregătit profesional și 
înălțimea exigentelor ac- 
marilor obiective ne care

să
să
la 
a 

le avem de îndeplinit".

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteli"

nltăti pentru desfacerea 
produselor de carne, a 
nealimentare.

Se cunoaște -că rețeaua ________
â Plijieșfttftut *a ăiafft Se* ăhfe-® 
rit de pe urma seismului. Organele 
locale de partid si de stat au găsit 
însă soluții pentru a asigura o des
facere corespunzătoare a mărfurilor 
alimentare si industriale. La parterul 
blocurilor noi s-au dat în folosință 
unități comerciale bine dotate pen
tru a se desfășura un comerț civi
lizat. Astfel. în cartierul Ploiești- 
Vest II s-au deschis recent 5 unități 
pentru produse lactate, cosmetice, 
de uz casnic, gospodăresc, cu o su
prafață utilă de peste 600 mp. De 
asemenea, la parterul blocului de la 
bariera Bucov — spre mulțumirea 
automobiliștilor — s-a inaugurat un 
mare magazin de piese auto. Ca un 
bilanț numeric, arătăm că, in 7 luni 
de zile din,, acest an. rețeaua- comer
cială prahoveană s-a îmbogățit cu 
peste 20 noi unități. (Constantin 
Căpraru).

Popasuri turistice
în județul Olt

în întreaga țară. în locurile cele 
mai pitorești, unitățile turistice ale 
cooperației de consum oferă — în 
orice anotimp — condiții optime 
de popas. Bunăoară. în județul Olt 
s-au creat popasul turistic „Pădu
rea Sarului" și popasul turistic 
„Piscani".

„Pădurea Sarului" este — cum 
arată și denumirea sa — situat în 
pădurea ce i-a împrumutat numele, 
la 6 km de orașul Balș spre Sla
tina. Unitatea este dotată cu 15 că
suțe cu două paturi și o braserie

(Urmare din pag. I)

pe

a- 
de

<

comercială

spațioasă (320 locuri la mese). Spe
cialitatea bucătarului : pui la roti- 
sor, mititei â la Saru, pîinea casei.

Pe același traseu, la 23 km dis
tanță de Slatina spre Pitești, în 
apropierea comunei Seornicesti. pe 
malul lacului Piscani, cooperația 
de consum a amenajat un alt îm
bietor loc de popas cu restaurant 
și căsuțe tip camping pentru două 
persoane.

In fotografie : Popasul turistic 
„Pădurea Sarului".

dulceața climei montane îi 
prefigurează un viitor de 
stațiune turistică de prima 
mină. Asta a făcut ca. încă 
de la concepția planurilor 
urbanistice, să croim pro
porțiile cele mai armonioa
se cu putință între indus
tria orașului și valorile 
sale edilitare".

vătaia unei răzvrătiri se aprinsese în 
aceleași sate — n.n.).

Recunoscînd influența și uriașul 
prestigiu de care se bucura Ecaterina 
Varga între localnici, care urmau cu 
încredere pe „Doamna noastră" — 
cum o numeau cu drag, rapoartele 
autorităților consemnau faptul că 
„atîta timp cit această agitatoare va 
sta printre ei, nu-i nădc.ide să se 
facă liniște si nici ca iobagii din co- 

■intinele amintite să se silnună**. Toc
mai pentru a înlătura pericolul unei 
iminente revolte au avut loc mai 
multe încercări de prindere a el, dar 
moții și-au apărat cu dirzenie și 
devotament conducătoarea. „Mai 
multe iscoade stau la pîndă în jurul 
casei unde e găzduită, la o anumită 
.distanță, și îndată ce observă o per
soană suspectă, o ascund în adîncul 
pădurii. De aceea, 
foarte grea" — Se

S-ău împlinit de curînd 175 de ani 
de la nașterea Ecaterinei Varga, 
conducătoare a luptei duse de țăra
nii iobagi din Munții Apuseni in 
perioada premergătoare revoluției de 
la 1848. >Numele ■■ ei ■. a intrat cu. 
justificat temei în istoria lupte
lor pentru dreptate socială din 
țara noastră. Deși se născuse de- . 
parte de „Țara de piatră" — la Hăl- 
meăg (Brașov) la 22 august 1802

* . și, dd®i prin * efrighte» aparținea-.
unei familii de mici nobili maghiari 
scăpătați, Ecaterina Varga s-a iden
tificat cu năzuințele de dreptate so
cială și o viață mai bună ale moților 
din Apuseni, afiați în permanentă 
luptă cu feudalitatea și organele fis
calității habsburgice, punînd în sluj
ba cauzei lor întreaga sa energie. 
Timp de aproape șapte ani de zile, 
locuitorii din Bucium. Abrudsat și 
Cărpiniș au desfășurat, sub conduce
rea Ecaterinei Varga, necontenite și 
puternice acțiuni 
tru păstrarea ve
chilor lor drep
turi, împotriva a- 
buzurilor ocirmu- 
itorilor.

Lupta a început 
practic la 14 ia
nuarie 1841, pe 
calea petițiilor. 
Era denunțat aici 
năpăstiiîrilor pe care le 
moții prin sporirea continuă a obli
gațiilor impuse de feudali. „Sint 
de neîndurat 
apasă și neîncetatele 
bani —- se spunea 
mânea petiție purtînd 
351 de țărani — incit 
fi ajutați prin menținerea privile
giilor noastre, minerii... vor deveni, 
spre cea mai mare pagubă a obștei, 
o Ceată netrebnică de cerșetori".

Sub imboldul direct al Ecaterinei 
Varga, locuitorii din această zonă nu 
Se mărginesc însă numai la această 
cale de luptă ; sate întregi își reven
dică, prin forme de luptă violentă, 
vechile privilegii, se opun cu forța 
autorităților. La 6 mai 1843. cind 
oamenii administrației au plantat un 
teren ce fusese expropriat locuitori
lor din Bucium, Ecaterina Varga, în 
fruntea iobagilor, a oprit cu for- „

iMarfWrfW »i.rrffsi* * > "rOîtfătîlfilo'r ^nfnl? dreptatfe *

protestatare pen-

175 de ani de la nașterea 

Ecaterinei Varga

Întreg cortegiul
sufereau

de feudali.
asupririle care ne 

stoarceri de 
într-o ase- 
iscăiitura a 
dacă nu vom

prinderea ei este 
scria într-un ra
port din 5 iulie 
1844.

Autoritățile au 
reușit prin șire
tlic, cu ajutorul 
vicarului episco
piei, Șaguna, să 
o răpească, la 18 
ianuarie 1847, fără 

ca moții să poată interveni. Eca
terina Varga a fost . închisă în 
temnița din Aiud, apoi transferată 
la închisoarea militară din Alba Iu- 
lia, considerată mai sigură, întrunit 
se socotea că „evadarea Ecaterlnei 
Varga, mai ales în timpurile de azi, 
ar Dutea ușor să dea loc unor acte 
mai periculoase decit cele de pină 
acum". Eliberată abia în anul 1851, 
a fost trimisă în localitatea natală, 
unde a fost pusă sub supraveghere 
polițienească. 
,, Moții n-au 
Varga. Mulți 
tănanii-mineri 
si respdct de 
noastră".

Pentru aceleași idealuri 
care militase Ecaterina Varga, moții 
din Apuseni, în frunte cu Avram 
lancu, s-au ridicat din nou cu hotă- 
rîre la luptă în timpul revoluției 
pașoptiste.

Acțiunile revoluționare desfășurate 
sub conducerea Ecaterinei Varga în 
Munții Apuseni au înscris în marea

uitat-o pe Ecaterina 
ani după răpirea ei 
îsi aminteau 

! ..Caterina.
cu drag 
doamna
pentru

stăpînirii. Măi mult, la îndemnul 
ei, locuitorii din Bucium și Abrud- 
sat au hotărît să-și autogestioneze 
banii Pe care îi plăteau ca dări, de- 
legînd în acest sens oameni de în
credere din rîndurile lor. La Bucium, 
locuința vicejudelui sătesc este ata
cată. Toate aceste seîntei ale revol
tei arătau că se profila spectrul unei 
noi răzvrătiri generale, al unei noi 
„horiade-, „Despre supunere nici nu 
se mai poate vorbi, ordinea s-a stri
cat, prestigiul autorităților și tot sen
sul influenței lor au fost compromise" 
— transmiteau inspăi mîntate orga» 
nele locale ; iar un raport din 3 Oc
tombrie 1842 prevestea chiar .că „va 
izbucni un incendiu și mai periculos 
decît primul" (cel din 1837, cînd vîl-

episod 
faldurile 

muncii 
în relief 
și idea- 

so-

socială din țara noastră un 
luminos, de înfrățire, sub 
aceluiași steag, a oamenilor 
români și maghiari, scoțînd 
faptul că aceleași năzuințe
luri — de întronare a justiției 
ciale, de edificare a unui viitor mai 
bun, de apărare a gliei strămoșești 
— au animat dintotdeauna pe locui
torii acestor meleaguri, indiferent de 
naționalitate. Aceste bogate 
de muncă și luptă comună 
țese astăzi poporul român, 
unit în jurul partidului, în
operă de .făurire- a> socialismului 
multilateral, dezvoltat pe pămîntul 
României.

tradiții 
însufle- 

strîns 
ampia

"S'

Silviu ACHIM

satului cătă-surpînd vatra 
rat pe un piept de deal și 
lovind în structura de 
conducte și instalații pe
troliere subterane. Motivul: 
moartea pădurilor în vre
muri 
goanei 
diate, 
securi

hapsine aparținînd 
după profituri ime- 

Codrii căzuseră sub 
si caprele sărăcimii

bine că pentru nepoți o 
face. Pădurile au nevoie de 
80—100 de ani ca să și 
arate puterea și să rodească. 
Acest transplant de mantie 
verde peste hîdele rîpe și 
povîrnișuri era un act de 
pactizare a buzoienilor cu 
Viitorul. Un început care se 
cere continuat cu osîrdie.

venit ramura preponderen
tă in economia județului, 
în această perioadă s-a 
realizat un ritm mediu a- 
nual de creștere a produc
ției industriale a județului 
de aproape 20 la sută, su
perior ritmului mediu 
țară.

Nu pot uita imaginea
Vîntată spre înălțimi, ca
modern sanatoriu montan, 
a fabricii de mobilă și 

.cherestea de la Nehoju, 
prima ’ întreprindere de
acest gen construită pe
verticală, acolo unde, par
ca mai mult ea m oricare Cjcj pămjntul buzoian, n-au mai lăsat făgetul și La Pietroasa soarele își 

'țS.'J ceF Putini cfel ilrt ^>ria 'Sib- fsîtejărfl WrăsldMtă.-1** * * ■•în*cM>fchiu
nii renumitelor podgorii 
întinse peste dealurile de 
sub care a fost scos cel 
mai de seamă tezaur al ar
heologiei românești. Ade
văratul tezaur, azi. al aces
tor pămînturi ește vinul de 
Pietroasele, foc viu în inimi 
și vulcan de veselie în cea
surile de sărbătoare. „Cloș
ca" aceasta cu ciorchini 
grei de chihlimbar a făcut 
multi „pui de aut" — Seci 
de medalii cîștigate la cele 
mai prestigioase concursuri 
de vinuri din lume.

Neîndoielnic, perioada de 
după 1968 a fost cea mai 
rodnică din istoria județu
lui Buzău, ea mareînd

paîme de pămînt se cere 
îndelung socotit, cumpă
nit. valorificat. Inginerul 
Gheorghe Costache îmi 
spunea despre cutezanța 
proiectului care a călăuzit 
concepția edificării acestei 
fabrici: „Fără o astfel de 
soluție de mare ingeniozi
tate, suprafața solicitată de 
amplasarea întreprinderii 
noastre ar fi trebuit să fie 
de trei-patru ori mai mare. 
Or, aici unde munții «cad» 
pe noi și codrii ni se ca
țără în circă, orice risipă 
de pămînt ar fi mai mult 
decit o nesocotință, Ne- 
hoiul este deja oraș și 
frumusețea acestor locuri.

montană și carpatică, e o 
„problemă". O problemă 
moștenită de la trecut — 
și ar fi fost bine ca ampla 
enciclopedie citată mai îna
inte să fi menționat și 
acest lucru la capi țolul 
consacrat județului Buzău 
— deoarece iraționalele 
despăduriri „operate" aici 
în perioada dintre cele 
două războaie mondiale au 
lăsat în urma lor răni a- 
dînci, eroziuni catastrofale. 
Cu cîțiva ani în urmă 
scriam la Plopeasa un re
portaj intitulat: „Acolo 
unde caprele ne-au mîncat 
munții". Fuseseră ploi to
rențiale care provocaseră 
mari alunecări de terenuri

Am trecut deunăzi pe 
acolo. Rănile erau oblojite. 
Un panțîr de fier și be
toane ținea povîrnisurile 
in frîu dar. mai mult de
cît imaginea acestei forțe, 
m-a convins de reasigura
rea viitorului acestor pă- 
mînturi — bune pentru li
vezi de pruni și meri — 
efortul reîmpăduririlor. Pe 
mii de hectare, pe sub 
Penteleu. pină către arcul 
vrîncean odrăsleau codrii 
tineri. Era o investiție de 
inteligență și de muncă, de 
muncă eroică, tenace, dusă 
fără preget 
generațiilor viitoare. Căci 
cine reface astăzi pielea 
rănită a pămîntului știe

apropierea de zonele dez
voltate ale tării, transfor
marea unor foste comune 
ca Nehoiu, Berea, Smeeni 
și Pogoanele in orașe, pro
pășirea agriculturii și a 
zootehniei care a înregis
trat ritmuri susținute de 
creștere în ultimul de
ceniu. înzecirea și reîn- 
zecirea puterii a tot ce asi
gură posibilitatea plenară 
a valorificării resurselor 
umane și materiale din 
această parte a țării. Acum, 
cînd am sărbătorit 33 
tte aiii ‘ de la Elibera
re, pămîntul Buzăului e de 
52 de ori mai puternic de
cît era în momentul star- 
tffltifî's%u*fl!)re vil tot'. Acest' 
pămînt greu de istorie își 
trăiește 
rile lui 
reci de 
— acolo
schela petrolieră de sub 
Carpații de curbură — vor 
fi mereu o imagine a ener
giilor din sinul gliei buzo- 
iene. Dar adevăratul foc 
viu al meleagurilor cîntate 
de apa Buzăului este ener
gia nestinsă si puterea de 
vis a celor care, venind din 
adîncurile istoriei, au dăi
nuit și și-au strîns laolaltă 
forțele, in consens cu toa
te județele patriei noastre 
socialiste.

implinirea. Focu- 
vii și vulcanii 

la Pîclele Bercăi 
unde se întinde

spre folosul

CEAFARUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, la grădină — 19,15, FAVORIT
— 9,15; 11,45; 1.5,15; 17,45; 20,15,
EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19.45, GRADINA DINAMO — 19,45.
• Ciclul tematic „File de epopee", 
ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
SCALA — 9,30; 12,45; 16; 19,15.
• Șl a venit ziua lămillor negre : 
PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19;
21, FESTIVAL — 9.30: 11,30; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, la gră
dină — 19,30, GRADINA CAPITOL
— 19,30.
• Veronica : DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 20.
• Străina : GLORIA — 9; 12; 16;

19. MELODIA — 9; 12; 16; 19, FE
ROVIAR — 9; 12; 16; 19, GRADI
NA TITAN — 20.15.
• Oaspeți de seară : CENTRAL — 
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18; 20.
• Lumea animalelor : FLAMURA
— 9.
• Omul liniștit : FLAMURA — 11; 
14; 17; 20. AURORA — 9; 12; 16; 
19. la grădină — 19.30, TOMIS — 
8.45: 11,30: 14,15; 17; 19,45, la gră
dină — 20,15.
• Tănase Scatiu : BUCEGI — 9; 
12; 16; 19.
• Robin Hood junior : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30.
• Represalii la Roma : EFORIE
— 16; 18,15; 20,30.

• Dragoste, mare e puterea ta :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Timidul : LIRA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• Trei zile și trei nopți : 
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Rocky : miorița — 9;
14; 16,30; 19, VOLGA — 9; ____
14; 17; 19,30, GRĂDINA MOȘILOR 
— 20.
• Inspectorul șl 
MOS — 9; 11,15;
20, PACEA — 16;
• Ultima noapte 
POPULAR — 15,45; 18; 20.

DRU-

11.30;
11,30;

fantoma : COS-
13,30; 15,45; 18; 
18; 20.
a singurătății :

• Desene animate -
13,30, Zidul — 15.30;
MUNCA.
• Potopul (seriile I
RENTARI — 10; 13;
• Roșcovanul : FLACARA — 
11,30; 13,30.
• Premiera : FLACARA —
18; 20.
• Potopul (seriile III șl IV): PRO
GRESUL — 16; 19.
• Frații mei, păsări călătoare : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15, PARC-HO- 
TEL — 20.
• Mica Ondina — 9; 11,15: 13.30, 
Lenin în Polonia — 16,45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.

șl n) : 
16; 19 .

FE-

• „Stejar" — extremă urgentă : 
VIITORUL — 15,30: 17,45: 20.
• Călătoriile lui Gulliver — 9; 11;
13, Puterea și Adevărul — 16: 19 : 
FLOREASCA.
• Joe Kidd : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pinocchio — 10; 12. Pledoarie 
pentru dragoste — 16; 18; 20 : CO- 
TROCENI.
• Operațiunea „Petrol" : GRA
DINA BUCEGI
• Comedie mută '77 : GRADINA 
FLACARA — 20.
• Șapte păcate : GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20.
• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA UNIREA — 20.

16;

20.
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ADUNAREA REPREZENTANȚILOR MUNCITORILOR DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Dezbateri aprofundate,
desfășurate intr-un climat de exigență

și responsabilitate muncitorească
fermitate în sensul intensificării lu
crărilor de prospectare și explorare 
geologică, de identificare și punere 
maj rapidă în exploatare a noilor 
zăcăminte de minereuri. S-a relevat 
astfel necesitatea ca, în paralel cu 
îmbunătățirea evidentă a activității 
de ansamblu din acest domeniu, să 
se accentueze preocuparea în uni
tățile extractive în direcția folosirii 
intensive a dotării tehnice, extinderii 
metodelor și tehnologiilor moderne 
de lucru, utilizării cu randamente 
superioare a forței de muncă exis
tente. care să se regăsească, în 
final, în sporuri substanțiale ale 
productivității muncii, atît 
nele minerale, cît și în cele 
fere.

„Conștient de îndatoririle 
vin din sarcina trasată de conducerea 
partidului, de hotărîrea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, de a ob
ține la nivelul țării o producție peste 
prevederile actualului 
valoare de 100—120 
colectivul nostru — 
trul Aurel Dobîrcău, 
treprinderea minieră Barza — și-a 
suplimentat angajamentul anual de 
la 21 la 30 milioane lei. Ca atare, 
s-a trecut de îndată la materializa-

în bazi- 
carboni-

ce îi re-

cincinal în 
miliarde lei, 
arăta mais- 
de la în-

hunedoreni au atras atenția asupra 
necesității de a se acționa cu ma
ximă exigență pentru exploatarea în 
condiții de deplină siguranță a blocu
rilor energetice de la termocentralele 
Mintia și Paroșeni. „Deși am produs 
peste prevederi o cantitate aprecia
bilă de energie electrică, în activi
tatea noastră din acest an au existat 
o seamă de neajunsuri — arăta Do- 
rel Malea, secretarul comitetului de 
partid de la Termocentrala Mintia — 
soldate cu pierderi de potențial ener
getic, care au diminuat realizările 
noastre și au constituit obiectul unei 
aprofundate analize in cadrul secre
tariatului comitetului județean de 
partid. Indicațiile primite cu acest 
prilej au fost puse de către consiliul 
oamenilor muncii în dezbaterea ca
drelor noastre de bază și a adunării 
generale a oamenilor muncii, stabi- 
lindu-se măsuri ferme în ce privește 
întărirea ordinii și disciplinei, îm
bunătățirea activității de întreținere 
și reparații a instalațiilor energetice, 
calificarea și instruirea personalului 
ce le servește — măsuri care se 
aplică cu succes.

Dezbaterile din adunarea reprezen
tanților muncitorilor hunedoreni a 
reliefat, în egală măsură, marile

ceastă hotărîre a fost ilustrată, prin
tre altele, și de faptul că reprezen
tanți a numeroase colective de uni
tăți au primit mandatul de a face 
cunoscute chiar în adunarea ju
dețeană angajamentele lor îm
bunătățite. Așa, de pildă, siderurgiștii 
de la întreprinderea „Victoria" din 
Călan au hotărît să îndeplinească 
planul pe 1977 cu 15 zile mai devre
me. iar constructorii de la I.C.S. Hu
nedoara s-au angajat să recupereze 
rămînerile în urmă și să realizeze 
pină la sfîrșitul anului o producție 
suplimentară în valoare de aproape 
30 milioane lei.

Adunarea a desemnat pe reprezen
tanții direcți ai oamenilor muncii din 

in Consiliul național al oa- 
Adam, 
Mintia,

în secția asamblare de la întreprinderea „Danubiana" din Capitalâ
r

re-
ju- 

prin 
ale 

me-

Desfășurată intr-un climat de exi
gență și responsabilitate muncito
rească — sub semnul afirmării pu
ternice a democrației socialiste — 
adunarea reprezentanților muncitori
lor din județul Hunedoara a luat în 
dezbatere stadiul îndeplinirii planului 
și a angajamentelor din acest an, 
modul de acțiune în continuare pen
tru înfăptuirea exemplară a acestora 
și pregătirea temeinică a producției 
din anul viitor, în lumina orientări
lor și sarcinilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recentul Congres al consiliilor oame
nilor muncii. Informarea prezentată 
de tovarășul Gheorghe Vasdu, secre
tar al comitetului județean de partid, 
a reliefat cu pregnanță că oamenii 
muncii din întreprinderile hunedo
rene, consecvenți tradiției muncitori
mii de pe aceste meleaguri de a-și 
face exemplar datoria, au realizat su
plimentar in șapte luni ale anului — 
exclusiv pe seama creșterii producti
vității muncii — o producție indu
strială in valoare de 485 milioane lei, 
concretizată în 156 milioane kWh e- 
nergie electrică, 16 000 tone cocs 
metalurgic. 8 600 tone fier în mine
reul marfă livrat. 82 600 tone fontă, 
peste 40 000 tone oțel, 30 000 tone la
minate. 500 tone utilaje pentru in
dustria metalurgică și în multe alte 
produse.

Cel de-al doilea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice se 
flectă puternic și în industria 
dețului Hunedoara, îndeosebi 
accentuarea laturilor calitative 
producției. A crescut gradul de
canizare și automatizare a muncii, 
s-au introdus și extins 17 tehnologii 
avansate, au fost asimilate și repro- 
iectate 155 produse — intre care, 
noi mărci de oțeluri și sortimente 
de laminate cu caracteristici supe
rioare, mașini, utilaje și aparatură, 
bunuri de larg consum. Ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor a influențat pozitiv creșterea 
exportului — inregistrîndu-se o de
pășire de peste 20 milioane lei va
lută a sarcinilor planificate, odată 
cu reducerea importurilor cu peste 
46 milioane lei valută. în această 
perioadă, productivitatea muncii a 
sporit față de plan cu 5 860 lei pe 
lucrător, iar față de sarcina supli
mentară cu 1530 lei — realizîndu-se 
pe această bază întreaga^ depășire a 
producției 
acțiune de reducere a consumurilor 
specifice, acestea au fost diminuate 
față de norme, pe ansamblul jude
țului, cu 4 300 tone combustibil con
vențional, 2 440 tone cocs, 11 000 mc 
lemn de mină, 450 tone carburanți 
ș.a. — economiile Înregistrate astfel 
la prețul de cost al produselor tota- 
lizînd 95 milioane lei, iar 
ciile suplimentare — 143,5 milioane 
lei. Un stimulent puternic în obți
nerea acestor succese l-a constituit 
— după cum au subliniat cei ce au 
luat cuvîntul la adunare — măsurile 
stabilite de conducerea partidului — 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pentru ridicarea mai 
accelerată a nivelului de trai al 
poporului, prin majorarea eșalonată 
a retribuției oamenilor muncii, din
tre care minerii și metalurgiștii vor 
primi retribuții suplimentare încă 
din lunile august și septembrie ale 
acestui an, ceea ce reflectă odată în 
plus grija permanentă a partidului 
pentsu creșterea continuă a 
stării celor ce muncesc, pentru 
peritatea și fericirea tuturor.

Pornind tocmai de la această 
tate, adunarea reprezentanților 

județul Hunedoara

industriale. Prin ampla

benefi-

bună- 
pros-

reali- 
mun- 

din județul Hunedoara a 
că stă pe deplin în puterea 
colectivelor de muncă din 
hunedorene de a răspunde 

remarcabile

citorilor 
apreciat 
unită a 
unitățile 
acestei griji cu noi și 
realizări, sporind contribuția județu
lui la înfăptuirea exemplară a mari
lor sarcini ce stau în fața economiei 
noastre naționale în actualul cinci
nal. In acest context, s-a relevat a- 
portul deosebit pe care județul Hu
nedoara trebuie să-1 aibă la asigu
rarea și dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice a țării. Deși au 
fost obținute unele rezultate în ce 
privește materializarea programului 
complex de măsuri întocmit în acest 
domeniu, în adunare au fost aduse 
critici consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice și de la Cen
trala minereurilor din Deva, pentru 
faptul că nu acționează cu suficientă

• In centrul atenției: măsurile pentru 
îndeplinirea în bune condiții a planu
lui și angajamentelor pe 1977, pentru 
pregătirea temeinică a producției anu
lui viitor

• Desemnarea reprezentanților direcți ai 
oamenilor muncii din județ în Consi
liul național al oamenilor muncii

rea indicațiilor primite, în sensul de 
a folosj mai eficient inteligența teh
nică din unitatea noastră, prin cre
area condițiilor ca, jumătate din 
timpul lor de lucru, cadrele tehnice 
din serviciile funcționale să mun
cească în secțiile productive sau în 
atelierele de proiectare. Totodată, 
analiza posibilităților de trecere 
a muncitorilor auxiliari în acti
vități direct productive a evidențiat 
la noi importante rezerve de sporire 
a productivității muncii pe ansamblul 
întreprinderii, îndeosebi, prin inves
tirea unui plus de gîndire tehnică, 
în sensul mecanizării unor opera
țiuni din domeniul aprovizionării și 
transporturilor interne, de unde 
poate fi orientat spre sectoarele di
rect productive un număr important 
de lucrători".

In aceeași ordine de idei, minerul 
șetf de brigadă Iordache Seîntele, de 
la Exploatarea minieră Ghelar, mais
trul Ion Penu, de la întreprinderea 
minieră Petrila și alte cadre de spe
cialitate, care și-au spus cuvîntul in 
adunare, au subliniat că în mai toate 
unitățile extractive din județ există 
mari resurse de creștere a producti
vității muncii, care pot fi puse în 
valoare prin folosirea în mod rațio
nal și cu maximum de randament a 
mijloacelor tehnice din subteran, a 
timpului de lucru, prin întărirea or
dinii și disciplinei muncitorești la 
fiecare punct de lucru. „Aș da un 
singur exemplu in acest sens — spu
nea printre altele șeful de brigadă 
Iordache Scînteie. Angajamentul nos
tru este de a crește productivitatea 
muncii fizice peste prevederi cu 3 
la sută. Cu toate realizările bune pe 
care le avem, am ajuns cu această 
depășire doar la 1,5 la sută, datorită 
în principal numărului ridicat al ab
sențelor nemotivate și învoirilor, la 
care se adaugă lipsurile și greutățile 
întîmpinate în aprovizionarea fron
turilor de lucru. Sînt deficiente care 
nu mai necesită intervenția nici 
unui for de resort sau factor extern, 
ci numai fructificarea «capacității 
noastre de organizare a muncii, de 
influențare puternică a conștiinței 
oamenilor cu care lucrăm".

Abordînd sarcinile mobilizatoare 
din domeniul sporirii producției de 
energie electrică — anul acesta, în 
județ se ■ vor produce aproape 8 mi
liarde kWh energie electrică, iar în 
1978 cu peste 1,4 miliarde kWh mai 
mult — reprezentanții muncitorilor

sarcini — cantitative șl calitative — 
pe care le au siderurgiștii din județ ; 
pe baza indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara trebuie să 
se realizeze o îmbunătățire substan
țială a structurii producției de oțel 
și laminate, în 
coeficientului de 
bun din lingou 
sută. Pe această 
s-a pus un accent cu totul 
pe amplificarea activității de inginerie 
tehnologică, chemată să soluționeze 
problemele majore ale acestei laturi 
calitative și de eficiență a producției 
de metal, în care sînt antrenate sute 
de cadre tehnice și specialiști — 
ceea ce a făcut ca, în acest an, prin 
îmbunătățirea substanțială a coefi
cientului amintit să se economisească 
circa 40 000 tone metal. Adunarea a 
apreciat eforturile laborioase depuse 
de siderurgiștl (în prezent, coeficien
tul de scoatere a metalului a ajuns 
la 80,61 la sută, față de 78,65 la sută 
cît era la începutul cincinalului), 
dar a evidențiat, în același timp, 
marile rezerve potențiale existente 
în această direcție. în această viziu
ne. s-a recomandat extinderea tur
nării oțelului în lingotiere invers 
conice de format evoluat, îmbunătăți
rea vitezei de turnare a oțelului, u- 
tilizarea pe scară mai largă a pra
furilor exoterme și a plăcilor termo- 
izolante, creșterea numărului de 
șarje calde puse la dispoziția lamina- 
torilor, perfecționarea tehnologiilor 
de laminare, reducerea pierderilor 
de metal prin rebuturi și declasate, 
valorificarea tuturor scurtăturilor de 
țagle prin relaminare.

Cu aceeași competență și înaltă 
răspundere muncitorească au fost a- 
bordate, în adunare, problemele le
gate de calitatea produselor, de va
lorificarea cu adincă chibzuință a 
fondurilor materiale, ca și cele care 
privesc sectorul producției mate
rialelor de construcții, șantierele ma
rilor obiective de investiții. Reco
mandările din acest domeniu, păre
rile și propunerile valoroase făcute 
de cei ce au luat cuvîntul în dezba
teri au exprimat, în esență, hotărîrea 
unanimă a tuturor colectivelor 
muncă 
nuă a 
pentru 
sarcini 
ririi patriei noastre socialiste.

condițiile creșterii 
scoatere de metal 

la minimum 85 la 
linie, la Hunedoara, 

deosebit

județ 
menilor muncii : Viorel 
maistru la Termocentrala 
Florea Bărbulescu, zidar, șef de, bri
gadă la Trustul de construcții Hu
nedoara, Elena Dima, operatoare chi- 
mistă la întreprinderea chimică O- 
răștie, Gheorghe Draia, miner, șef de 
brigadă la întreprinderea minieră 
Barza, Ion Florea, muncitor la în
treprinderea de industrializare a 
cărnii Deva, Florian Giurcă, maistru 
la oțelăria electrică a Combinatului 
siderurgic Hunedoara, Susana Rus, 
muncitoare la întreprinderea de ma
teriale de construcții Bîrcea, Ion Să- 
lăjan, miner, șef de brigadă la în
treprinderea minieră Lupeni.

în cuvîntul rostit la încheierea a- 
dunării, tovarășul Hie Rădulescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., a subliniat, 
printre altele, că realizarea exem
plară a angajamentului oamenilor 
muncii din județ, de a obține supli
mentar în acest an o producție in
dustrială în valoare de cel puțin 850 
milioane lei, impune în esență 
bunătățirea sub toate aspectele ; 
tului conducerii exercitate de 
consiliile oamenilor muncii. în 
cadru, organizațiile de partid și 
ganismele de conducere colectivă din 
ramura extractivă trebuie să militeze 
activ pentru recuperarea, în cel mai 
scurt timp, a rămînerilor în urmă 
față de prevederile programului de 
mecanizare a lucrărilor miniere și 
creșterea, pe această cale, a randa
mentelor în subteran și la uzinele de 
preparații. în același timp. în side
rurgie este necesar ca, printr-o pre
ocupare susținută a conducerii cen
tralei siderurgice Hunedoara, prin 
efortul conjugat al specialiștilor din 
compartimentele tehnic și de cerce
tare . cu al celor de la oțelărij și la
minoare, să se urgenteze cercetările 
și experimentările cu noile tehno
logii de elaborare, turnare și lami
nare a oțelului, în scopul generali
zării acestora în producția de masă, 
în spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, con
siliile oamenilor muncii din unitățile 
de construcții trebuie să ia măsuri 
energice pentru recuperarea grabnică 
a restanțelor la noile obiective de 
investiții, în special la C. S. Hune
doara, întreprinderea „Victoria" Că
lan, șantierul complexului hidro
energetic de pe Rîu Mare-Retezat și 
asigurarea înfăptuirii integrale a pla
nului anual. Primul-secretar a reco
mandat totodată organizațiilor de 
partid, tuturor consiliilor oamenilor 
muncii, să dovedească aceeași înaltă 
responsabilitate comunistă față de 
problemele îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
minerilor, energeticienilor, siderur- 
giștilor, constructorilor și ale celor
lalți oameni ai muncii 
să întărească rolul

îm- 
a ac- 
către 
acest 

i or-

hunedoreni, 
adunărilor 

generale ale oamenilor muncii în 
dezbatereași soluționarea proble
melor activității economice, sociale 
și educative din întreprinderi, să 
acorde o atenție specială consultării 
oamenilor muncii asupra tuturor 
problemelor ce privesc activitatea 
unităților socialiste.

Intr-o atmosferă entuziastă, adu
narea reprezentanților muncitorilor 
din județul Hunedoara a adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă prin care 
toți cei ce muncesc pe aceste me
leaguri se angajează să se dăruie cu 
înaltă responsabilitate muncitorească 
efortului general pus în slujba înfăp
tuirii mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului, a 
hotărârilor primului Congres al con
siliilor oamenilor muncii.

25 la sută — iată creșterea produc
tivității muncii înregistrată, in ulti
mii doi ani. la întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea-Ciuc. Reflec
tă aceasta posibilitățile concrete ale 
producției ? Punem întrebarea, chiar- 
dacă prevederile planului întreprin
derii în al doilea an al cincinalului 
sînt realizate lună de lună. înainte 
de termen, colectivul de oameni ai 
muncii • de aici, români si maghiari, 
reușind să cîștige. pînă la ora actua
lă. un avans de 24 de zile în ce 
privește înfăptuirea principalelor 
sarcini economice din 1977. De ase
menea. în șapte luni ale anului, pla
nul de beneficii a fost depășit cu 
circa 10 milioane lei.

Sînt realizări semnificative, obți
nute aproape în exclusivitate pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
datorate pe de o parte înzestrării 
unității cu mașini și utilaje moderne, 
folosirii tot mai bune a acestora, or
ganizării judicioase a producției si a 
muncii, iar. pe de altă parte, recep
tivității fată de nou și hărniciei aces
tui tînăr si talentat colectiv. Ase
menea unităților similare din țară, și 
pentru această întreprindere a indus
triei ușoare din județul Harghita, 
anul 1977 inseamnă o etapă impor
tantă in atingerea principalului 
obiectiv stabilit pînă la sfîrsitul ac
tualului cincinal : creșterea produc
ției unității de 1.3 ori. în .condițiile 
realizării unor produse de calitate 
superioară, corespunzătoare cerințe
lor crescînde ale cumpărătorilor, spre 
a-și aduce o contribuție 
înfăptuirea 
de partid
accelerată a nivelului 
populației. O precizare necesară : în
tregul spor de producție trebuie rea
lizat cu actuala forță de muncă, mai 
bine organizată și pe deplin valorifi
cată. Interesează deci în modul cel 
mai serios, cum răspunde colectivul 
acestor sarcini mobilizatoare, dacă 
programul de creștere suplimentară 
a productivității muncii este 
și consecvent aplicat.

Anul acesta. întreprinderii 
cotaje din Miercurea-Ciuc ii
sarcina să-și sporească, productivita
tea muncii, față de anul trecut, cu 
12,6 la sută. Dar. am reținut de la 
tov. Demeter Dionisie, directorul uni
tății, in lumina sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului si tinind seama 
de rezervele 
colectivul s-a 
rire de 16,6 la 
tui indicator, 
acum sînt
lor șapte luni 
productivitatea muncii planificată 
a fost realizată în proporție de 
109,5 la sută. Ce reflectă această 
depășire de aproape 10 la sută a pla
nului ? în primul rînd. 
productivitatea muncii 
șapte luni cu aceea din 
milară a anului trecut, 
că la acest indicator s-a 
un ritm superior de creștere fată de 
sarcinile întregului an. care prevăd 
un spor de 16.6 la sută. în al doilea

rind, proporția de depășire a produc
tivității muncii reprezintă, după 
calcule matematice, aproape 63 la 
sută din angajamentul anual asumat 
de colectiv de sporire a forței pro
ductive a muncii. Pe ce căi au fost 
obținute aceste rezultate de pres
tigiu ?

Mai întîi. prin aplicarea riguroasă 
în practică a programului de creștere 
suplimentară a productivității mun
cii. Potrivit programului de măsuri. 
59 la sută din sporirea totală a pro
ductivității muncii s-a asigurat in 
întreprinderea de tricotaje Miercu-

Din experiența 
întreprinderii de tricotaje 

din Miercurea-Ciuc
plus 

în 
ar

de

sporită la 
programului elaborat 

privind ridicarea mai 
de trai al

integral

de tri- 
revine

rea-Ciuc prin introducerea si genera
lizarea progresului tehnic. Concret, a 
fost obținută o importantă economie 
de forță de muncă. Mai mult de ju
mătate din economia de forță de mun
că înregistrată în primul serriestru 
s-a obținut pe seama extinderii gra
dului de mecanizare, perfecționării 
tehnologiilor de fabricație, introduce
rii in fabricația de serie a peste 143 
modele, din care 80 sînt modele noi. 
Spiritul de bun gospodar al colecti
vului de aici s-a manifestat, de ase
menea. prin perfecționarea organiză
rii producției și a muncii. Pe baza 
raționalizării numărului de perso
nal T.E.S.A.. verificării la seria zero 
a tuturor modelelor înainte de lansa
rea în fabricația de serie. îmbunătă
țirii activității indirect productive si 
de servire, judicioasei organizări a 
reparațiilor si transportului intern, 
extinderii formei de retribuire in 
acord global, a fost înregistrată o eco- 
nomie-relativă de 76 oameni. După 
cum ne relata șeful serviciului plan 
din unitate, inginerul Toriai Csaba. 
un număr de 24 angaiati au fost în
cadrați în acest an într-o muncă di
rect productivă, ceea ce a determinat

realizarea unui spor de productivi
tate de 1.3 la sută.

Rodnicia măsurilor initiate in 
această întreprindere pentru sporirea 
productivității muncii putea fi mai 
concludentă, dacă se valorificau toate 
rezervele de creștere de care dispune 
unitatea. Ajutorul de maistru BorUs 
Arpad propunea, de pildă, o soluție 
mai eficientă pentru aprovizionarea 
ritmică a locurilor de muncă cu 
semifabricate și produse auxiliare, 
ceea ce ar duce la sporirea produc
tivității muncii în secția de confecții 
cu încă doi la sută. Consiliul oame
nilor muncii a analizat si hotărît să 
aplice în practică propunerea mun
citoarei Kovăcs Rozalia privind îm
bunătățirea calității firelor bobinate, 
prin reducerea nodurilor în bobine, 
evitîndu-se astfel frecventele opriri 
la mașinile de tricotat, măsură care 
va permite înregistrarea unui
de productivitate de 1.5 la sută 
secția de tricotaje. Si exemplele 
putea continua.

Organizația de partid, organul
conducere colectivă al întreprinderii 
au luat în dezbatere sarcinile trasate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. privind folosirea intr-o acti
vitate direct productivă a personalu
lui auxiliar. Trebuie însă să se trea
că fără întîrziere la îndeplinirea 
acestor sarcini, cu atît mai mult eu 
cît în unitate există reale posibilități 
în acest sens. în secția de tricotaje, 
de pildă, sînt încă 53 de muncitori 
auxiliari, lăcătuși de întreținere, care, 
trecuți la operații de reglare, pot pre
veni defecțiunile accidentale la ma
șini. ceea ce ar duce la scăderea vo
lumului de reparații neplanificate, la 
creșterea indicilor de utilizare a ma
șinilor si. implicit, la sporirea cu 2—3 
la sută a productivității muncii. De 
asemenea. în momentul de fată. Ia 
fiecare al zecelea muncitor productiv 
revine unul indirect neproductiv — 
ceea ce arată că mai sînt destule d« 
făcut pentru înfăptuirea consecventă 
a programului de creștere suplimen
tară a productivității muncii.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii'
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Preocupări pentru buna funcționare a instalațiilor

de transport și distribuție a energiei electrice

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

comparind 
obținută in 
perioada si- 

se desprinde 
înregistrat

de 
pentru perfecționarea conti- 
întregii activități economice, 
înfăptuirea fermă a marilor 
ce le revin în vederea înflo

ARGEȘ

Cooperația de consum (Urmare din pag. I)

BUZĂU

ficelor de lucru, in aceeași zi sfecla 
recoltată fiind transportată la fa
brică.în sprijinul crescătorilor

de animale și pâsâri

în 
ont 
iar

Uniunea județeană a cooperative
lor de consum Argeș sprijină dez
voltarea zootehniei. După cum ne 
spunea medicul veterinar, dr. Ion 
Falcă, șeful compartimentului pro
ducție animalieră. în prezent acti
vitatea din acest sector este evalua
tă la 10 milioane lei. Pentru a veni 
în sprijinul celor care contractează 
animale, uniunea a amenajat, 
construcții vechi și nefolosite, 
maternități cu 750 de scroafe,
purceii obținuți sînt vînduti contrac- 
tanților. în condiții avantajoase. De. 
exemplu, fiecare contractant cum
pără prin cooperativele de consum, 
în medie, doi purcei de cîte 10 kg. 
pe care îi îngrașă, oprind imul pen
tru consumul propriu și livrindu-1 
pe celălalt la greutatea de peste 100 
kg. Totodată, pe lingă prețul ferm 
pe care-1 obține pe came, producă
torul cumpără de la uniune și 250 kg 
porumb. Anul trecut, de exemplu, 
pe baza acestui sistem, cooperația a 
achiziționat și livrat la fondul de 
stat 1 300 tone carne de porc. în a- 
cest an. urmează să fie preluate 
1 500 tone came, cantitate care. în

anul viitor, se va dubla. Rezultate 
bune se obțin la maternitatea din 
Valea Mare, condusă de tehniciană 
Olimpia Ilinca, la cea de la Prun- 
du. condusă de tehnicianul Dumi
tru Stoian, și din Rucăr, condusă de 
îngrijitoarea Maria Bălan.

Cooperația dispune și de 4 100 oi 
grupate în șapte stîne. în zone cu 
tradiție în oierit : Dragoslavele. 
Dîmbovicioara, Rucăr, Nucșoara. 
Pentru ca mieii proveniti de aici, 
cît și din achiziții să fie cît mai e- 
ficient valorificați, s-a înființat la 
Rucăr. într-o pășune alpină, o în- 
grășătorie modernă, cu 3 000 capete 
pe ciclu de producție.

Cît privește creșterea păsărilor, 
cooperația are la Costesti o statie 
de incubație, condusă de tehnicianul 
Nicolae Mircea. De aici au fost li
vrați cetățenilor, pe bază de con
venții, 250 000 de pui. La rîndul lor, 
crescătorii livrează o parte din pă
sări, iar cealaltă parte o rețin pen
tru nevoile proprii. La Micești s-a 
amenajat recent și o crescătorie de 
fiîște. (Gheorghe Cîrstea).

trializare a sfeclei de zahăr Podari, 
munca este mai bine organizată si 
controlată.

Faptul că recoltarea sfeclei de za
hăr a demarat sub auspiciile unei 
bune organizări ne-a fost de
monstrat cu prilejul unui recent raid 
prin unitățile din sudul județului, a- 
colo unde munca este în toi. 
prezent la nivelul județului 
fiind strînsă și transportată 
mai bine de 1 700 hectare. Pe 
„Trei dealuri" cu o suprafață 
hectare de pe raza C.A.P. Drănlc se 
lucra în flux : două echipe forma
te din 43 de cooperatori decoletau 
sfecla în urma dislocatorului și o în- 
cărcau în remorci care o transpor
tau direct la fabrică. în urma lor, 
șapte lucrători de la zootehnie strin- 
geau cu grijă. în atelaje, coletele 
pentru hrana animalelor. Organizîn- 
du-și in acest fel munca, cooperato
rii de la Drănic își depășesc zilnic 
graficele. Si pe ogoarele C.A.P. „16 
Februarie", din Segarcea. se lucra in 
flux. Ritmul recoltatului ar putea fi 
însă mult sporit dacă în locul scoa
terii manuale a sfeclei s-ar folosi 
dislocatorul. „Dacă am lucra meca
nizat. ne spune Aurel Mincă, șeful 
unei echipe de 45 de cooperatori, am 
depăși cu mult graficele. Cu furca 
sfecla se scoate foarte greu pentru 
că pămîntul este tare". Trecînd și pe 
ogoarele altor unități, cum sînt cele 
din Urzicuța. Valea Stanciuhii, 
Ostroveni și Galicea Mare, am con
statat respectarea riguroasă a gra-

pină in 
sfecla 

de pe 
tarlaua 
de 200

In ultimele zile, mai cu seamă în 
cooperativele agricole Brădeanu, 
Boldu. Balta Albă. Cîmpeni s-a lu
crat intens la recoltarea sfeclei de 
zahăr. Fiecare formație cunoaște din 
timp tarlalele ce urmează a fi re
coltate și cantitățile ce trebuie expe
diate zilnic spre fabrică. în acest fel, 
activitatea se desfășoară ordonat, iar 
prevederile din grafice sînt îndepli
nite întocmai. Așa spre exemplu, la 
Brădeanu lucrează zilnic 160 de co
operatori si se trimit la prelucrare 
100 tone de sfeclă ; la cooperativa 
agricolă Boldu s-au recoltat si expe
diat, în fiecare zi. cu 20 la- sută 
mai multă sfeclă decît cantitatea 
prevăzută.

Alături de forța manuală reparti
zată la recoltare se găsesc ..în front" 
28 de combine de recoltat cu care a 
fost completat parcul de mașini al 
S.M.A. Pentru ca sfecla recoltată in 
cursul unei zile să fie prelucrată în 
proporție de cel puțin 80 la sută, au 
fost luate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice. mai cu seamă în ce 
privește efectuarea rapidă a transpor
tului. preluării în fabrică si intrării 
în fluxul tehnologic de prelucrare. La 
întreprinderea de industrializare, 
funcționează un dispecerat perma
nent care deplasează operativ mij
loacele de transport în funcție de ne
cesitățile reale ale cooperativelor a-

gncole cultivatoare de sfeclă, asigu- 
rînd o utilizare corespunzătoare a ca
pacităților de transport și ritmicitatea 
sosirii vehiculelor la fabrică. Si acti
vitatea de prelucrare este bine orga
nizată. După cum ne spunea ing. 
Dumitru Ungureanu. directorul între
prinderii. prin autoutilane s-au exe
cutat o serie de utilaje și dispozitive 
care au înlocuit vechile instalații, rea
li zindu-se echipamente cu parametri 
de funcționare superiori, cum sînt 
cele 5 mașini de tăiat sfeclă si o roa
tă elevatoare cu diametrul de 12 metri. 
Acum se lucrează la ultimele detalii 
ale instalației hidraulice de descărca
re mecanică a vagoanelor de cale fe
rată. care va fi pusă in funcțiune la 
1 septembrie și va dubla capacitatea 
existentă. Măsurile aplicate pînă a- 
cum în întreprindere au dus la 
scurtarea timpului mediu de stațio
nare a autovehiculelor pentru descăr
care la 35 de minute.

Din rapoartele de lucru ale între
prinderii rezultă că zilnic din coo
perativele agricole ale județului Bu
zău se 
fabrică 
adaugă 
Brăila 
ministerului de resort, care preve
dea ca pînă la 22 august să se recep
ționeze și prelucreze o cantitate de 
21 200 tone. întreprinderea a prelu
crat 36 000 tone.

descarcă si se prelucrează în 
2 600 tone sfeclă, la care se 
600 tone nrimite din iudetele 
și Vrancea. Fată de graficul

Actionînd în spiritul măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv. colectivul de muncă de la 
întreprinderea de rețele electrice 
Suceava a reușit în ultimul timp 
să asigure o mai mare siguranță 
în functionarea instalațiilor de 
transport si distribuție a energiei 
electrice. Tovarășul ing. Ovidiu Ne- 
goiță. directorul întreprinderii, ne-a 
relatat cele ce urmează: ..In tot 
ceea ce am întreprins pînă acum 
si vom întreprinde în continuare, 
avem în vedere mai cu seamă îm
bunătățirea stării tehnice a instala
țiilor. perfectionarea pregătirii pro
fesionale a tuturor angaiatilor si 
instaurarea unei discipline confor
me cu exigentele impuse de speci
ficul muncii noastre. De o deose
bită însemnătate s-a dovedit acțiu
nea de autocontrol inițiată în pe
rioada mai-iunie 
adus contribuția 
plexe cuprinzînd 
unitatea centrală
tiilor. Actionîndu-se 
eficient au putut fi rezolvate mai 
multe deficiente si puncte slabe în 
instalații și în activitatea persona
lului. Totodată, pentru măsurile a 
căror realizare necesită un timp

a.c. la care si-au 
trei brigăzi com- 
specialisti de la 

si din cadrul sec- 
operativ si

termene 
nomi-

Emilian ROUĂ 
Nicolae BABALAU 
Mihai BÂZU 
corespondenții „Scînteii’

mai îndelungat s-au fixat 
si responsabilități precise, 
nalizate în planurile de lucrări.

Ca urmare a măsurilor de in
struire a cadrelor, structura per
sonalului muncitoresc s-a îmbună
tățit sub raport calitativ prin 
terea ponderii electricienilor 
lificați în scoli profesionale, 
energetice si scoli tehnice, de 
la sută, cît a fost in 1976, la 
sută în prezent. Pe această 
depunem în continuare _ _____
susținute. Acum, de pildă, se pregă
tesc ca electricieni-șoferi un nu
măr de încă 74 muncitori, urmînd 
ca începînd din trimestrul IV a.c. 
să deschidem un nou curs pentru 
alți 50 de angajați. Totodată, în 
activitatea de perfecționare a cu
noștințelor profesionale pe ansam
blul întreprinderii sînt < 
aproape 1000 de lucrători, 
acestea ne dau garanția că 
rioada următoare. în anii 
vom 
bine 
vin.

cres- 
ea- 

licee 
la 67 
82 la 
linie 

eforturi

putea să ne îndeplinim 
importantele sarcini ce 
(Gh. Parascan).
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fotografie : stația de 220In ___ .______
kilovolți — Suceava.
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României — căa de-a 

33-a aniversare a insurecției naționale arntete antifasciste și 
antiimperialiste — precum șl a centenarului proclamării Indepen
denței de stat, in numele poporului angolez, al Mișcării Populare 
de Eliberare, al guvernului Republicii Populare Angola și al meu 
personal, transmit un salut călduros și militant stimatului prieten 
și tovarăș, președintele Nicolae Ceaușescu. poporului și guvernului 
român, Partidului Comunist Român.

Momente ca acestea sint de neuitat, de neșters din amintire, in 
istoria vieții popoarelor cure, cu eforturi unite, au luptat și luptă 
încă pentru afirmarea demnității omului în societate, pentru elibe
rarea demnității omului în societate, pentru eliberarea definitivă 
de exploatarea capitalistă șl iugul imperialist, Datorită eforturilor 
însemnate, a sacrificiului colectiv. îndreptate spre construirea unei 
societăți socialiste, bazată pe învățătura marxist-leninistă. poporul 
român se poate mindri astăzi cu marile realizări și succesele de 
prestigiu obținute. Acestea sint un exemplu cu care Si noi, ango
lezii, ne mindrim.

Prietenia dintre popoarele român și angolez, care datează de 
mal multi ani, se întărește zi de zi. deoarece lupta pe.care o du
cem aici în Angola este îndreptată împotriva aceluiași dușman — 
imperialismul, șl urmărește același obiectiv — construirea unei 
societăți socialiste cu adevărat libere de exploatare si în cate să 
se afirme demnitatea omului. Pentru aceasta, poporul angolez îm
părtășește cu satisfacție bucuria poporului prieten român în aceas
tă zi de deosebită importanță In Viața națională, a României.

Vă rog. stimate prieten si tovarăș, să primiți urările pe care vi 
le adresez de sănătate si fericire, precum si asigurarea celei mai 
înalte si frățești consideration!.

Dr. AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A.

' Președinte al Republicii Populare Angola

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră ne oferă 
plăcuta ocazie de a vă exprima, in numele Întregului popor al Gui
neei. a partidului său-stat, ca și in numele nostru personal, felicită
rile noastre deosebit de vii și călduroase. Dăm o înalță apreciere 
calității relațiilor strinse de prietenie și de cooperare sinceră dintre 
țările noastre dornice șă promoveze o politică bazată pe echitate 
în schimburile internaționale, respectul instituțiilor și suveranității 
statelor. Urmărim cu mare atenție eforturile imense depuse de po
porul român prieten, sub conducerea înțeleaptă a partidului său 
comunist, pentru edificarea unei' Românii socialiste și prospere.

Reinnoindu-vă hotărirea noastră, de a acționa pentru întărirea 
continuă a relațiilor pe multiple planuri care leagă atit de fericit 
țările noastre, vă rugăm să primiți. Excelență și dragă prietene, 
asigurările deosebitei noastre considerațiuni.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționala a țării dumneavoastră îmi oferă 
plăcuta ocazie do a vă adresa, In numele poporului Voltei Supe
rioare. al guvernului săU, ca și In numele meu personal, sincerele și 
călduroasele mole felicitări. Folosim această fericită Împrejurare 
pont.ru a vă reasigura de hotărirea noastră constantă de a acționa 
pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare dintre po
poarele noastre, in scopul realizării bunăstării lor. Vă 1-og să primiți, 
Excelență, urările noastre fierbinți pentru fericirea dumneavoastră 
personală, precum și pentru prosperitatea poporului român prieten.

Primiți, totodată, asigurarea înaltei mele considerațiuni.
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

General de corp de armată, 
Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și mult stimate prieten,
Sărbătorirea aniversării eliberării Republicii Socialiste România 

— marea și frumoasa dumneavoastră țară — îmi oferă deosebita 
plăcere să adresez Excelenței Voastre, in numele poporului centra- 
frican. al partidului său național, Mișcarea pentru Evoluția Socială 
a Africii Negre, ca și in numele meu personal, felicitările cele tnai 
vii și călduroase.

Lumea își Va reâmi.nti pentru multă vreme încă curajul de 
nezdruncinat al poporului român, care nu s-a dat înapoi de la nici un 
sacrificiu pentru a-și afirma în fața intregii omeniri voința și hotă- 
rîrea sa de a trăi liber, stăpln pe țara și soarta sa. Tocmai acest 
curaj a ridicat România in rindul națiunilor avansate pe plan teh- 
nico-economic.

Reînnoindu-vă expresia profundei noastre stime, vă rugăm Să 
primiți urările fierbinți de sănătate și viață Îndelungată pe care ie 
adresăm Excelenței Voastre, onorabilei dumneavoastră familii și 
intregulifi popor român.

Cu înaltă considerațiune,

Maiestatea Sa BOKASSA I
Împăratul Africii Centrale

Secretarului general 
al Partidului Comunist Român 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu Ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării țării dumnea

voastră, avem onoarea să adresăm, în numele Partidului A.K.F.M. 
din Madagascar, calde felicitări, urări frățești de succese in efor
turile dv. pentru edificarea societății socialiste dezvoltate, care 
asigură prosperitatea poporului român prieten.

Cu sentimente frățești,
RICHARD ANDRIAMANJATO

Președinte

GISELE RABESAHALA
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, rog pe 
Excelenta Voastră să primească felicitările mele călduroase, precum 
și cele mai bune urări din partea poporului elen și a mea personal 
petltru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea eliberării țării dumneavoastră îmi oferă din nou 
ocazia de â reînnoi Excelentei Voastre viile și călduroasele mele 
felicitări. îmi este plăcut să adresez urări alese de fericire și sănă
tate pentru dumneavoastră personal și de prosperitate pentru po
porul român prieten.

Rămin convins că excelentele relații de stimă și cooperare fruc
tuoasă care unesc astăzi țările noastre se vor intări continuu, spre 
binele cutezătoarelor noastre popoare.

Cu cea mai Înaltă considerațlune,
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România *
Fericita ocazie a celebrării Zilei dumneavoastră naționale îmi 

oferă marea plăcere de a adresa Excelentei Voastre. în numele 
meu. al poporului și guvernului Republicii Democratice Sudan, 
calde felicitări. urîndu-Vă sănătate si fericire, iar poporului român 
prieten bunăstare si prosperitate in viitor.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a tării dumneavoastră, îmi 

face mare plăcere ca, în numele Excelenței Sale, dr. Kenneth D. 
Kaunda, aflat în Nigeria pentru a asista la o Conferință internațio
nală. și în numele partidului, guvernului Și poporalul Zatnblei. pre
cum șl, desigur. în numele meu personal, să transmit Excelentei 
Voastre, iar prin dumneavoastră, partidului, guvernului și între
gului popor'al Republicii Socialiste-România, salutările noastre fră
țești și sincere felicitări.

Sub conducerea Înțeleaptă și dinamică a Excelenței Voastre, po
porul român ă obținut continuu. în decursul celor 33 de ani, pro
grese și realizări strălucite în domeniile politic, economic, social 
și in alte domenii.

Vă urez, Excelență, multă sănătate.
A. G. ZULU

Secretar general al Partidului 
Unit al Independenței Naționale 

și Președintele ad-interim al Republicii Zambia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
în numele mișcării noastre, âl forțelor noastre combatante, pre

cum si al maselor luptătoare din Zimbabwe, permlteti-ml să vă 
felicităm pe dumneavoastră personal, guvernul și poporul român, cu 
prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării poporului si națiunii 
dumneavoastră.

Noi. care încă continuăm să luptăm în condițiile impuse de jugul 
imperialismului, colonialismului si capitalismului, ne inspirăm in 
cel mai înalt grad si căpătăm forța revoluționară din experiența 
eroică de luptă a dumneavoastră, iar sprijinul dumneavoastră 
constant pentru lupta noastră de eliberare aduce si mai aproape 
ziua victoriei împotriva forțelor reacționare.

Fie ca solidaritatea celor două ponoare ale noastre să se dez
volte in continuare.

Trăiască cauza popoarelor.
Cu salutări tovărășești, 

al dumneavoastră,

R. G. MUGABE
Secretar general al Z.A.N.U.

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Din partea Congresului Național African și poporului asuprit 
din Africa de Sud, Vă transmitem felicitări dumneavoastră și po
porului Republicii Socialiste România, cu ocazia celei de-a 33-ă 
aniversări a eliberării de sub dominația fascistă. în aceste mo
mente grele ale Africii australe, sprijinul României constituie 
pentru noi o puternică încurajare. Victoria construcției socialiste 
în România este în interesul luptei noastre.

O. TAMBO
Președinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc 

să adresez Excelentei Voastre felicitările mele dele mai călduroase 
Si cele mai bune urări de fericire personală, precum si de bună
stare Si prosperitate poporului român.

BHUMIBOL

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rog, domnule președinte, să binevoiți a primi cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și de prosperitate 
pentru poporul român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

vă transmit. Excelentă, urările mele cele mai bune pentru un viitor 
fericit si plin de succese al poporului român. edre»indu-vă. tot
odată, si cele mai bune urări de sănătate personală.

Am convingerea că bunele relații dintre Republica Federală Ger
mania si Republica Socialistă România se vor lărgi si adînci in 
continuare si că ambele țări vor colabora si pe viitor in mod 
fructuos — avind in vedere mai ales Conferința de la Belgrad — 
sure binele popoarelor lor si spre folosul unei dezvoltări pașnice in 
Europa.

Pentru președintele
Republicii Federale Germania

Dr. BERNHARD VOGEL
Președintele Bundesratului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului atgentinean, precum și al meti 

personal.. îmi este plăcut să exprim Excelentei Voastre cele mai 
sincere urări de fericire personală, felicitări si urări de prosperitate 
pentru tara prietenă.

General JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Republicii Argentina

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi 
este plăcut să vă adresez, în numele poporului gabonez, al guver
nului meu și al Partidului Democrat Gâbohez, ca și în numele meu, 
călduroasele mele felicitări.

Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre vor continua să se lărgească și să se dezvolte pe viitor.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de fericire pentru 
Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul român.

Cu deosebită considerațiune,
EL HODJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, 

avem onoarea și bucuria de a adresa Excelenței Voastre și poporu
lui român, în numele guvernului și poporului ruandez, regrupat in 
cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, ca .și în 
numele meu personal, sincerele și călduroasele noastre felicitări.

Folosim această fericită împrejurare pentru a exprima dorința ca 
relațiile de prietenie dintre țările noastre să se întărească pe mai 
departe, in vederea realizării unei cooperări fructuoase pentru bună
starea ambelor noastre popoare. Adresăm Excelenței Voastre si po
porului român cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Cu deosebită considerațiune,
General maior HABYARIMANA JUVENAL

Președintele Republicii Ruanda, 
Președintele fondator al Mișcării 

Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorindu-se o nouă aniversare a Zilei naționale, rog pe Ex
celența Voastră să primească mărturia statornicei noastre prietenii 
și felicitările pe care le adresez în numele guvernului și poporului 
Uruguayan.

APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a zi a eliberării Republicii Socialiste 

România, îmi revine marea plăcere de a vă adresa, Excelenței 
Voastre, precum si poporului Republicii Socialiste România, felici
tările mele cordiale. Sint sigur că această memorabilă zi va servi 
la continuarea bunelor tradiții șl nobilului țel al marii dumneavoas
tră națiuni.

Doresc să real'irrp prietenia noastră și să exprim speranța sin
ceră că, sub conducerea dumneavoastră, poporul Republicii So
cialiste România se va bucura de pace și bunăstare și va contribui 
la fericirea întregii omeniri. Mă rog pentru sănătatea dumnea
voastră și prosperitatea marii dumneavoastră națiuni.

Noi, cel zece milioane de membri al Organizației Soka Gakkai din 
Japonia, am dori să ne aducem partea noastră modestă de contri
buție la propășirea demnității vieții umahe, libertății spiritului 
uman, creării culturii omenești, păcii etern? pentru ființele umane, 
printr-o mișcare populară bazată pe filozofia budistă de 3000 de ani.

Cu cele mai bune urări și salutări,
DAISAKU IKEDA

Președintele Organizației 
Soka Gakkai din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului, poporului venezuelean Si al meu personal, 

am onoarea să adresez Excelentei Voastre Sincerele mele felicitări 
cu orileiul sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale a 
României.

Folosesc această ocazie pentru a transmite urări de prosperitate 
poporului român si de fericire personală Excelentei Voastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, am marea plăcere de 

a vă adresa. în numele guvernului și poporului din Seychelles, 
precum și al meu personal, salutări și felicitări cordiale Excelenței 
Voastre șl poporului român.

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
Cu ocazia Celei de-8 33-a aniversări a eliberării României ne 

adresăm dumneavoastră pentru a vă exprima felicitările noastre 
cele mal călduroase pentru acest atlt de memorabil eveniment, 
simbol al nestrămutatei dorințe de independență și libertate a po
porului român,

Triumful total asupra trupelor invadatoare fasciste a deschis 
drumul socialismului in România și a însemnat începutul unei 
hot ere de pace, prosperitate și progres, care a transformat Româ
nia intr-o mare tară socialistă, liberă și independentă.

Comitetul Central al Partidului Muncii din Spania salută ani
versarea acestei mari victorii a poporului român, condus de parti
dul său. comunist, cu convingerea că aceasta va însemna un nou 
impold în obținerea de succese tot mai mari in construcția socia
lismului si in dezvoltarea multilaterală a tării.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Spania

NAZARIO AGUADO AGUILAR

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării de sub 
jugul fascist, adresăm salutări comuniste poporului român, dorin- 
du-vă succese in lupta pentru pace și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a Zilei naționale, vă urăm 
noi si tot mai mari succese in construirea societății socialiste.

ERMENEGILDO GASPERONI
Președintele

Partidului Comunist Sanmarinez

UMBERTO BARULLI
Secretar general

al Partidului Comunist Sanmarinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășe secretar general,
Primiți salutul frățesc și. solidar al Comitetului Executiv Na

țional al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian prin inter
mediul căruia ne exprimăm telicitările noastre partidului comu
nist. guvernului și poporului român cu prilejul aniversării insu
recției antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, care 
a permis răsturnarea dictaturii și care a deschis drumul eliberării 
patriei și transformării «ale revoluționare.

Succesele și realizările dobîndite în construcția socialismului în 
România demonstrează in ocazii ca cea prezentă justețea dru
mului străbătut și constituie un sprijin ferm pentru obiectivele 
și acțiunile forțelor care, in toate continentele lumii, se află an
gajate în răsturnarea dominației imperialiste. în scuturarea jugului 
capitalist și cucerirea socialismului.

De aceea, tovarășe secretar general, Vă transmit dumneavoas
tră salutul și solidaritatea noastră CU ocazia acestui eveniment 
istoric.

Cu frăție,
pentru Comitetul Executiv Național

FERNANDO MALDONADO
Secretar general al P.S.R.E.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul Socialist Sanmarinez participă cu sentimente frățești 
la sărbătorirea aniversării insurecției populare antifasciste române 
și urează României noi succese ne calea progresului orinduirii 
socialiste.

REMY GIACOMINI
Secretar general

al Partidului Socialist Sanmarinez

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
în cadrul manifestărilor consacra

te aniversării zilei de 23 August, ia 
Pekin, Asociația de prietenie a po
porului chinez eu străinătatea st Aso
ciația de prietenie China—România, 
ău organizat un cocteil ei O gală a 
filmului, la care au luat parte Ci 
Ten-kuei, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C, Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat. Van Pin* 
nan. președintele Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea. Iu Glan. adlunct al ministru
lui afacerilor externe. Li Yi-men. ad
junct al șefului Secției pentru rela
țiile externe a C.C. al R.C. Chinez, 
adjuncți ai șefului Marelui Stat Ma
jor și Direcției Generale Politice a 
Armatei, alte personalități din condu
cerea instituțiilor centrale chineze.

A luat parte, de asemenea, delega
ția româriă de activiști de partid, con
dusă de Ludovic Fazekaș, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Harghita al 
P.C.R.

în cadrul manifestării. Van Pin* 
nan și Ion Dorobantu. însărcinat cu 
afaceri ad-interim al României la 
Pekin, au rostit scurte alocuțiuni. în 
care a fost subliniată semnificația 
zilei de 23 August, fiind, totodată, e- 
videntiatâ dezvoltarea continuă a co
laborării prietenești româno-chineze. 
Cu același prilej a fost prezentat fil
mul ..Pintea".

în Uniunea Sovietică, la complexul 

zootehnic din Konatantinovo a fost 
organizată o adunare festivă, la care 
au participat Anna Țukanova, prim- 
Vicepreședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie «ovieto-ro- 
mfine. V. G. Ratkln, prim-secretar al 
C.C. al Comitetului raional Domo
dedovo al P.C.U.B., membrii delega-

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
ției Consiliului General A.R.L.U.S.. 
condusă de Florian Balaure. prorec
tor al Academiei ..Stefan Gheorghiu", 
membru in Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S. Vorbitorii au evOcat sem
nificația sărbătorii naționale a Po
porului român, precum și dezvolta
rea largă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-sovletice. Acțiuni 
similare au fost organizate la Ere
van. Riga. Odessa Si Ujgorod.

La Phenian a avut loc, sub aus
piciile Comitetului administrativ al 
orașului și Asociației de prietenie 
coreeano-române. o adunare festivă 
la care au vorbit despre importanța 

zilei de 23 August Wan Kiang Hak, 
vicepreședinte al Comitetului ad
ministrativ al capitalei, și ambasa
dorul tării noastre. Dumitru Popa. 
Marcînd același eveniment, elevii Și 
cadrele de la Complexul școlar mi
litar din orașul SUnân, precum și 
muncitorii de la Combinatul textil 

din orașul Sarivan au organizat o 
adunare prietenească.

Adunări festive consacrate sărbă
torii noastre naționale au avut loc, 
de asemenea, la Sofia și Velîko Tir- 
novo, unde au Vorbit despre semni
ficația evenimentului acad. Sava 
Ganovski, președintele Asociației de 
prietenie bulgaro-române, Nikola 
Stoianov. președintele Consiliului 
județean al Frontului Patriei, și am
basadorul României. Trofin Sime- 
drea.

Aniversarea Zilei de 23 August a 
fost marcată în Străinătate si prin 
inaugurarea unor expoziții româ

nești. La Palatul Congreselor din 
Cuionou a fost deschisă o amplă 
expoziție de fotografii, ihfățișînd 
momente remarcabile din istoria 
poporului român. în cuvîntul pro
nunțat la vernisaj, ministrul culturii 
populare, tineretului și sportului. 
Francois Kouyami, a prezentat pe 

larg semnificația actului istoric de 
la 23 August 1944. precum și victoriile 
Obținute de poporul român în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Expoziții au 
mai fost deschise la Varșovia, Am
man. Caracas. Bogota. Conakry.

Pentru a marca sărbătoarea na
țională a boporului român, la Uni
versitatea din Dar Es Salaam a avut 
loc o seară culturală, in cadrul căreia 
președintele Asociației Studenților 
din localitate. John Kumwembe. a 
vorbit despre însemnătatea eveni
mentului. La Caracas, ambasadorul 
român, Petrache Dănllă. a conferen

țiat despre ziua de 23 August 1944 si 
despre importanta el pentru evoluția 
istorică ulterioară a României con
temporane. O seară Culturală consa
crată aceluiași eveniment a avut loc 
și la Bogota.

în cursul sesiunii științifice consa
crate limbilor balcanice, organizată 
în cadrul Seminarului international 
de limbă si literatură macedoneană 
de la Ohrid (R.S.F.I.). acad. prof. 
Vitoevskl Boiidar a vorbit desbre în
semnătatea Zilei de 23 August Pen
tru poporul român, despre dezvol
tarea economică Si socială a Româ
niei. precum si despre raporturile 
româno-iugoslave.

Evenimentul de la 23 August â fost 
marcat si prin deschiderea unor săn- 
tămîni sau Zile ale filmului româ
nesc la Phenian. Conakry. Dar Es 
Salaam. Lagos. Amman. Caracas. 
Cairo. Dakar. Luanda.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust au vorbit la posturile de radio 
si televiziune ambasadorii români la 
Phenian — Dumitru Pona. Buenos 
Aires — Gheorghe Apostol. Abidian 
— Ion Dumitru, Amman — Vasile 
Gândilă, Cairo — Petre Burlacu. Bra
silia — Nicolae Ghenea. San Josă — 
Constantin Stănescu. Luanda — Ion 
Moraru. Conferințe de breșă la care 
au vorbit ambasadorii români au fost, 
de asemenea, organizate la Abidian. 
Nouackchott. Dar Es Salaam.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
în sprijinul continuării politicii 

de destindere și pace
BONN. — Într-Un articol publicat 

In „Dle Zeit", președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., Willy 
Brandt, subliniază necesitate» conti
nuării politicii de destindere șl de 
asigurare a unei păci trainice. Re
nunțarea la folosirea forței trebuie 
să rămînă elementul principal al po
liticii Internationale. Numai cu aju
torul mijloacelor pașnice Pot fi a-

GENEVA

Reuniunea Consiliului UNCTAD
GENEVA 2S (Agerpres). — ,.Nu e- 

xistă suficiente premise care să de
monstreze că politica ablicată de ță
rile industrializate occidentale poate 
in Viitor să accelereze relansarea e- 
conomică. astfel incit aceasta să con
tribuie la reducerea șomajului șl la 
înăbușirea breslunllor inflaționiste- 
— a declarat secretarul general el 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), Gamani Co

sigurate cooperarea popoarelor și în
făptuirea principiilor consemnate in 
Actul final de la Helsinki. Referin- 
du-se la relațiile R.F.G. cu țările 
socialiste. Willy Brandt subliniază 
necesitatea găsirii unor noi domenii 
in care interesele sint comune și li
chidării divergențelor pe calea tra
tativelor.

rea, in cadrul reuniunii Consiliului 
UNCTAD de la Geneva. Eî a sub
liniat, totodată, că țările sărace sint 
confruntate cu problema datoriilor 
lor externe șl cu un ritm de dezvol
tare relativ scăzut, ceea ce va an
trena dificultăți și în viitor. în a- 
cest sens. Gamani Corea a insistat 
ca la viitoarea reuniune a Consi
liului UNCTAD să se discute cu 
prioritate problema datoriilor țărilor 
sărace.

pont.ru
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Vizita președintelui in exercițiu al Adunării 
a 0. N. U.Generale

Joi s-au desfășurat în Capitală 
convorbirile dintre George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și Ha
milton S. Amerasinghe (Sri Lanka), 
președintele în exercițiu al Adunării 
Generale a O.N.U.. aflat într-o Vizită 
oficială în țara noastră.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale vieții politice mondiale 

. referitoare .la întărirea-, păcii și„ secu
rității pe planeta noastră, la crește
rea rob lui O.N.U. in soluționarea 
problemelor de interes general, la 
democratizarea relațiilor internațio
nale. . O. atenție.. deosebită foșt, gepr-, 
dafă edificării ’ unei noi ordini eco
nomice șl politice mondiale, domeniu 
în care România și Sri Lanka își 
aduc o contribuție tot mai însemna
tă. Cel doi conlocutori au evidențiat 
rolul important al țărilor în curs de 
dezvoltare în stabilirea strategiei și 
tacticii pentru realizarea obiectivelor

noii ordini economice 
ternaționale.

și politice in-

★
In cursul aceleiași 

Macovescu a oferit în 
telul un dejun în saloanele hotelului 
„Intercontinental". 
Constantin 
tiei, Bujor 
tar de stat

■■ Exterior-și

zile, George 
onoarea oaspe-

Au participat 
Stăitescu, ministrul justi- 
Almășan, ministru secre
ta Ministerul Comerțului 

____ ._ Cooperării Economice-In-„ 
ternaționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române, precum și 
B. R. Devarajan, reprezentantul 
P.N.U.D. Ia București.

în timpul dejunului» George ;Maco- , 
vescu și Hamilton S. Amerasinghe â'u 
toastat pentru întărirea colaborării 
dintre România și Sri Lanka, in ca
drul O.N.U. și în alte foruri interna
ționale, pentru fericirea 
tatea popoarelor român 
pentru triumful ideilor 
păcii și progresului.

și prospera
și srilankez, 
nobile ale

(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare egiptene
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, Yehya Toema, a oferit, joi, o 
recepție în onoarea delegației parla
mentare egiptene, condusă de dr. 
Sayed Aii El Sayed, vicepreședinte 
al Adunării Poporului din R.A, 
Egipt.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al

M.A.N., Ion Pop D. Popa, președin
tele Comisiei pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protecția me
diului, Margareta Hauser, secretar al 
M.A.N., deputați și alte persoane ofi
ciale.

★
In cursul zilei, delegația parlamen

tară egipteană a vizitat Tirgul de 
mostre de bunuri de consum din 
Capitală.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
ECONOMICE LIBERIENE

La invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, joi după-amiază a so
sit in Capitală o delegație economică 
liberiană, condusă de James Phillips 
jr.. ministrul finanțelor, președintele 
părții liberiene în Comisia mixtă de 
cooperare economică dintre cele două 
țări. Din delegație face parte Flo- 
rance Chenoweth, ministrul agricul
turii.
-La sosire, pe aeroportul ...Otopeni, - 

oaspeții au fost salutați de Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului mi-

• naloa'/petrolierii șișjgeolpgiejr <je alțe r 
persoane oficiale.

A fost prezent Joseph Graham, 
ambasadorul Liberiei la București.

(Agerpres)

Peste 150000
de vizitatori la Tîrgul 
de mostre de bunuri

de consum

Simpozion 
de ceramica

La Medgidia s-a încheiat cea de-a 
6-a ediție a Simpozionului de cerami
că, în cadrul căruia și-au desfășurat 
activitatea timp de o lună 10 artiști 
plastici, în majoritate tineri veniți 
aici din diverse regiuni ale tării. 
Tema simpozionului a fost „Forme 
decorativ-monumentale". încadrin- 
du-se temei stabilite, ceramiștii de
coratori și sculptori parti cipanți au 
realizat, într-o atmosferă propice 
.creației,, o aerie -de noi - lucrări.- A- ~ 

parcul existent, unde sînt deja am
plasate operele rezultate în cadrul 
edițiilor precedente ale simpozionu
lui, cit și diferite spatii urbane ale 
Medgidiei.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista

„PROBLEME 
ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 5/1977

r a
Ieri în țară : Vremea S-a menținut 

Instabilă și răcoroasă, în cea mai mare 
parte a țării. Cerul a fost variabil în 
Crlșana, Banat și Oltenia șl mai mult 
acoperit în rest. Au căzut ploi tempo
rare și sub formă de aversă în Mol
dova, cea mai mare parte a Transilva
niei șl Munteniei șl, cu caracter local, 
în estul Olteniei și Dobrogea. Cu to
tul Izolat a mal plouat în Banat, estul 
Crlșanel șl nordul Maramureșului. La 
Galați s-a semnalat grindină, 
Virful ~ ' _ • — • ■
viteze pînă la 25 km pe oră, exceptînd 
sudul .' ' ‘
Intensificări locale 
55 km pe oră, Iar în zona de munte 
PÎO.ă..jA. 90-=- 10Q_km. pe, ofă. Tempera
tură acrului, la~ oră 14. oscila- între ’10

„Tîrgul de mostre de bunuri de 
consum — București 1977“ a fost vi
zitat pînă acum de peste 150 000 oa
meni ai muncii din Capitală sau ve- 
niți din diferite colțuri ale tării. In 
ultimele trei zile s-au organizat aici 
pentru vizitatori o serie de manifes
tări — parăzi ale modei,, simpozioane, 
demonstrații practice, gale de filme 
de prezentare a unor produse etc. — 
cu scopul de a ajuta la mai buna cu
noaștere a exponatelor de către pu
blicul consumator, solicitat să-și 
spună părerea asupra sortimentelor 
ce vor forma fondul de marfă desti
nat pieței anului 1978. La fiecare din 
aceste manifestări au participat în 
medie cite 1 000-1 500 de vizitatori.

în același timp au continuat acti
vitățile de contractare între repre
zentanții industriei producătoare de 
bunuri de consum si ai comerțului.

iar la
Omul a nins. Vintul a suflat cu

șl estul țării, unde a prezentat 
cu viteze pînă la

A apărut
„ANALE de istorie» 
..nr. 3/J977 ’’ . I»

cea și Gorgova. In București : Vre- ?u. 1 revismei se xrescnicre cu
mea a fost răcoroasă și instabilă în rubrica: 60 de ani de la mărețele ,z~
prima 
plouat. 
Vîntul

parte a intervalului cînd a 
Apoi cerul a devenit variabil, 

a suflat slab pină la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 august. In țară : Vreme ră
coroasă, la început, apoi în curs de în
călzire. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse Izolate de ploaie, la începutul 
Intervalului In estul țării. iar spre 
sfîrșitul intervalului în nord-vest. Vîn
tul va sufla slab pînă la potrivit (20—30 
km pe ară). Minimele vor fl cuprinse 
între 7 șl 17 grade, Izolat mai coborîte 
în nordul țării și estul Transilvaniei, 
iar maximele între 20 și 28 grade, lo
cal mal ridicate în sudul și vestul ță
rii! în riord-vestuf țării, dimineața, lo
cal. se va produce ceață. In București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Ploaie de scurtă durată la în
ceputul intervalului. Vînt în general 
slab (15—25 km pe oră).

bînzi de la Mărăști — Mărășești — 
Oituz, care cuprinde studiile : „Mă
răști — Mărășești — Oituz — marea 
epopee din vara anului 1917“ ; „Efor
tul militar și material al României 
în anii primului război mondial" ; 
„Caracterul popular al războiului de 
reîntregire națională".

Rubrica Județele patriei — tradiție 
și contemporaneitate inserează arti
colul „Județul Hunedoara în contex- 

' tul istoriei patriei". în cadrul rubricii 
Articole — Comunicări se publică 
materialele : „Programul P.C.R. des
pre imperativul istoric al colaborării 
dtntre comuniști, Socialiști' și alte1 
forțe democratice și progresiste în 
etapa actuală" ; „Afirmarea sindica
telor in viața politică a României 
(1918—1921)“ ; „Ideologia și practica 
nealinierii".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„UNIVERSIADA '77" CICLISM. Azi începe 
„Cupa CIBO“

medaliată eu aur

RAPORTUL POLITIC PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL HUA KUO-FEN 

LA CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. CHINEZ
După cum s-a anunțat, între 12 

și 18 august a avut loc la Pekin 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului JCgmunișt , Chinez. ,în cadrul 
congresului ’tovarășul Hua^Kuo'- 
fen, președintele C.C. al P. C. Chi
nez, a prezentat Raportul politic 
al C.C. al P.C.C.

SOFIA 25 (Agerpres). — Cea de-a 
8-a ediție a Jocurilor mondiale uni
versitare de Vară, competiția poli
sportivă de mare amploare, care a 
reținut în aceste zile atenția ama
torilor de sport de pretutindeni, 
apropie de sfîrșit. Pe arenele 
capitala Bulgariei participanții 
dispută ultimele medalii puse 
joc. între protagoniștii Universiadei 
continuă să se mențină și sportivii 
români care au Cucerit ieri incă o 
medalie de aur (cea de-a 9-a), prin 
echipa de sabie alcătuită din Cornel 
Marin. Dan Irimiciuc. 
Marin Mustață și Ion 
nescu.

Scrimerii români s-au 
magistral de-a lungul întregului tur
neu. dovedind o înaltă măiestrie teh
nică, un spirit de luptă exemplar și . 
o putere de concentrare remarcabilă. 
După ce a întrecut în sferturile de 
finală echipa Cubei și în semifinale 

• pe cea a Italiei, selecționata Româ
niei a întîlnit in finală reprezenta
tiva Ungariei, care eliminase în semi
finale formația U.R.S.S. Disputa 
pentru medalia de aur s-a desfășurat 
în prezența unui numeros public în 
sala de sport a Institutului de edu
cație fizică „Gheorghi Dimitrov". 
Sabrerii români au luat avans încă 
de >îa primele asaifttrt 'd&fdfifă' evo
luției excelente a lui Cornel Marin 
și Ion Pop, care au obținut în acest 
nîeci cîte 3 victorii. Sportivii ma
ghiari au dat o. replică dîrză., redu- efiid fa’''^4țpâc6ful,"crapă ce fuseseră~

se 
din
ÎȘi
in

din Cornel 
Ion Pop, 
Pantelimo-

comportat

pion mondial universitar, la indivi
dual și pe echipe.

■Pe podiumul laureaților Universia
dei au urcat joi alti doi sportivi ro
mâni, Virginia Ruzici și Dumitru Hă- 
rădău, clasați pe locul doi și ciști- 
gâtori ai medaliei de argint la tenis 
în proba de dublu-mixt. De notat că 
Virginia Ruzici a obținut la actuala 
ediție a Universiadei două medalii: 
una de aur în proba de dublu fete 
împreună cu Florența Mihai 
de argint.

Ieri s-au încheiat jocurile 
nare ale turneului de polo, 
echipele calificate în turneul 
numără și echipa României, 
tr-un meci important disputat ieri a 
terminat la egalitate 7—7 cu 
ția Ungariei.

Astăzi începe competiția ciclistă 
internațională pentru „Cupa CIBO", 
care măsoară 655 km împărțiti în 7 
etape. La startul competiției, care 
se va da din orașul Brașov, vor fi 
prezentă alături de unii dintre cei 
mai buni alergători români, cicliști 
de valoare din Bulgaria. Cehoslova
cia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Astăzi, prima etapă va purta 
caravana sportivă între orașele Bra
șov și Sibiu (143 km).

și alta

prelimi- 
Printre 
final se 
care în-

lorma-

Sîmbâtâ și duminică, 
pe stadionul Republicii 
campionatele naționale 

de atletism

★
în ultimele trei finale ale 

lui de tenis s-au înregistrat 
toanele rezultate : simplu fete : Ma
rina Kroșina (U.R.S.S.) — Renata To
manova (Cehoslovacia) 6—3. 4—6,
8-rti ; simplu bărbați : Tomas Smid 
(Cehoslovacia) — Balasz Taroczi (Un
garia) 6—3, 6—4, 4—6, 3—6, 6—1 ; du
blu mixt: Renata Tomanova. Ja
roslav Slozil (Cehoslovacia) — Virgi
nia Ruzici, Dumitru Hărădău (Româ
nia) 6—4,7—.5. , . .. , ,

turneu- 
urmă-

pe stadionul Republicii ’din 
încep întrecerile unei noi 
campionatelor naționale de 
In programul competitional

Mîine 
Capitală 
ediții a 
atletism. _  ________  . „ ...
figurează 34 de probe (20 masculine 
și 14 feminine). Actuala ediție reu
nește o serie de campioni consacrat! 
creditați cu performante de valoare, 
ca Natalia Mărășescu, Ileana Si tai. 
Maricica Puică, Argentina Menis, 
Cornelia Popa, Uie FloroiU. Paul 
Copu, și alții. . .. r

0-4» m' 
conduși cu 8—5, dar ,scrimerii din 
echipa României au reușit să cîștige 
cu brio asaltul decisiv, termi- 
nind învingători cu 9—7. Acest nou 
succes al scrimerilor noștri la Uni
versiadă confirmă relansarea scrimei 
românești in arena internațională. 
La jocurile de la Sofia, echipa de 
scrimă a României a obținut pină in 
prezent 2 medalii de aur și 2 de 
bronz. O performanță excepțională a 
realizat tînărul sabrer bucureștean 
Cornel Marin, laureat ca dublu cam-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
‘•‘Uâ ‘San VAstdfeal* (■''fttfiezltorafau'*’'' 

început lucrările Federației interna
ționale de ciclism. Cu unanimitate 
de voturi a fost reales ca președinte 
al acestui for Adriano Rodoni 
(Italia). S-a stabilit ca ediția de anul 
viitor a campionatelor mondiale să 
aibă .loc între 16 si 27 august în or
ganizarea federației din R.F. Germa
nia. întrecerile pe pistă se vor des
fășura între 16 și 21 august pe ve
lodromul olimpic din Miinchen.

• Selecționatele de fotbal ale Aus
triei si Poloniei s-au întîlnit într-o

part'iiîă,,anîicăll§'^isi^titâtăririi'hbcftirffti* 
pe stadionul 
capătul unui 
au terminat 
de 2—1.
• Comisia 

raionului" < 
Sydney a comunicat că la punctul 
de contrei din orașul Kabul (Afga
nistan) primul loc în clasamentul 
provizoriu este ocupat de englezii 
Tony Fowkes (Mercedes) și Andrew 
dowan (Mercedes).

„Prater" din Viena. La 
ioc spectaculos, gazdele 
învingătoare cu scorul

. de organizare a „ma- 
automobilistic Londra—

DE LA ADAS
Pentru protejarea victimelor ac

cidentelor de circulație și repararea 
prejudiciilor suferite de acestea, 
prin avarierea sau distrugerea bu
nurilor ori prin vătămarea cor
porală a unor persoane, a fost in
trodusă — încă din anul 1972 — 
asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă pentru pagubele 
produse prin accidente de auto
vehicule. deținute de către persoa
nele juridice si cele fizice.

In rîndurile conducătorilor auto 
există o categorie numeroasă pen
tru care ADAS a pus în aplicare 
o foarte utilă si oportună asigurare 
de răspundere civilă auto. Este 
vorba de conducătorii auto ai orga
nizațiilor socialiste (persoanele an
gajate în funcția de conducător 
auto : șofer, ajutor de șofer, con
ducător de motociclu. de tractoare, 
sofer-taxator, sofer-primitor si 
distribuitor gestionar si alte func-

____________________________________________ t

ții similare : membrii cooperatori 
avînd funcția de conducător auto), 
care îndeplinesc la volan sarcinile 
de muncă din aceste unităti.

Conducătorul auto profesionist 
cunoaște că dacă — atunci cind 
este la volanul unui autovehicul ce 
aparține unității al cărei angajat 
este — săvirseste un accident si 
aduce astfel cuiva o pagubă, per
soana păgubită are dreptul la des
păgubiri din partea acestuia si a 
organizației socialiste deținătoare a 
autovehiculului cu care s-a produs 
accidentul. Pentru acea unitate. 
ADAS — în temeiul asigurării prin 
efectul legii de răspundere civilă 
auto — plătește despăgubirea per
soanei Păgubite, dar unitatea res
pectivă este obligată, potrivit le
gii. să recupereze integral de la 
conducătorul auto, vinovat de pro
ducerea accidentului, contravaloa
rea despăgubirii.

La sugestiile celor interesați s-a 
pus la dispoziția sutelor de mii de 
conducători auto profesioniști o 
asigurare facultativă. Cei ce posedă 
o asemenea asigurare. în cazul cînd 
conduc un autovehicul aoartinînd 
organizației socialiste al cărei an
gajat este, produc din vina lor un 
accident provocind pagube unei 
terte persoane, nu mai sînt obli
gati să restituie despăgubirea oe 
care ADAS a plătit-o terțului pă
gubit.

Asigurarea de răspundere civilă 
a conducătorilor auto profesionist! 
șe Poate încheia ne o perioadă de 
1 an sau de 6 luni.

Costul asigurării este pentru cei 
care conduc orice fel de autovehi
cule, cu excepția motoci durilor. 125 
de lei. la asigurările încheiate pe o 
perioadă de 1 an. de 70 de lei. la 
asigurările încheiate oe o perioadă 
de 6 luni.

națiune. Vom ține sus mărețul stin
dard al președintelui Mao și vom 
continua să înfăptuim linia sa revo
luționară în problemele externe. Vom 
âtrtitge '-tihitatfer nbăsttfă1 *Ctf 'țările so-.1'- 
cialiste. cu proletariatul și națiunile 
asuprite din întreaga lume, vom strîn- 
ge unitatea noastră cu* țările lumii a 
treia, vom stabili și vom dezvolta re
lațiile noastre cu alte țări, pe baza 
celor cinci principii ale coexistentei 
pașnice.

Un amplu capitol al raportului -este 
consacrat preocupărilor în domeniul 
dezvoltării economiei. Prin eforturile 
depuse in ultimele luni a fost schim
bată situația anterioară, în care pro
ducția ș stagnat sau chiar a dat îna
poi. în unele zone. Incepînd din 
luna martie a acestui an, pro
ducția industrială, volumul transpor
turilor, achizițiile de stat, vînzările 
de bunuri și veniturile statului au 
crescut simțitor, fiind stabilite noi 
recorduri prin depășirea succesivă a 
realizărilor de vîrf precedente. Pro
ducția industrială s-a redresat rapid. 
Valoarea brută a producției indus
triale în lima iunie a depășit 
nivelul din aceeași lună a anului 
trecut. Deși producția agricolă 
a fost afectată de o secetă 
neobișnuit de drastică și alte calami
tăți naturale, pierderile au fost re
duse considerabil ; în multe zone s-a 
strîns o recoltă deosebit de bună de 
cereale de vară de către membrii co
munelor. Masele sînt hotărîte să 
meargă pînă la capăt și să folosească 
fiecare minut în marea luptă pentru 
edificarea patriei noastre socialiste. 
Mișcările de masă pentru a învăța 
de la Tacin în industrie si de la Tă
ceai în agricultură au luat o amploare 
fără precedent. O campanie revolu
ționară socialistă de întrecere. învă
țătură. antrenare, ajutorare Si depă
șire se desfășoară nu numai în cadrul 
întreprinderilor si între întreprinderi, 
dar și între departamente si provin
cii. între municipalități si regiuni au
tonome. Se depun eforturi pentru pro
movarea revoluției Pe frontul științei 
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Cea de-a 3-a Plenară a Celui de-al ~ ~
X-lea Comitet Central a adoptat, 
în unanimitate, rezoluția privind 
excluderea pentru totdeauna din 
rîndurile partidului a celor pa
tru. destituirea lor din toate func
țiile din interiorul și din afara parti
dului.

Dictatura proletariatului în țara 
noastră — relevă în continuare ra
portul — este mai consolidată ca ori- 
cînd. Drumul este deschis pentru 
aplicarea corectă și deplină a liniei 
revoluționare a președintelui Mao 
pentru o nouă perioadă de dezvol
tare a revoluției și construcției so
cialiste, pentru realizarea stabilității 
și unității, a unei mai mari 
tară.

Referindu-se la sarcinile 
ale construcției socialiste, 
relevă necesitatea înfăptuirii revolu
ției în sfera relațiilor de producție, 
a întăririi și dezvoltării proprietății 
socialiste a poporului, astfel" îneît să 
se realizeze o mai mare concordan
tă' cu forțele de producție în curs de 
dezvoltare. Este necesar să se in
troducă inovații tehnice. Să se reali
zeze revoluția tehnică și să se dez
volte rapid forțele de producție, să 
se asigure sistemului socialist o bază 
materială solidă.

întregul partid, întreaga armată 
și poporul apartinînd tuturor na
ționalităților trebuie să se unească 
ferm și să depună eforturi con
certate pentru a realiza hotă- 
rîrea strategică a Comitetului Central, 
strtduindu-.se să obțină noi succese in 
acest an și succese însemnate in 
cursul viitorilor trei ani. Dacă acest 
lucru va fi realizat, va fi creată o 
temelie solidă pentru transformarea 
Chinei într-o tară socialistă puternică 
și modernă, sarcină care constituie 
misiunea istorică a clasei muncitoare 
chineze și a poporului chinez, misiu
ne ce trebuie să fie dusă la bun sfîr
șit pînă la finele secolului.

In perioada de la Congresul al X- 
lea. Partidul Comunist Chinez a ur
mat ferm linia, principiile si politica 
stabilite dfe președintele Mao în do
meniul politicii externe, a adus noi 
contribuții la evoluția situației inter
naționale într-o direcție favorabilă 
tuturor popoarelor lumii. Republica 
Populară 
prestigiu 
creștere, 
treagă.

Situația, internațională este astăzi 
foarte bună. în ultimii ani. lupta re
voluționară a proletariatului interna
țional. luptele de eliberare ale po
poarelor și națiunilor oprimate Si 
mișcările de masă revoluționare, din 
multe țări s-au întărit și mai mult. 
Noi țări au sfărîmat cătușele colonia
lismului. i-au izgonit pe agresorii 
străini, au "devenit libere și-indepen- < 
dente. Tendința, principală în situația 
internațională este aceea a afirmării 
voinței de independentă a popoarelor.

, .Relevindu-se rolul important ce re- 
' ’'irifeftiătibfiară ''-țărilor’'■

mici și mijlocii, țărilor lumii a treia, 
în raport se subliniază necesitatea în
tăririi unității lor de luptă pentru a-si 
apăra interesele fundamentale. Fiind 
comuniști — se arată in raport — a- 
cordăm. desigur, sprijinul nostru lup
telor revoluționare ale partidelor co
muniste din toate țările. în același 
timp, am susținut întotdeauna prin
cipiul independentei fiecărui partid 
comunist, 
mod de 
partidului comunist din fiecare tară 
să aplice în mod creator adevărurile 
universale ale marxism-leninismului 
la situația concretă a revoluției din 
tara respectivă si să-și conducă po
porul la victorie. Revoluția nu poate 
fi exportată. Noi nu ne-am ameste
cat niciodată în problemele interne 
ale altor țări. Partidul nostru între
ține relații cu multe partide comu
niste. Relațiile dintre partide șl re
lațiile dintre state sînt insă două lu
cruri diferite.

China este o tară socialistă în curs, 
de dezvoltare. apartinînd lumii 
a treia. Sîntem în mod ferm alături 
de țările în curs de dezvoltare din 
Asia. Africa. America Latină si alte 
regiuni, sprijinim cu hotărîre lupta 
lor dreaptă pentru cîștigarea si apă
rarea independentei naționale, pen
tru salvgardarea suveranității de stat 
si dezvoltarea economiei naționale.

Definind orientările 
de viitor ale politicii 
oe plan internațional, 
vă : Np vom urmări 
gemonia și nici nu ne vom strădui 
să ajungem o superputere. în rela
țiile noastre internaționale ne vom 
debarasa hotărit, profund. în întregi
me și complet de șovinismul de mare

în introducerea raportului, evocîn- 
du-se personalitatea președintelui 
Mao Tzedun. s-a arătat : Timp de 
peste o jumătate 
Mao a condus 
mata noastră și 
tionalitătile din 
torta.completă în noua revoluție de
mocratică. prin lupte revoluționare 
grele împotriva imperialismului, cla
sei moșierilor și burgheziei compra- 
dore și apoi spre mărețele noastre 
victorii în revoluția și 
cia listă.

Îmbinînd adevărul universal al 
marxism-leninismului 
concretă a revoluției 
revoluției mondiale, el 
apărat și a dezvoltat marxism-leni- 
nismul in domeniile filozofiei, eco
nomiei politice si socialismului știin
țific. Trebuie să ținem sus mărețul 
stindard al președintelui Mao si să-1 
apărăm cu hotărîre. Aceasta este da
toria sacră a întregului partid. în
tregii armate și a poporului de toate 
naționalitățile din tara noastră.

Actualul nostru congres este con
vocat înainte de termen. în condițiile 
în care partidul nostru l-a pierdut pe 
marele conducător și dascăl, pre
ședintele Mao. Congresul are o 
sarcină istorică — de a persevera în 
continuarea revoluției, de a stabili 
măsurile pentru a face din China o 
tară socialistă măreață, puternică și 
modernă pînă 1a sfîrșitul acestui 
secol.

în capitolul privind situația din 
cadrul Partidului Comunist Chinez, 
raportul pune în evidentă consecin
țele activității grupului antipartinic 
Uan-Cean-Cian-Iao, arătîndu-se ■ că 
Aceștia' au’ pășit ’pe’ calea’' fevîz'ibms’-’

de secol președintele 
partidul nostru, ar- 
poporul de toate na- 
tara noastră la vic-

construcția so-

cu practica 
chineze și a 
a preluat, a

ordini în

actuale 
raportul

Chineză se bucură de un 
international în permanentă 
are prieteni în lumea in-

adoptării hotărîrilor in 
sine stătător. Revine

fundamentale 
R.P. Chineze 

raportul rele- 
niciodată he-

publice. Pe scurt, situația este foarte

Pentru a face din China o mare 
tară socialistă, puternică șl moder-

urmăm cu conștiinciozitate princi
piul potrivit căruia trebuie să pornim 
de la dorința de unitate și să ajun- ‘ năv în ultimul sfert al secolului. al 
gem la o nouă unitate prin critică 
și autocritică; Pdntru a consolida -or
ganele conducătoare, trebuie să a- 
cordăm atenție conlucrării cadrelor 
în vîrstă, celor de vîrstă mijlocie și 
a celor tinere. Potrivit practicii par
tidului nostru, oricine comite o gre
șeală trebuie să-și facă autocritica 
și să i se dea posibilitatea să se în
drepte.

O altă direcție fundamentală este 
de a promova producția si a dezvolta 
economia 
dezvoltării 
respunde 
treptate a_______ ___ __  ___
rial și cultural al poporului și, în 
perspectivă, a eliminării treptate a 
deosebirilor dintre oraȘ și sat, dintre 
industrie și agricultură, dintre mun
ca fizică Și cea intelectuală, creării 
condițiilor materiale pentru trecerea 
la societatea comunistă. Forțele de 
producție reprezintă factorul cel mai 
revoluționar.

Schimbarea intervenită în situația 
economică a țării noastre dovedește 
în mod concludent ce forță uriașă 
poate fi generată dacă promovăm 
mișcarea revoluționară de masă de a 
învăța de la Tacin în industrie și de 
la Tâciai în agricultură. Trebuie să 
îmbinăm mai strîns această luptă și 
aceste mișcări, să le orientăm într-o 
manieră mult măi profundă, să con
struim în mod independent țara, a- 
Vînd inițiativa în mîinile noastre și 
— prin bizuirea pe forțele proprii, 
luptă fermă, sîrguință, chibzuință, să 
facem totul pentru popor și să dez
voltăm economia națională. Trebuie 
să muncim din greu mulți ani ; în 
cursul Celui de-al cincilea plan cin
cinal să transformăm o treime din în
treprinderile țării noastre în între
prinderi de tip Tacin și o treime din 
satele noastre în sate de tip Taciai. 
Dacă vom reuși să facem acest lu
cru, sistemul nostru socialist va fi 
substanțial consolidat, iar economia

XX-lea avem acut nevoie să edu- 
. <căm și .să ,pregătim un• mare număr ■ 

de oameni care să fie în același timp 
revoluționari Si experți. în acest ■ 
scop, trebuie în primul rînd să asi
gurăm efectiv succesul revoluției 
proletare în domeniul educației. Tre
buie să întreprindem măsuri eficien
te pentru a dezvolta educația ta toa
te nivelurile și de toate tipurile, să 
urgentăm îmbunătățirea calității ei, 
pentiu a tine pasul cu dezvoltarea 
economiei, științei și 
noastre și pentru a satisface necesi
tățile revoluției socialiste Și construc
ției socialiste. Trebuie să ne dăm sea
ma ce uriașă sarcină este crearea 
unui sistem de educație proletară, 
care să corespundă condițiilor noas
tre și bazei economice socialiste. Toți 
comuniștii de pe frontul educației 
trebuie să muncească din greu pentru 
a crea acest nou sistem de educație. 

Pentru a Construi socialismul, clasa 
muncitoare trebuie să aibă propria ar
mată de cadre tehnice, de profesori, 
învățători, oameni de stiintă. ziariști, 
scriitori, artiști și teoreticieni mar
xiști. Aceasta trebuie să fie o mare 
armată : un număr mic de oameni nu 
va fi suficient. Unii dintre actualii 
intelectuali âi Chinei provin din ve
chea societate, dar ceâ mai mare par
te a lor au fost pregătiți în noua so
cietate; Majoritatea lor covîrșitoare 
este dornică să muncească cu perse
verentă pentru socialism si proce
dează în consecință Ei constituie o 
forță inestimabilă. Trebuie să ținem 
cont de instrucțiunile președintelui 
Mao și să realizăm cu fidelitate poli
tica partidului privind unirea, educa
rea și remodetarea intelectualilor, fo
losind entuziasmul lor pentru con
strucția socialistă. Atîta vreme cît ei 
iubesc tara noastră. Republica Popu
lară Chineză, trebuie să le oferim 
posibilitatea să-și folosească pricepe
rea în vederea unor lucruri bune. Este 

_____  . _ . o importantă sarcină strategică pen-
•• notentră* eoetal*sS«.«v*74'i» .infloritoare- , --twa.partidui»n«stpu'‘ Hă„CTeeee-o*'vaBtâ- o

plică o luptă intcn.sa. Este necesar’ citoafe.’’ 
Refcrindu-se la sarcinile care Stau 

în fața Armatei Populare de Elibe
rare. raportul relevă necesitatea con
ducerii corecte a armatei, luarea de 
noi măsuri pentru revolutionarizarea 
și modernizarea forțelor armate.

Trebuie să promovăm democrația 
și să întărim centralismul democra
tic. Nu putem să ne dispensăm de li
bertate, dar nici de disciplină ; nu ne ■ 
putem dispensa de democrație, dar 
nici de centralism. Unitatea dintre 
democrație și centralism, dintre li
bertate și disciplină — acesta este 
centralismul nostru democratic. Să 
dăm cîmp larg de acțiune democra
ției îh rindul poporului și în cadrul 
partidului, să-i lăsăm pe oameni să 
vorbească și să critice. Trebuie să 
dăm posibilitatea pnanifestării depline 
a democrației în rindul poporului și 
în cadrul partidului și să întărim 
centralismul democratic. Trebuie să 
promovăm cu adevărat viața demo
cratică internă de partid. Aceasta nu 
înseamnă însă nici pe departe a slăbi, 
și cu ătît mai puțin a submina, ro
lul conducător1 al partidului și dicta
tura proletariatului, sau a slăbi, și 
cu atît mai puțin a submina, baza 
economică socialistă.

Trebuie să înfăptuim politica luării 
în considerare a tuturor factori-lor și 
organizării generale. Aceasta presu
pune antrenarea tuturor forțelor po
zitive în făurirea socialismului. Este 
vorba de o politică strategică. Este 
deosebit de important să desfășurăm 
o bună activitate in regiunile cu mi
norități naționale și regiunile de 
frontieră. Ajutorul nostru pentru 
minoritățile naționale trebuie să 
fie activ, să dezvoltăm legăturile 
de unitate dintre toate naționa
litățile. Trebuie să dezvoltăm fron
tul unit condus de clasa muncitoare 
și bazat pe alianța dintre munci
tori și țărani, front unit, care să 
cuprindă partidele democratice, pa
triotice, personalități cu sentimente 
patriotice, compatrioti din Tai van, 
Hong Kong și Macao și concetățenii 
noștri de peste mări.

Acestea sînt sarcinile pe care parti
dul nostru trebuie să le îndeplinească 
în ptezent si pe o perioadă de timp 
de acum înainte, in vederea insti
tuirii unei mari ordini în tară. Ele 
sînt sarcini de luptă glorioase, dar 
dificile. Trebuie să depunem o muncă 
imensă pentru a le îndeplini în în
tregime. Comitetul Central a hotărit 
ca cel de-al 5-lea Congres al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină să fie 
Convocat la o dată convenabilă. 
Acesta va constitui un alt eveni
ment major in viata politică a po
porului nostru. Cel de-al 5-lea Co
mitet Național al Conferinței Con
sultative Politice a poporului chinez 
își’ vă începe' sdriunba simultan ’cil 
Congresul Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină. Trebuie să ne consacrăm cu

șt

națională. 
forțelor de 
necesității 
nivelului de

Intensificarea 
producție co- 
îmbunătătirii 
trai mate-

tehnologiei

TEXT PRESCURTAT

bună, iar adeziunea maselor populare 
favorizează ordinea.

în prezent, se impune desfășurarea 
unei educații intense și pe scară largă. 
Se impune îndrumarea numeroa
selor cadre și a maselor pentru a fo
losi marxism-leninismul și gîndirea 
lui Mao Tzedun ca armă și, în, strînsă 
legătură cu realitățile pe diferite
le fronturi, pentru a se rectifica, 
unul cîte unul, toate acele puncte 
care au fost falsificate. Trebuie să 
ne bizuim pe clasa muncitoare, pe 
țărănimea săracă și mijlocașă și pe 
cadrele revoluționare și intelectua
litate. să sintetizăm experiența pe 
toate fronturile, să întărim si să dez
voltăm noile elemente socialiste, să 
elaborăm principii și măsuri • speci
fice. să aplicăm în mod cuprinzător 
și corect linia revoluționară a pre
ședintelui Mao.

In al doilea rînd. trebuie să des
fășurăm o amplă activitate de con
solidare a partidului, de purificare 
și întărire a construcției de partid. 
Partidul nostru este un partid mă
reț, glorios și just. El poate rezista 
oricăror încercări.

în stilul de studiu 
promovăm integrarea 
practica și să desprindem 
rul 
de 
tru 
să 
tru _ _______  ______
meniul istoriei partidului și pentru a 
studia și sintetiza experiența parti
dului nostru. Să dăm cîmo liber de 
acțiune rolului militant al contingen
telor de teoreticieni din rîndurile 
muncitorilor, țăranilor si soldatilor. 
precum și specialiștilor, să depunem 
eforturi pentru a făuri o armată 
puternică de teoreticieni marxiști. Cu 
un nivel mai ridicat de înțelegere a 
marxism-leninismului. tovarășii din 
partid și cadrele la toate nivelurile 
trebuie să dobîndească o calificare 
profesională sau tehnică, să fie în 
același timp și comuniști si expert!.

Creșterea spiritului de partid prole
tar. întărirea concepției de partid si 
promovarea conducerii centralizate și 
unificate de partid — acestea sînt 
problemele majore ale întăririi parti
dului nostru. Trebuie să întărim 
construcția de partid, să purificăm 
rîndurile partidului și să unim trai
nic toate forțele sale pe baza prin
cipiilor centralist-democratice de or
ganizare și disciplină, astfel* incit să-i 
conferim o tărie de oțel-atît pe plan » 
ideologic, cit și organizatoric.

Pentru a întări cu succes partidul 
este necesară rectificarea stilului nos
tru, de .muncă. lărgirea sj aprofunda- _
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frumoaselor sale tradiții. în rindul 
tuturor membrilor de partid. Preșe
dintele Mao ne-a cerut întotdeauna 
să avem încredere deplină în mase, 
să ne bizuim pe ele și să le ascultăm 
glasul, a pledat în permanență pentru 
o atitudine realistă și științifică, pen
tru onestitate în tot ceea ce facem. 
Atîta vreme cit avem încredere în 
mase, desprindem adevărul din fap
te, restabilim și ducem mai depar
te frumoasele tradiții și stilul de 
muncă inițiat și desăvîrșit de pre
ședintele Mao, partidul nostru va 
putea întări în continuare legături
le sale cu masele și capacitatea sa 
de luptă.

Partidul trebuie să-și intensifice 
rolul conducător în rindul sindica
telor. Ligii Tineretului Comunist, or
ganizațiilor de femei și altor orga
nizații de masă, să le reorganizeze 
si să le restructureze în mod efec
tiv. După acest congres. în întrea
ga tară' se va desfășura treptat o 
mișcare pentru consolidarea partidu
lui. Aceasta va fi o nouă mișcare de 
educație marxistă, cu o profundă 
semnificație in , istoria partidului 
nostru. Organizațiile noastre de 
partid la toate nivelurile își vor pu
tea îndeplini atunci mai bine rolul 
de avangardă în conducerea prole
tariatului și a maselor revoluționare.

O problemă-cheie în consolidarea 
și îmbunătățirea activității partidți- 
lui și în intensificarea construcției 
de partid este consolidarea organelor 
conducătoare la toate nivelurile. 
Pentru majoritatea organelor con
ducătoare, problema constă în prin
cipal în consolidarea lor ideologică. 
Accentul trebuie să fie pus pe edu
care. în lupta ideologică, trebuie să

oricît de aspre, 
trebuie să 
teoriei cu 

i adevă- 
din fapte, să încurajăm practica 
a merge în rindul maselor pen- 

cercetare și studiu. Trebuie 
depunem eforturi serioase pen- 
a organiza Cercetarea in do-

rea 'brdces'iMii* de 'befeă’u^are. în^tmțui ’i""

să ridicăm cu îndrăzneală si energie 
masele pentru a da o ripostă neobo
sită, 1a momentul oportun, delapida
torilor. speculanților si tuturor- ce
lor angajați în-activități capitaliste 
ilegale, pentru a pune capăt oricăror 
acțiuni care subminează realizarea 
planului national.

Pentru a, face ca economia națio
nală să progreseze, trebuie să înfăp
tuim în mod conștiincios linia gene
rală de desfășurare a unor mari 
eforturi, năzuind cit mai sus și obți- 
nînd rezultate mai mari, mai rapide, 
mai bune și mai economice în edifi
carea socialismului. Trebuie să adu
cem întreaga economie a țării în or
bita dezvoltării socialiste planificate, 
armonioase, să considerăm agricul
tura ca bază și industria ca factor 
conducător. Se impune totodată să 
îmbunătățim structurile administrati
ve, să reducem numărul personalului 
neproductiv și să-l transferăm pe 
frontul producției. Trebuie să încu
rajăm entuziasmul real, nu cel fals. 
Trebuie să îmbinăm zelul în muncă 
cu abordarea științifică, în care ade
vărul este desprins din. fapte, 
in 1980 trebuie să făurim în 
noastră un sistem industrial și 
nomic independent și foarte Cuprin
zător. Pînă atunci, agricultura trebuie 
să fie în linii esențiale mecanizată, 
trebuie să se înregistreze creșteri 
considerabile în producția agricolă, 
forestieră, animalieră, piscicolă și în 
ramuri colaterale, iar economia co
munelor populare trebuie consolidată 
și dezvoltată în continuare. în dome
niul industriei, trebuie să înregistrăm 
succese în industria ușoară si. în 
același timp, să ne străduim să acce
lerăm dezvoltarea industriilor de 
bază.

Cercetarea științifică trebuie să se 
dezvolte cu un pas înaintea construc
ției economice. Această problemă are 
o importantă vitală pentru construcția 
socialistă in ansamblu și trebuie re
zolvată cu seriozitate. Comitetul Cen
tral a hotărit să convoace o conferin
ță națională în domeniul activității 
științifice. La această conferință vom 
face un schimb de experiență, vom 
elabora planuri și-i vom evidenția pe 
fruntași, în special pe acei oameni de 
știință și tehnicieni, muncitori, țărani 
și soldați care au făcut invenții si 
inovații, astfel îneît să dăm cîmp li
ber entuziasmului revoluționar al tu
turor cadrelor și maselor pe frontul 
științific si tehnic, să-i stimulăm în 
marșul lor către modernizarea știin
ței s>i tehfiicil'. ' ' '

Atitudinea comunistă fată de mun
că în rindul maselor largi trebuie în
curajată în mod energic prin educa- 

mm» -rnuvuar ws 
socialist „de ta fiecare după capaci
tăți. fiecăruia după munca sa“. iar 
bunăstarea colectivă trebuie să creas
că treptat. Trebuie îmbunătățite con
dițiile de trai ale poporului, pe baza 
creșterii producției. Viata poporului 
chineZ este mult mai bună decît îna
inte de eliberare, dar nivelul de trai 
este încă scăzut. Tovarășii de ta toa
te nivelurile conducerii trebuie să a- 
oorde în permanentă importantă bu
năstării maselor, să înfrunte greută
țile și să-și învingă oboseala, să stu
dieze cu sirguintă și seriozitate, zi și 
noapte, problemele vieții cotidiene si 
de producție ale oamenilor. Oamenii 
noștri sînt foarte înțelegători și sînt 
conștlenți că condițiile de trai ale 
fiecăruia pot fi permanent îmbunătă
țite numai edificînd tara printr-o 
luptă dirZă. sîrguință si avtnt. 
sporind cît mai repede Posibil pro
ducția.

Trebuie să obținem, de asemenea, 
un succes al revoluției in domeniul 
cultural și al educației, să ne stră
duim să dezvoltăm cultura Si edu
cația socialistă. Toți comuniștii, cei
lalți creatori de pe frontul cultural 
socialist trebuie să slujească prin 
operele lor poporului, muncitorilor, 
țăranilor și soldatilor. să se strădu
iască să creeze o mare varietate de 
lucrări literare și artistice revoluțio
nare în conținut, iar din punct de 
vedere artistic cît mai desăvUsite în 
formă. Pentru ca cultura socialistă 
să prospere, trebuie să acționăm pe 
baza principiilor : „sute de flori să 
înflorească, sute de școli de gîndire 
să se confrunte" ; „să facem ca tre
cutul să servească prezentul" ; „cu- 
rătind vechiul de buruieni, să des
chidem calea noului".

Pînă 
țara 
eco-

rilor .
afara partidului, să întărim marea 
unitate a întregului partid, a întregii 
armate si a 
tionalitătile. 
consolidarea 
si edificarea

în fata partidului și tării noastre 
Se deschid largi perspective. Istoria 
partidului nostru, o istorie care se 
remarcă prin victoria totală în re
voluția democratică și prin măreața 
victorie In revoluția socialistă, este 
istoria în care întregul partid, sub 
conducerea președintelui Mao. a a- 
iutis să cunoască tot mai bine legile 
obiective ale dezvoltării și a formu
lat și a aplicat în consecință linia și 
politica sa. Putem fl siguri că parti
dul nostru va deveni mai matur din 
punct de vedere politic, mai unit din 
punct de vedere Ideologic și mai ferm 
din punct de vedere organizato
ric după actualul congres. Tara 
noastră va înainta victorioasă cu 
pași uriași în revoluția și construcția 
socialistă.

Avem convingerea deplină că, sub 
conducerea Comitetului Central, po
porul chinez va învinge toate difi
cultățile și va «ăvîrși adevărate mi
racole. ținlnd sus mărețul drapel al 
președintelui 
runcile șale, 
de-al Xi-ieă 
mare ordine ... ...
volutia în unitate. Lumea întreagă 
își va da seama că P.C. Chinez șl 
ponorul chinez pot să edifice o mă
reață tară socialistă, puternică, cu o 
agricultură și o industrie, cu o știin
ță și o tehnologie moderne, aducînd 
astfel o mare contribuție la cauza 
întregii umanitățise arată în în
cheierea raportului.

poporului de toate na- 
in lupta comună pentru 
dictaturii proletariatului 
măreței patrii socialiste.

Mao. îndeplinind po- 
aderînd la linia celui 
Congres, instituind o 
în tară, continuînd re-

intcn.sa
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Vizita oficială în țara noastră a primului 
ministru al statului Israel, Menahem Begin

VIATA INTERNAȚIONALA

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
joi dimineață a sosit in Capitală 
Menahem Begin, primul ministru ai 
statului Israel, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

Premierul israelian este însoțit de 
Ephraim Evron, director general ai 
Ministerului Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, Împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia sosi
rii oficiale, oaspetele a fost salutat 
de primul ministru Manea Mănescu, 
de Gheorghe Cioară, viceprim-mi- 
iiistru al guvernului, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Ion Covaci, ambasa
dorul României la Tel Aviv. și Sha- 
may Cahana, ambasadorul Israelului 
la București.

Menahem Begin s-a născut la 
16 august 1913, la Brest-Litovsk. 
Primele studii le-d urmat in 
orașul natal, iar in 1935 a obți
nut diploma de licențiat in 
drept a Universității din Var
șovia.

După înființarea statului 
Israel, în 1948, Menahem Begin 
fondează partidul „Herut" (Li
bertatea) și candidează pe listele 
electorale ale acestui partid 
pentru mandatul de deputat in 
Knesset (parlamentul israelian), 
al cărui membru devine de la 
primele alegeri.

La 1 iunie 1967, Menahem 
Begin intră în guvernul de Coa
liție națională in calitate de 
ministru fără portofoliu și de
ține această funcție pină în 1970.

La alegerile generale legisla
tive din luna mai a.c., lista 
„Likud" a premierului M. Begin 
a obținut cel mai mare număr 
de voturi. In urma acestui re
zultat formează guvernul actual, 
care a intrat in funcțiune la 20 
iunie 1977.

Dineu oferit de primul ministru 
al guvernului român

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a oferit, joi. un 
dineu în onoarea primului ministru 
al statului Israel. Menahem Begin.

Au participat Gheorghe Cioară, 
vicepriim-ministru al guvernului. 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale 
române.

Au luat parte persoanele care il 
însoțesc pe premierul israelian in vi
zita ce o întreprinde în tara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Tel Aviv. precum si 
ambasadorul Israelului la București.

în. timpul dineului., desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate, cei 
doi prim-ministri au rostit toasturi.

Primul ministru- al guvernului 
român. Manea Mănescu. a subliniat, 
la începutul toastului său. că vizita 
in România a premierului Menahem 
Begin reprezintă o nouă expresie a 
dorinței țărilor noastre de a se cu
noaște mai bine, de a întreține si 
promova în continuare relații nor
male. reciproc avantajoase. în in
teresul celor două popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii în lume.

Referindu-se în continuare la per
sistenta în diferite puncte ale lumii 
a unor focare de tensiune si a unor 
probleme litigioase acute, primul mi

agențiile de presă transmit:
Convorbiri polono-iranie- 

ne la nivel înalt. Olsztyn 
au continuat convorbirile între Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, și șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
aflat în vizită în Polonia. Au fost 
abordate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
târî, mai ales în domeniul econo
miei. De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri în probleme ac
tuale ale situației internaționale.

Intîlnire Todor Jivkov - 
Harilaos Florakis. TodOT Jîv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, s-a întîlnit cu 
Harilaos Florakis, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Grecia, cu care a 
conferit în chestiuni referitoare la u- 
nele probleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Opt sateliți artificiali ai 
Pdmîntului dln seida „cosmos", a- 
vînd numerele 939—946. au fost lan
sați în Uniunea Sovietică cu ajutorul 
unei singure rachete purtătoare. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
sateliții sînt destinați continuării

Joi după-amiază au început con
vorbirile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al statului Israel, 
Menahem Begin,

în cursul convorbirilor a fost exa
minat stadiul relațiilor bilaterale pe 
tărîm economic, științific, tehnologic, 
cultural și în alte sfere de activitate. 
De asemenea, s-a procedat la o in
vestigare a posibilităților și direc
țiilor de promovare în continuare a 
relațiilor româno-israeliene.

Cei doi -prim-miniștri au apreciat 
că există de ambele părți posibili
tăți pentru lărgirea colaborării și 
cooperării în domenii de interes co
mun, de amplificare și 'diversificare 
a schimburilor comerciale, relevîn- 
du-se că dezvoltarea acestor rapor
turi servește atît intereselor celor 

nistru Manea Mănescu a arătat că 
România, profund preocupată de 
încordarea care continuă să se men
țină în Orientul Mijlociu, a militat si 
militează pentru solutionarea pe 
cale politică, pașnică, a conflictului 
care dăinuie de atîtia ani. A fost ex
primată și cu acest prilej convin
gerea statornică, fermă, a tării 
noastre că o pace justă si durabilă 
în zonă nu poate fi realizată decît 
prin retragerea trupelor îsrae- 
liene din teritoriile arabe ocu
pate în războiul din 1967. prin 
soluționarea problemei poporului 
palestinean, în conformitate cu inte
resele și aspirațiile sale naționale le
gitime — inclusiv dreptul de a-și 
constitui un stat național propriu — 
prin asigurarea independentei și su
veranității tuturor statelor din zonă, 
în acest cadru, s-a apreciat că este 
necesar să se acționeze cu perseve
rență pentru reluarea într-un timp 
cît mai apropiat a Conferinței de la 
Geneva, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

Primul ministru al guvernului ro
mân a toastat. în încheiere, în sănă
tatea președintelui statului Israel, 
Ephraim Katzir, pentru dezvoltarea 
prieteniei și conlucrării dintre țările 
și popoarele noastre.

explorării spațiului extraterestru. A- 
paratele de,la bordul sateliților func
ționează normal.

Procedura convorbirilor 
intercomunitare sub egida Na- 
țiunilor Unite este cea mai potrivită 
pentru găsirea posibilităților de re
glementare a problemei cipriote — a 
declarat Tassos Papadopoulos, repre
zentantul comunității grecești din 
Cipru, în cursul unei întrevederi cu 
Perez de Cuellar, reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Cipru. Comunitatea greco-cipriotă, 
a spus el, este gata să înceapă ne
gocieri de fobd cu partea turco-ci- 
priotă în conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U.

La alegerile generale ca 
vor avea loc în Pakistan în luna oc
tombrie vor participa un număr de 
20 de partide și grupări politice. 
Partidul Poporului din Pakistan, al 
cărui lider este fostul premier. Zul- 
fikar Aii Bhutto, și Alianța Naționa
la Pakistaneză sînt singurele care 
prezintă candidați pentru toate cele 
200 de mandate parlamentare si pen
tru cele 460 de locuri din adunările 
provinciale.

In cadrul eforturilor de 
mediere în conflictul so- 
malo-etiopian, ° delegatie din 

două popoare, cît și. cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

Totodată, prim-miniștrii s-au in
format reciproc în legătură cu pre
ocupările pe plan intern vizînd dez
voltarea șocial-economică a celor 
două țări.

La convorbiri participă, din partea 
română, Gheorghe Petrescu, ministru, 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Cornel. 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Covaci, ambasa
dorul României la Tel Aviv, alte 
persoane oficiale.

Din partea israeliană sînt prezenți 
Ephraim Evron, director general al 
Ministerului Afacerilor Externe, Sha- 
may Cahana, ambasadorul Israelului 
la București, Yechiel Kadishai. di
rectorul cabinetului primului minis
tru, alte persoane oficiale.

în toastul său, primul ministru al 
statului Israel. Menahem Begin, a 
evocat vizita pe care a făcut-o in 
România înaintea celui de-al doilea 
război mondial și și-a exprimat sa
tisfacția de a revedea tara noastră.

Premierul israelian s-a referit 
apoi la relațiile dintre țările noastre, 
pe care le-a apreciat ca prietenești 
și amicale, exprimind dorința de a 
adinei și întări aceste raporturi, de 
a lărgi conlucrarea economică și 
culturală.

în încheiere, primul ministru Is
raelian a toastat in sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, pentru prie
tenia dintre cele două popoare.

Depunere 
de coroane

în cursul dimineții, primul ministru 
al statului Israel a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

După păstrarea unui moment de 
reculegere a fost vizitată rotonda 
monumentului.

Republica Democratică Madagascar, 
condusă de președintele Adunării 
Naționale Populare. Michel Andria- 
narahinjaka. a avut convorbiri, la 
Mogadiscio, cu președintele Somaliei, 
Mohamed Siad Barre.

Ziarul „Financial Times", 
organul de presă al cercurilor finan
ciare londoneze, a reapărut miercuri 
pentru prima oară în ultimele trei 
săptămîni. Conflictul de muncă care 
a dus la hotărirea de încetare a a- 
pariției ziarului nu a fost încă rezol
vat. Această problemă urmează să fie 
în continuare examinată prin inter
mediul unui reprezentant al guver
nului.

Ca urmare a ploilor abun
dente, cre?terea nivelului apel pe 
Odra și pe afluenții săi continuă să 
pericliteze zone însemnate din șase 
voievodate din sud-vestul Poloniei. 
Apa din rîurile Poloniei centrale a 
depășit nivelul de inundație. Potrivit 
datelor preliminare. în urma . celui 
de-al doilea val de inundații, apa a 
acoperit 60 000 hectare de teren ara
bil și finețe. Autoritățile au luat 
măsuri pentru acordarea de ajutoare 
sinistraților. După cum relevă agen
ția P.A.P., agricultorii folosesc orice 
timp prielnic pentru continuarea re
coltării cerealelor.

Conferința mondială de la Lagos

România sprijină in mod activ 
lopta popoarelor africane împotriva 
apartheidului si discriminării rasiale

• Mesajul transmis participanților de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însușit ca document 
de lucru

• Calde salutări și felicitări adresate de conferință 
președintelui României, P.C.R. și poporului român

LAGOS 25 (Agerpreș). — în ca
drul lucrărilor Conferinței mondiale 
de. luptă împotriva apartheidului, 
care se desfășoară în capitala Nige
riei — Lagos, a fost prezentat me
sajul transmis participanților de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. Mesajul șefului statu
lui român, însușit de conferință ca 
document de lucru, a fost primit cu 
vii aplauze de participant!, care au 
elogiat politica consecventă a Româ
niei in acest domeniu.

Ca un omagiu adus României, in 
semn de stimă față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de prețuire a a- 
portului său la cauza lichidării apart
heidului. conferința a organizat, la 
23 August, un moment solemn con
sacrat celei de-a 33-a aniversări a 
eliberării țării noastre de sub domi
nația fascistă. Cu această ocazie, ple
nara conferinței a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român și poporului român 
un mesaj de calde salutări și feli
citări.

în intervenția sa In cadrul lucrări
lor, șeful delegației române, ambasa
dorul Constantin Flitan, a subliniat 
că poporul român, care a cunoscut 
el însuși jugul asupririi străine, a 
sprijinit întotdeauna în mod activ 
lupta de eliberare și emancipare a 
popoarelor .africane. Condamnarea 
de către țara noastră a politicii de 
apartheid și discriminare rasială de
curge din opoziția sa fermă față de 
orice politică de forță și dictat, din 
atașamentul său față de principiile 
Cartei Națiunilor Unite — a arătat 
vorbitorul. în acest spirit. România 
a desfășurat și desfășoară o activita
te intensă la O.N.U. și în alte fo
rumuri internaționale pentru adopta
rea și aplicarea în practică a unor 
măsuri ferme de natură Să pună ca
păt politicii de apartheid și discrimi
nare rasială, a acordat și acordă spri
jin politic, diplomatic, moral și mate
rial mișcărilor de eliberare națională 
din Africa australă, se pronunță pen

PEKIN

Convorbiri chino-americane
PEKIN 25 (Agerpreș). — Hua Kuo- 

fen. președintele C.C. al P.C. Chi
nez și premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, l-a primit pe Cyrus 
Van.ce, secretar de stat al S.U.A., a-

Conferirea Ordinului „Karl
BERLIN 25 (Agerpreș). — La pro

punerea Biroului Politic al Comi
tetului Central al P.S.U.G. și a Pre
zidiului Consiliului de Miniștri. Con
siliul de Stat al R.D.G. a conferit, la 
25 august, lui Erich Honecker, su

Misiune cosmică neobișnuită
Zilele trecute a fost 

lansată, după citm s-a 
mai relatat,, nava „Vo- 
yager-2“, urtnînd ca 
peste puțin timp să fie 
lansată și ,.Voyager-l‘‘, 
într-o misiune cosmică 
neobișnuită. Ambele 
sînt echipate pentru a 
funcționa ca veritabile 
stații de emisie itine
rante. Date despre 
geografia si istoria 
planetei noastre, texte 
în diferite limbi, poe
zie. muzică, sunete 
din natură, cum ar fi 
triluri de privighetori 
sau mugetul valurilor 
ce se izbesc de țărm, 
vor fi difuzate „dincolo 
de Soare, in spatii 
ajungînd pină la margi
nile sferelor înstelate". 
ca în versurile lui 
Baudelaire dintr-un 
cunoscut poem inclus 
chiar în emisiunile a- 
mintite. „Auditorii" T 
Ființele care ar putea 
să existe în spațiul 
extrasolar.

Se pune întrebarea : 
ce gînduri ar dori 
OMUL să transmită 
eventualilor conlocui
tori ai Universului ? 
Mesajul înregistrat pe 
bandă de Kurt Wald
heim este edificator : 
„In calitate de secre
tar general al Națiu
nilor Unite, o organi
zație de 147 de state, 
care reprezintă aproa

pe toate ființele ome
nești de. pe Pămint. vă 
salut in numele po
poarelor acestei plane
te... Pătfunzînd in U- 
nivers. ttoi nu urmă
rim decit pace si prie
tenie...".

Comentînd fascinan
ta călătorie interside- 
rală a mesajului, re
vista ..Jeune Afrique" 
ne invită în lumea an
ticipațiilor : „Să pre
supunem că ' locuitorii 
planetei Gamma (din 
constelația cea mai a- 
propiată — Alfa Cen
taur) vor reuși să des
cifreze mesajul T evrei. 
Și, intr-o bună zi. vor 
descoperi planeta noas
tră. Va fi oare atunci 
Pămîntul populat de 
ființe prietene, unite 
frățește. îndrăgoștjte 
de poezie si mutică, 
așa cum și-l imagi
nau ? Sau gammeenii 
vor ajunge prea tîrziu, 
pe o Terra devastată, 
carbonizată de un te
ribil suflu arzător ?...“.

A doua ipoteză — 
cea sumbră — este su
gerată de riscurile pe 
care le comportă cursa 
tot mai frenetică a 
înarmărilor, care cu
prinde noi si tot mai 
sofisticațe mijloace de 
distrugere în masă. .

Dacă în secolul tre
cut se spunea că știin

tru garantarea dreptului imprescrip
tibil al popoarelor la autodeterminare. 
Deosebit de elocvente în acest sens
— a arătat șeful delegației țării 
noastre — sînt întîlnirile și convor
birile pe care președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut cu conducătorii 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa, atit în România, cit și in di
verse capitale ale continentului afri
can, documentele semnate cu aceste 
prilejuri — care constituie manifes
tări concrete ale sprijinului multila
teral acordat de țara noastră, de po
porul român luptei de eliberare a 
popoarelor africane și din alte re
giuni ale lumii.

România — a continuat vorbitorul
— a condamnat și condamnă în mo
dul cel mai hotărît politica de a- 
partheid și discriminare rasială prac
ticată de regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia, 
Țara noastră respectă și aplică rezo
luțiile Consiliului de Securitate și ale 
Adunării Generale a O.N.U. adop
tate în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U. care urmăresc să con- 
stringă regimurile coloniale și rasis
te din sudul Africii să pună capăt 
politicii și acțiunilor lor agresive. 
România nu a recunoscut și nu re
cunoaște declararea unilaterală a in
dependenței Rhodesiei de către regi
mul rasist de la Salisbury și nu în
treține relații diplomatice, consulare, 
economice sau de altă natură cu Re
publica Sud-Africană sau Rhodesia. 
Țara noastră a stabilit însă si 
își dezvoltă relațiile ou mișcă
rile de eliberare națională din 
Africa australă, acționînd consecvent 
pentru recunoașterea acestora pe 
plan internațional. în acest context, 
o deosebită semnificație o are recen
tul acord de principiu privind des
chiderea la București a unei repre
zentanțe permanente a Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — singurul reprezen
tant autentic al poporului namibian
— precum și a reprezentanțelor miș
cărilor de eliberare din Zimbabwe, 

flat în vizită la Pekin. Președintele 
Hua Kuo-fen a avut cu secretarul 
de .stat al S.U.A. o convorbire în pro
bleme de interes reciproc, infor
mează agenția China Nouă.

Marx“ lui Erich Honecker
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Ordinul ..Karl Marx" — cea 
mai înaltă distincție a R. D. Ger
mane. informează agenția A.D.N.

ță fără conștiință în
seamnă ruina sufletu
lui, în secolul nostru, 
știință fără conștiință 
ar putea să însemne, 
din nefericire. ruina 
vieții pe Pămint

Aceeași știință — 
însă cu conștiință- — 
poate contura în ,u- 
niversul anticipațiilor 
imaginea luminoasă a 
unei Terre pregătite 
să-și întimpine oaspe
ții viitorului cu tradi
ționalele flori si zîm- 
bete de prietenie. Cu 
florile — de ce nu ? 
— unei Sahare trans
formate în cîmp rodi
tor. cu zîmbetul unei 
omeniri care a scă
pat pentru totdeau
na de coșmarul răz
boaielor. care s-a eli
berat din lanțurile 
subdezvoltării, sărăciei, 
foametei, bolilor, ne- 
științei de carte. îna- 
intînd pe culmile tot 
mai înalte ale civiliza
ției. ,

în acest sens, me
sajul transmis extra
terestrilor prin inter
mediul navelor „vor
bitoare" trebuie să ră
sune ' în conștiința pă- 
mîntenilor ca un răs
colitor apel la intensi
ficarea luptei pentru 
dezarmare, pentru pace.

Viorel POPESCU

ZIUA NAMIBIEI

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Sărbătorirea Zilei Namibiei — cea de-a Xl-a aniversare a declanșării 
luptei armate a poporului namibian. sub conducerea S.W.A.P.O., pentru elibe
rarea de sub dominația regimului rasist al Africii de Sud — îmi oferă prile
jul ca, în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, tovarășilor din conducerea S.W.A.P.O., 
tuturor militanți-lor pentru libertate, poporului namibian. prieten cele mai 
calde felicitări și urarea de a obține cît mai grabnic victoria finală — cuceri
rea independenței naționale.

Folosesc acest prilej pentru • reafirma sprijinul deplin șl solidaritatea 
noastră activă față de lupta eroică a poporului namibian pentru înlăturarea 1 
asupririi străine, față de dreptul său de a recurge în această luptă la orice 
mijloace, inclusiv cele militare, pentru înfăptuirea idealurilor sale de libertate 
și demnitate.

în ceea ce ne privește, doresc să vă asigur că, în spiritul poziției noastre 
consecvente de solidaritate militantă, sîntem hotărîți să acționăm cu toată 
fermitatea, potrivit înțelegerilor stabilite în timpul convorbirilor pe care le-am 
purtat împreună, pentru adincirea conlucrării dintre Partidul Comunist Român 
și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest, să acordăm în continuare 
poporului namibian întregul nostru sprijin politic, diplomatic, moral și mate
rial, să promovăm relații apropiate de prietenie și colaborare cu viitoarea 
Namibia independentă, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei gene
rale a luptei împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului, pentru 
pace, independență și progres social.

Cu aceste ginduri și sentimente, îmi exprim convingerea că poporul 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., va dobindi noi victorii hotărâtoare in 
lupta sa dreaptă, trecând la construirea unei vieți noi, într-o patrie liberă și 
independentă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
11 ani de la declanșa
rea luptei armate con
duse de Organizația 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
pentru înlăturarea ad
ministrației ilegale a 
Republicii Sud-Alrica- 
ne. Așa după cum se 
știe. Namibia — denu
mirea străveche a a- 
cestui teritoriu — a 
fost plasată sub res
ponsabilitatea directă 
a Organizației Națiu
nilor Unite în 1966, 
cind Adunarea Gene
rală a O.N.U. a pus 
capăt mandatului tem
porar al Africii de Sud 
și, a fost constituit 
Consiliul pentru Nami
bia in vederea admi
nistrării teritoriului 
pină la dobîndirea in
dependenței. Autorită
țile de la Pretoria au 
nesocotit însă aceste 
hotărâri, continuând să 
mențină sub ocupația 
teritoriul namibian. 
unde au intensificat a- 
plicarea practicilor o- 
dioase ale politicii de 
apartheid.

Numeroasa rezoluții 
adoptate ., de-a lungul 
anilor de Consiliul de 

■ Securitate au condam
nat vehement atitudi
nea guvernului R.S.A.. 
cerîndu-i să pună ca
păt ocupării samavol
nice a Namibiei, poli
ticii inumane de dis
criminare rasială, să

recunoască dreptul po
porului ei la dezvolta
re de sine stătătoare. 
Sfidînd opinia publică 
din întreaga lume, gu
vernul de la Pretoria a 
nesocotit și continuă să 
nesocotească aceste re
zoluții. recurgînd la 
felurite manevre. Ten
tativele de a constitui 
o așa-zisă administra
ție a populației africa
ne din elemente docile 
autorităților sud-afri- 
eane nu au putut și nu 
pot induce în eroare 
pe nimeni, fiind res
pinse cu hotărîre de a- 
devăratii reprezentanți 
ai poporului namibian, 
ca si de cercurile largi 
de pretutindeni. Orga
nizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) și-a in
tensificat si mai mult 
lupta cu arma în mînă 
pentru cucerirea drep
tului sacru al poporu
lui Namibiei la liber
tate si neatîrnare.

în spiritul politicii 
«ale consecvente de 
solidaritate militantă 
cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea 
dreptului Imprescripti
bil de a se dezvolta de 
sine stătător. România 
socialistă a acordat un 
sprijin constant si mul
tilateral cauzei poporu
lui namibian. România 
a fost prima tară care 
a încheiat. în 1973. un

întrevedere Kim Ir Sen—Iosip Broz Tito
PHENIAN 25 (Agerpreș). — La 

Phenian au avut loc joi convorbiri 
oficiale între Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. ăl Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia. președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Secretarul general al O.N.U. reafirmă „dreptul palestinenilor de a d^ede 
asupra soartei lor și de a-și vedea satisfăcute drepturile lor naționale"
• Vizita președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. în unele țâri arabe

TRIPOLI. — Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, s-a referit, 
într-un interviu acordat agenției 
A.R.N.A.. la problema palestineană, 
menționind că eforturile pentru o 
soluționare satisfăcătoare a acesteia 
vor, continua la New York, în ca
drul lucrărilor. Adunării Generale a 
O.N.U. Kurt Waldheim a precizat că 
în cursul vizitei la Tripoli a exami
nat cu Yașser Arafaț, președintele 
Comitetului 'Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, „evolu
ția situației din Orientul Mijlociu în 
lumina recentului turneu al secreta
rului de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, 
și în perspectiva viitoarei Adunări 
Generale a O.N.U.". El a reafirmat 
cu acest prilej „dreptul palestineni
lor de a decide asupra soartei lor și 
de a-și vedea satisfăcute drepturile 
lor naționale" și faptul că „proble
ma palestineană este cheia soluțio
nării crizei din Orientul Mijlociu".

Secretarul general al O.N.U. s-a 
referit apoi la necesitatea cooperării 
internaționale în lumea contempora
nă. punînd accentul pe „dorința de 
pace și cooperare" a omenirii. De a- 
semenea, Kurt Waldheim a subliniat 
„necesitatea unei noi ordini econo
mice internaționale pentru soluțio
narea problemelor economice și so

document internațional 
cu S.W.A.P.O.. în urma 
convorbirilor dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și liderul a- 
cestei mișcări. Sam 
Nujoma. Din 1972. 
România este membră 
a Consiliului special al 
O.N.U. pentru Nami
bia. acționînd neobosit 
în sprijinul cauzei 
drepte a poporului na
mibian. Tara noastră a 
fost inițiatoarea rezo
luției prin care O.N.U. 
a recunoscut S.W.A.P.O. 
drept reprezentant le
gitim al poporului na
mibian. conducător și 
organizator al luptei 
pentru libertate si ne- 
atîmare. în același 
timp. România a ini
țiat sau a fost coau
toare la multiple alte 
rezoluții ale Națiunilor 
Unite în favoarea re
stabilirii drepturilor 
legitime ale poporului 
namibian.

Cu prilejul Ziled Na
mibiei. poporul român 
își reafirmă solidarita
tea cu lupta dreaptă a 
poporului namibian, 
exprimindu-si convin
gerea că această luptă 
va fi încununată de 
succes, că nu este de
parte ziua cind drep
tul său sacru de a trăi 
într-o patrie liberă si 
independentă îsi va 
găsi deplina afirmare.

A. BUMBAC

care întreprinde o vizită oficială de 
prietenie în R.P.D. Coreeană. Tot 
joi. în cea de-a doua zi a vizitei 
președintelui Tito in R.P.D. Coreea
nă. președintele Kim Ir Sen a oferit 
o recepție în onoarea oaspetelui. 
Președinții Tito si Kim Ir Sen au 
rostit toasturi.

ciale. restaurarea păcii în zonele de 
conflict Si apărarea păcii mondiale".

TRIPOLI. — într-o declarație di
fuzată de agenția libiană A.R.N.A., 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a apreciat 
că întrevederea avută, la Tripoli, cu 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a fost „pozitivă și utilă", 
în cursul întîlnirii. a precizat el, au 
fost examinate probleme ce privesc 
situația din Orientul Mijlociu și cele 
legate de drepturile naționale ale po
porului palestinean.

Yasser Arafat a sosit miercuri 
seară la Cairo, unde urmează să aibă 
convorbiri cu vicepremierul și mi
nistrul de externe al Egiptului. Is
mail Fahmi.

CAIRO. — Ismail Fahmi, vicepre- 
mier și ministru de externe al R.A. 
Egipt, a anunțat, în cadrul unei în- 
tîlniri cu diplomați din țările Asiei 
acreditați la Cairo, că țara sa a cerut 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, să includă pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema recentelor 
măsuri adoptate de Israel în terito
riile arabe ocupate, informează agen
ția M.E.N.

• ROBOȚI PENTRU 
TIMPUL PROBABIL 
deceniul următor va fi posibil 
din punct de vedere tehnic ca 
prognozele meteorologice să fie 
lăsate în seama roboților — a- 
preciază constructorul francez 
de instrumente meteorologice H. 
Traussart. El a arătat că în ur
mătorii ani cercetările asupra 
fenomenelor atmosferice vor fi 
concentrate în patru direcții 
principale : măsurarea conținu
tului în ozon, îmbunătățirea ob
servațiilor la mare înălțime, 
perfecționarea instalațiilor radar 
și măsurarea iradiațiilor.

• O NOUĂ METO
DĂ DE TĂIERE A BE

TONULUI. Specialiștii In
stitutului de construcții din 
Harkov au elaborat o originală 
metodă de tăiere a fier-beto- 
nului prin topire cu ajutorul ar
cului voltaic. Unul dintre elec
trozi îl constituie tradiționalul 
bastonaș de grafit, iar celălalt 
fier-betonul. Flacăra care apare 
în acest fel poate tăia în numai 
ci te va minute segmente din 
construcții de fier-beton. Dispo
zitivele construite la Harkov în 
acest scop sînt simple și ușor 
de minuit.

• STRUNG GIGANT. 
Constructorii cehoslovaci de ma- 
șini-unelte au realizat un strung 
de mari dimensiuni El, poate 
prelucra piese cu un diametru 

de 3 metri, o lungime de 15 
metri și în greutate de 160 tone. 
Strungul este prevăzut cu un 
aparat electronic de copiat fără 
contact, precum și cu un dispo
zitiv de tăiere rapidă cu unde 
electrice.

• PENTRU PROTEC
ȚIA OPERELOR DE 
ARTA. Un răufăcător a aruncat 
substanțe chimice asupra unor 
tablouri expuse în muzeul din 
Hanovra (R.F.G.), deteriorîn- 
du-le. Potrivit unor declarații 
din partea administrației muzeu
lui. a fost deteriorat un tablou 
al lui Lucas Cranach cel Bătrân, 
reprezentînd pe Martin Luther 
și pe soția acestuia, tablou rea

lizat în Jurul anului 1 500. Custo
dele muzeului a declarat că în 
urma acestui act de vandalism 
este puțin probabil ca tabloul să 
mai poată fi recuperat. Acte si
milare de distrugere a unor ope
re de artă au mai fost semnala
te la muzeul din Hamburg și la 
o biserică din Liibeck. în fața 
acestei situații, muzeul din Ha
novra a anunțat că în cel mai 
scurt timp va instala sticle pro
tectoare pentru toate picturile 
expuse.

• DISPARIȚIA UNUI 
COMIC VESTIT. su

praviețuitor al celebrului grup de 
comici americani ai ecranului — 
„frații Marx" — Groucho, a în
cetat zilele trecute din viață, în 
vîrștă de 86 ani. Fiu al unui croi
tor sărac din Alsacia, emigrat 
in Statele Unite, Groucho și-a 
început cariera artistică dind 
spectacole de vodevil, împreună 
cu frații -săi. în diverse locali
tăți americane. Filmele turnate 
la Hollywood, între care „Supă 
de rață", „O noapte lai operă", 
„Frații Marx la curse"-i'QjIe au 
rulat și pe ecranele noastre), 
avînd ca protagoniști pe Grou
cho, alături de frații săi — 

Chico și Harpo — se numără 
printre cele mai izbutite peli
cule comice din istoria cinema
tografiei.

• CU AJUTORUL UL
TRASUNETELOR. Un aș
tern de ochelari prevăzuți cu 
un emițător de ultrasunete așe
zat între lentile și cu două mi
crofoane pentru . recepționarea 
ultrasunetelor urmează șă facă 
posibilă o mai bună orientare 
pentru orbi. La reflectarea ul
trasunetelor de către un obsta
col se produce, un semnal acus
tic. înălțimea tonului sunețului 
scade pe măsură ce distanța de 
obstacol devine mai mică. Va
riațiile de ton1 și deosebirea de 
intensitate percepute de către 

urechea dreaptă sau stingă oferă 
purtătorilor unor asemenea o- 
chelari posibilitatea de a stabili 
distanța și direcția obstacolelor 
apărute în cale. Dispozitivul a 
fost produs de o firmă din Noua 
Zee landă.

• SUPERTANC PE
TROLIER VINDUT PE... 
UN FRANC. Petrolierul 
„Olympic Bravery", care s-a 
scufundat la 26 ianuarie 1976 in 
apropierea insulei Ouessant. a 
fost vîndut unui armator din 
Marsilia pentru suma simbolică 
de un franc francez. Epava pe
trolierului. care a poluat întinse 
zone de coastă, va fi tăiată in 
bucăți și folosită ca fier vechi.

• FABULOSUL TE
ZAUR AL LUI NAPO
LEON BONAPARTE, di- 
părut ca urmare a distrugerii 
flotei franceze în 1798 de către 
amiralul englez Nelson, pare a 
fi fost descoperit în golful Abu
kir. Potrivit ziarului egiptean 
„Al Ahram", tezaurul — evaluat 
la o jumătate milion lire aur și 
trei tone monezi de argint, re
prezentînd soldele marinarilor și 
fondurile corpului expediționar 
francez în Egipt — s-ar afla sub 
epava navei amiral a flotei 
franceze. Epavele a patru nave 
franceze au fost găsite la peste 
20 km nord de Alexandria.
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