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I ÎNNOIREA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR
- accelerator al dezvoltării econoniico-sociale

„Ridicarea nivelului tehnic, calitativ al tuturor pro
duselor a devenit o condiție hotărîtoare a progresului 
economiei noastre și, de aceea, în această direcție tre
buie realizate schimbări fundamentale".

Distanta de la o tară sorocită de politicienii 
vremii să rămină „eminamente agricolă" la 
România de azi. bazată pe o industrie moder
nă, in plină dezvoltare, măsoară ea însăși, mai 
expresiv decit datele statistice, saltul calitativ 
tăcut de poporul român, sub conducerea parti
dului comunist. în cele trei decenii de construc
ție socialistă. între cele două extremități ale 
dezvoltării s-au construit mii și mii de fabrici 
și uzine, s-au născut ramuri și subramuri noi, 
adevărate avanposturi ale tehnicii, s-au format 
noi și noi detașamente de muncitori și specia
liști tot mai bine pregătiți. Iar în întreg acest 
proces s-a cimentat o politică economică clar
văzătoare, cutezătoare și responsabilă, aceea a 
Partidului Comunist Român. Este meritul incon
testabil al partidului nostru de a fi sesizat cu 
clarviziune rolul uriaș ce revine forțelor de 
producție, tehnicii, înnoirii și modernizării con
tinue a producției, în asigurarea dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei, ca și acela de a fi 
găsit și pus în practică, în fiecare etapă, mă
surile cele mai adecvate pentru afirmarea a- 
cestui rol.

Iată de ce. cu justificat temei științific, și 
Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ca o sarcină prio
ritară ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, creșterea rolului innoirii produselor 
și tehnologiilor în accelerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei. De ce șl cum se ma
nifestă. în actuala etapă, rolul înnoirii produc
ției ca accelerator al dezvoltării economico-so- 
ciale ?

PENTRU 0 STRUCTURA MODERNĂ 
A ECONOMIEI. în toți anii construcției 
socialiste România a înregistrat unul dintre cele 
mai înalte ritmuri de creștere economică din 
lume. în perioada ultimilor 25 de ani. ritmul 
de dublare a producției industriale a României 
a fost de peste două ori mai mare decit cel în
registrat, în medie, in lume. Asigurînd introdu
cerea în economie a unor produse noi. cu para
metri superiori, sau a unor tehnologii ce mă
resc productivitatea sau reduc cheltuielile ma
teriale, se asigură o sporire substanțială a pro
ductivității muncii sociale, a produsului social, 
a valorii nou create, a venitului național. Bu
năoară. valoarea nou creată de un muncitor din 
industria electronică este de cîteva ori mai
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mare fată de cea realizată în industria de pre
lucrare a lemnului. După cum, în cadrul al
tor ramuri, prin asimilarea de noi produse și 
introducerea de noi tehnologii, prin crearea de 
noi subramuri, aceeași cantitate de materie pri
mă își poate spori valoarea de zeci și sute de 
ori prin prelucrare succesivă, prin adaos de 
muncă complexă. Să ne oprim asupra unui 
exemplu :

Dintr-o cantitate de titei în valoare de 
100 lei se pot obține, urmind linia cla
sică a prelucrării, produse obișnuite — 
petrol, benzină ș.a. — în valoare de 400 lei. 
Adincind prelucrarea, petrochimia poate 
obține, din această cantitate, alcool etilic 
sau benzen in valoare de 4 000 lei, sau 
fire și fibre sintetice în valoare de 10 000 
lei.

Desigur, asemenea calcule se pot face și în 
ce privește lemnul, metalul, fibrele textile ș.a. 
Tendința de a realiza produse tot mal bune, de 
calitate, din aceeași cantitate de materii prime, 
este proprie oricărei economii modeme, guver
nată de rigorile înaltei eficiente. Pornind de la 
o structură economică rudimentară, bazată in 
principal pe agricultură și industrie extractivă, 
România prezintă astăzi lumii o structură eco
nomică complexă, cu ramuri și subramuri mo
derne, cu mii de produse și zeci de ramuri ca
pabile să valorifice eficient resursele sale na
turale și de forță de muncă. Iată un exemplu 
edificator :

Dacă In 1950 construcțiile de mașini și 
chimia — ramuri de bază ale economiei, 
care valorifică superior resursele materi
ale — dețineau o pondere in ansamblul 
industriei de circa 20 la sută, în 1980 a- 
ceastă pondere se va ridica la circa 50 

sută
PENTRU 0 PARTICIPARE COMPE

TITIVĂ LA CIRCUITUL ECONOMIC 
MONDIAL Se știe că pentru acoperirea im
porturilor necesare dezvoltării sale economice 
— materii prime, mașini și utilaje ș.a. — țara 
noastră trebuie să-și asigure un volum corespun- 

C. COJOCARU 
doctor în economie

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cunoaștem că in peri
oada 15—30 mai ați întreprins 
un turneu în Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Socialistă Vietnam., 
Republica Democrată Populară 
Laos și Kampuchia Democrată. 
Vă rugăm să ne permiteți să vă 
întrebăm care au fost obiecti
vele vizitelor respective, intr-un 
moment cind, așa cum se spu
ne, confruntările și conflictele 
in zona respectivă s-au inten
sificat ?

RĂSPUNS : Vizitele în Republica 
Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republica 
Socialistă Vietnam, Republica Demo
crată Populară Laos și Kampuchia 
Democrată se înscriu în preocuparea 
Partidului Comunist Român și a 
României socialiste de a dezvolta 
relațiile de colaborare cu toate țările 
socialiste.

Noi considerăm că lărgirea cola
borării intre toate țările socialiste 
constituie un factor de importanță 
deosebită al progresului economic și 
social al fiecărui popor care a pășit 
pe calea socialistă, al mersului mai 
ferm înainte în edificarea noii orin- 
duiri sociale și, totodată, reprezintă o 
contribuție de seamă la cauza cola
borării și păcii internaționale.

în acest context, vizitele pe care 
le-am efectuat, în cele cinci țări so
cialiste din Asia, au constituit un 
prilej de informare reciprocă și de 
mai bună cunoaștere a realizărilor 
obținute de popoarele noastre pe ca
lea construirii noii orinduiri sociale, 
în cursul vizitelor s-au realizat, de 
asemenea, o serie de înțelegeri pri
vind atit colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și culturală dintre 
România și aceste țări, cit și conlu
crarea în lupta pentru solutionarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane, în interesul colaborării și 
păcii generale. Iată de ce pot afirma 
că vizitele în cele 5 țări socialiste din 
Asia au contribuit la dezvoltarea mai 
puternică a relațiilor României cu 
partidele din aceste țări, cu popoarele 
respective, constituind, totodată, o 
contribuție la cauza prieteniei și 
păcii în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Știm că po
poarele lumii consideră că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este singura personalitate ca
pabilă să rezolve problemele 
apărute in această zonă. Vă ru
găm să aveți amabilitatea și să 
ne spuneți care este, după pă
rerea dumneavoastră, calea cea 
mai bună de rezolvare a aces
tor conflicte ? Intenționați să 
intreprindeți ceva in direcția 
rezolvării confruntărilor res
pective ?

RĂSPUNS : Doresc, în primul rînd, 
să menționez că apariția unor pro
bleme intre unele țări socialiste din 
Asia de sud-est constituie, pe an
samblu, un factor negativ. Noi consi
derăm că aceasta se datorește stă
rilor de lucruri ce s-au creat ca re
zultat al dezvoltării istorice și al do
minației colonialiste, care a lăsat 
unele probleme nesoluționate.

Pornind de la aceasta, noi ne pro
nunțăm pentru soluționarea proble
melor litigioase, a divergentelor de 
orice fel, atit in relațiile dintre aces
te state, cit și în general în relațiile 
dintre toate statele lumii, pe calea 
tratativelor directe între părțile in
teresate. Considerăm că aceasta este 
singura cale care poate duce la de
pășirea divergențelor, a neînțelegeri
lor. la întărirea colaborării și solida
rității.

în acest sens, noi considerăm că 
problemele care s-au ivit intre unele 
țări socialiste din Asia de sud-est 
vor fi soluționate pe calea tratative
lor directe între părțile interesate, 
ceea ce va duce la depășirea diver
gențelor actuale, la întărirea colabo
rării, a solidarității — aceasta cores- 
punzind intereselor fiecărui popor, 
cit și cauzei generale a păcii în Asia 
de sud-est și, în general, în, lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care considerați că 
trebuie să fie din punct de ve
dere politic și economic Viito
rul dezirabil pentru Peninsula 
Coreeană 1 Ce considerați că 
trebuie făcut pentru transpu
nerea în viață a ideilor dum
neavoastră privind această 
zonă ?

RĂSPUNS : Vizita în Republica 
Populară Democrată Coreeană mi-a 
dat posibilitatea de a cunoaște mai 
îndeaproape succesele remarcabile 
obținute de poporul coreean pe calea 
dezvoltării economico-sociale, a con
strucției socialiste, și. în același timp, 
de a înțelege mai bine politica con
ducerii Republicii Populare Demo
crate Coreeile, a președintelui Kim 
Ir Sen, de reunificare pe cale paș
nică a Coreei.

în condițiile actuale, consider că 
realizarea unității poporului coreean 
pe calea tratativelor pașnice, într-o 
formă acceptabilă pentru cele două 
părți, constituie un factor de impor
tanță deosebită, atit pentru dezvol
tarea economico-socială a Coreei, cit 
și pentru stabilitatea și pacea în a- 
ceastă zonă.

în acest sens, de o importanță de
osebită ar fi trecerea la retragerea 
trupelor Statelor Unite ale Americii 
din Coreea de sud, inițierea de tra
tative între cele două părți ale Co
reei, precum și sprijinirea de către 
celelalte state — inclusiv de către 
Japonia — a reunificăril pașnice a 
poporului coreean.

Desigur, aceasta necesită unele 
transformări democratice în Coreea 
de sud, care să permită participarea 
tuturor forțelor politice progresiste la 
tratativele pentru reunificarea paș
nică a tării.

ÎNTREBARE : România este 
singura țară socialistă care men
ține relații diplomatice atit cu 
țările arabe, cit și cu Israelul. 
Ce credeți că trebuie făcut pen
tru cauza păcii in Orientul Mij
lociu ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
menține relații diplomatice atit cu 
țările arabe, cit și cu Israelul, consi- 
derind că atunci cind se ivesc neîn
țelegeri sau conflicte între state tre
buie acționat pentru depășirea aces
tora, pentru soluționarea lor pe calea

tratativelor. Ca atare, ruperea rela
țiilor, înghețarea — cum se spune — 
a relațiilor cu un stat sau altul nu 
poate contribui la solutionarea pro
blemelor. ci. dimpotrivă, duce la a- 
gravarea situației, a divergențelor.

în ce privește actuala situație din 
Orientul Mijlociu, trebuie să mențio
nez că sîntem deosebit de îngrijorați 
de menținerea încordării, de posibili
tatea agravării situației, a izbucnirii 
unui nou conflict, cu consecințe im
previzibile.

Este, în primul rind, în interesul ță
rilor din Orientul Mijlociu să ajungă 
la o soluție politică pe calea trata
tivelor, care să ducă la instaurarea 
unei păci trainice și juste. Calea spre 
aceasta presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, precum și 
soluționarea problemei poporului 
palestinian, recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
constituirea unui stat propriu inde
pendent. Este de înțeles că la trata
tive trebuie să participe toate tarile 
implicate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant autentic al poporului pales
tinian. Realizarea păcii trebuie să a- 
sigure, totodată, independenta, suve
ranitatea și integritatea teritorială a 
tuturor statelor din această zonă.

Consider că este in interesul tu
turor țărilor ca problemele Orientului 
Mijlociu să fie soluționate cit mai 
rapid, pe calea tratativelor pașnice.

în ce o privește, România, ca și 
pină acum, va face tot ce depinde 
de ea pentru a contribui la instau
rarea unei păci drepte și durabile in 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE: In Europa oc
cidentală, așa-zisul eurocomu- 
nisrn ia din ce in ce mai mult 
avint, susținătorii săi pledind 
pentru construirea unei socie
tăți socialiste potrivite fiecărei 
țări europene. Care considerați 
că este legătura intre această 
mișcare și unitatea țărilor so
cialiste ?

RĂSPUNS : în ce privește avîntul 
eurocomunismului în Europa occi
dentală, consider că este determinat, 
in primul rind, de schimbările pro
funde, economice și sociale, care au 
loc in statele respective, de faptul că 
clasele sociale muncitoare, precum și 
unele cercuri ale claselor dominante, 
înțeleg că soluționarea problemelor 
multiple ale lumii occidentale cere 
participarea, la găsirea celor mai 
bune căi de progres social, a tuturor 
forțelor, inclusiv a partidelor comu
niste și a altor partide muncitorești.

Noțiunea de eurocomunism, ca a- 
tare, nu spune prea mult — construc
ția socialismului nu poate fi realizată 
decit pe căi care să țină seama de 
cerințele maselor largi populare pri
vind înfăptuirea dreptății sociale, a 
echității sociale. Această noțiune vrea 
insă să sublinieze faptul că în țările 
Europei occidentale există probleme 
noi de soluționat, cu totul altele de
cit au fost, spre exemplu, la vremea 
respectivă în România sau in alte 
țări socialiste, că trebuie să se țină 
seama de condițiile istorice, sociale și 
naționale concrete, inclusiv de faptul 
că statele Europei occidentale au cu
noscut și se caracterizează printr-o 
dezvoltare puternică a forțelor de 
producție, a nivelului tehnicii ți
(Continuare in pag. a V-a)

se încheie în hambare
odată cu depozitarea și livrarea cantităților 

prevăzute la fondul de stat
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înfățișează
Privit de la înălțimea înfăptuirilor 

istorice, al căror strălucit bilanț ni-1 
prilejuiește marea noastră sărbătoare 
națională, ziua de 23 August. Teleor
manul contemporan prezintă înfăți
șarea unui județ înfloritor, a cărui 
.mpetuoasă dezvoltare a fost puter
nic dinamizată de ritmurile inalte de 
propășire economică, de progres și 
civilizație imprimate de inteleapta 
politică a partidului. Regenerarea 
multilaterală a acestor milenare me
leaguri românești — parte indestruc
tibilă a teritoriului străbun cuprins 
in arcul carpato-dunârean — isi are 
izvorul in politica științifică de ridi
care a tuturor zonelor țării, promova
tă cu fermitate de partidul nostru, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se poate afirma că cheia de boltă 
a înfloririi județului nostru o repre
zintă. ca în întreaga tară, traduce
rea hotărită in viată a politicii de

strălucit rodnicia politicii partidului
Teodor ROMAN,

prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

industrializare socialistă promovată 
cu consecventă de P.C.R. Rodul cel 
mai elocvent al acestei politici este 
faptul că producția industrială a a- 
nului 1978 se ridică la 10,3 miliarde 
lei, marcînd transformarea acestor 
meleaguri, ce păreau odinioară sor
tite pe vecie Înapoierii economice, 
intr-un județ industrial-agrar înflo
ritor și. totodată, indeplinirea cu doi 
ani mai devreme a sarcinii stabilite 
de Congresul al XI-lca al partidului 
ca, pină în 1980, în fiecare județ să 
se realizeze în industrie o producție 
de cel puțin 10 miliarde lei. Luată 
în mod absolut, această cifră poate 
nu exprimă mult. Raportată însă la 
1948, ea Înseamnă o creștere de peste

100 de ori. în condițiile în care rit
mul atins in dezvoltarea industrială 
este dintre cele mai inalte pe tară 
— circa 18 Ia sută anual.

Această autentică renaștere indus
trială s-a intensificat, mai ales in 
noul context politico-administrativ al 
dezvoltării județului. Statistic, de
ceniul din urmă — cu adevărat fără 
precedent in istoria acestor plaiuri — 
înseamnă saltul de la 2,2 miliarde 
lei in 196$ la o producție industrială 
de 6.5 ori mai mare în 1980.

Structura și direcțiile în care evo
luează economia județului în general 
și industria în special reflectă fidel 
opțiunile partidului nostru pentru o 
dezvoltare armonioasă a tuturor sec

toarelor producției materiale, dindu- 
se prioritate ramurilor principale, 
care concentrează caracteristicile re
voluției tehnico-științifice contempo
rane. Este vorba, in primul rind. 
de construcția de mașini și prelucra
rea metalelor, care dețin 33.2 la sută 
din producția industrială. în timp ce 
industriei chimice ii revine circa 22.9 
la sută. Transformate în producție fi
zică. aceste cifre înseamnă rulmenți, 
elemente și echipamente de automati
zare. material rulant, utilaje pentru 
industriile chimică, ușoară și pentru 
agricultură, piese turnate din fontă 
și oțel, aparataje și accesorii pentru 
instalații din construcții. îngrășămin
te chimice etc. Este demn de relevat 
că un județ considerat altădată „pur 
agrar" realizează acum aproape un 
sfert din producția de îngrășăminte 
chimice a tării, circa 14 la sută din
(Continuare în pag. a Il-a)

încheiat în 10 județe din cîmpia 
de sud a țării, secerișul s-a extins 
din această săptăraină intr-un șir 
de județe din Moldova și Podișul 
Transilvaniei, precum și în cele din 
nord-vestul tării. în sprijinul aces
tor județe au fost trimise numeroa
se mijloace mecanice din unitățile 
care au încheiat recoltatul, ceea ce 
va face ca într-o zi-două să intrăm 
in cel de-al doilea vîrf de lucru al 
actualei campanii de seceriș.

Recoltarea poate fi insă conside
rată încheiată numai atunci cind 
întreaga producție strînsă de pe 
cîmp este depozitată în cele mai 
bune condiții, iar unitățile agricole 
livrează integral cantitățile de grîu 
contractate la fondul de stat Facem 
această subliniere întrucit, potrivit 
datelor centralizate la ministerul 
de resort, rezultă că din producția 
totală recoltată pină la 26 iulie se 
află încă pe cîmp sau depozitate în 
spatii improvizate cantități impor
tante de grîu. in loc să fie livrate, 
potrivit contractelor încheiate, la 
bazele de recepție. Cu totul neco
respunzătoare se prezintă situația 
din acest punct de vedere in
tr-un șir de unități agricole 
cooperatiste din județele Dolj, 
Ialomița, Teleorman, Constanța,

Ilfov, unde există un mare 
decalaj între cantitățile recol
tate și cele livrate în bazele de re
cepție. Iată de ce este imperios ne
cesar ca, în județele restanțiere, 
organele de resort să ia măsuri 
ferme pentru ca livrarea cantități
lor de griu contractate cu statul — 
indatorire de mare răspundere a 
fiecărei unități agricole — să se 
desfășoare mai intens, corespunză
tor graficelor stabilite.

în județele în care secerișul se 
desfășoară acum din plin trebuie 
întreprinse acțiuni prin care să se

evite depozitarea în cimp a recol
tei sau in alte condiții improvizate, 
care, după cum se știe, constituie 
serioase surse de risipă. în acest 
sens, important este ca în fiecare 
unitate să se asigure nu numai o 
corelare a capacității combinelor cu 
aceea a mijloacelor de transport, 
dar și respectarea cu strictețe a 
graficelor de livrare la bazele de 
recepție, pentru a se evita stațio
nările prelungite.

în pagina a IlI-a : relatări des
pre depozitarea și livrarea griului 
în județele Dolj și Olt.

Fabrica de rulmenți din Alexandria — componentă activă a „triunghiului rulmenților românești Noul centru civic al orașului de reședință a Teleormanului — o adevărată carte de vizită a |udețulul Foto : S. Cristian
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TEL EORMA NUL DE AZI
(Urmare din pag. I)
țițeiul extras, 11 la sută din elemen
tele si echipamentele de automati
zare. insc/ilndu-se. totodată, cu o 
partirtt-sre importantă in ..triunghiul 
rubt.c.ntilor românești".

O Înaltă semnificație pentru noul 
destin al vechiului Teleorman o are 
faptul că, în primăvara acestui an, în 
prezenta secretarului general al par
tidului s-au inaugurat lucrările pen
tru nodul hidroenergetic de la Turnu 
Măgurele-Nicopole. ce va fi realizat 
in colaborare cu Republica Populară 
Bulgaria.

Concomitent, se dezvoltă si acele 
ramuri pentru care iudetul Teleor
man dispune de traditionale surse de 
materii prime. Este vorba, îndeosebi, 
de industria alimentară. Unităților 
existente pentru conserve si prepa
rate din legume, came și lapte li se 
vor mai adăuga în anii ce vin fa
bricile de bere, de ulei comestibil și 
furfurol de la Roșiorii de Vede, cea 
de zahăr de la Zimnicea. noi capa
cități pentru produse de panificație, 
de valorificare superioară a porum
bului.

Procesul accelerat de înnoire in
dustrială a meleagurilor teleormăne- 
ne și-a pus o rodnică pecete si asu
pra participării județului nostru la 
exportul tării. In vreme ce odinioa
ră de aici luau calea unor plete re- 
strînse din străinătate doar cereale 
șl animale, astăzi produsele teleor- 
mănene — din care cele industriale 
dețin o pondere de 85 la sută — se 
desfac in 55 de țări.

Justețea politicii partidului se 
reflectă sl în faptul că. in
tr-un iudet cu vechi si bogate tra
diții agrare ca al nostru, dezvolta
rea impetuoasă a industriei n-a în
semnat neglijarea agriculturii, ci, 
dimpotrivă, o grijă tot mai accentu
ată pentru sporirea contribuției a- 
cestui bogat grinar al tării la avuția 
națională. Sprijinul multilateral a- 
cordat de către stat agriculturii se 
concretizează intr-o puternică bază 
tehnico-materială. in continuă dez
voltare. care-i ajută pe lucrătorii o- 
goarelor să obțină producții fără 
precedent. O cifră plină de semnifi
cații : județul Teleorman dispune as
tăzi de 6 500 tractoare, cu 2 500 mai 
multe decît existau în întreaga agri
cultură românească in 1938. revenind 
75 hectare la un tractor, fată de 1 500 
hectare în anul luat drept termen de 
comparație. Suprafețele amenajate 
pentru irigat Însumează 140 000 hec
tare, iar pînă în 1980 celor două sis
teme naționale puse în funcțiune — 
Olt—Călmătul și Giurgiu—Răzmirești 
— li se va adăuga cel de la Suhaia.

astfel lnctt suprafața irigată va cu
prinde 210 000 hectare. Ingrășămin- 
tele administrate, erbicidele. semin
țele de înaltă productivitate, diversi
ficarea gamei de mașini agricole, e- 
laborarea si aplicarea unor tehnolo
gii mereu perfecționate, experiența 
și hărnicia oamenilor garantează In 
continuare sporirea continuă a ran
damentelor la hectar. Toate acestea 
își găsesc oglindirea firească în re
coltele obținute, al căror nivel atins 
în ultimii ani s-a dublat și chiar tri
plat fată de anul încheierii coopera
tivizării, Așa, de pildă, la griu se 
realizează în medie, la hectar, în ul
timii ani, 3 500 kg, iar la porumb 
boabe — 4 300 kg. fată de numai 1 500 
și respectiv 1 850 în 1962. Se 
obțin în prezent de șase ori 
mai multe plante tehnice, came, 
lapte, ouă. iar contribuția județului 
la fondul de stat este de două ori 
mai mare decît în urmă cu zece ani. 
De asemenea, se cuvine menționat 
că producția zootehnică este concen
trată. în mare parte. în complexe 
mari de tip industrial, asigurînd o 
productivitate tot mai înaltă, reflec
tată. printre altele. In creșterea pro
ducției de lapte — fată de 1975 — 
cu 700 litri pe fiecare vacă furajată.

Tot ceea ce oamenii muncii teleor
măneni. sub conducerea comuniștilor, 
au realizat în anii fecunzi ai făuri
rii socialismului, pe tărîmul dezvol
tării economice, al propășirii indus
triei și agriculturii, rodește îmbelșu
gat în viata nouă din orașele și sa
tele județului. Semnificativ este fap
tul că. fată de cei circa 1 000 mun
citori sl citiva specialiști existent! in 
Teleorman acum patru decenii, nu
mărul celor care lucrează in sectoa
re neagricole se apropie in acest 
cincinal de 100 000. preponderenta a- 
partinînd industriei.

Intr-un județ care deținea etndva 
triste recorduri In ceea ce privește 
numărul mare de analfabet!, există 
astăzi o intensă viată spirituală. Pes
te 100 000 fii ai județului sint cu
prinși In sistemul invătămîntulul de 
stat de toate gradele. Se desfășoară 
o susținută activitate cultural-educa- 
tivă de făurire a profilului omului 
nou, înaintat, al societății noastre 
socialiste — în acest sens, educativ, 
fiind orientate manifestările Festiva
lului „Cîntarea României".

Noile coordonate ale dezvoltării e- 
conomice creează condiții pentru în
făptuirea integrală și pe aceste me
leaguri a programului partidului de 
creștere a bunăstării oamenilor mun
cii. Cele cinci orașe din județ capătă 
pe zi ce trece înfățișarea unor așe
zări modeme, numărul de aparta
mente sporind in 19'8 de șase ori

față de 1968 (cu 1938 nici nu este 
posibilă comparația, deoarece, in pe
rioada antebelică. în întreaga Ale
xandrie. bunăoară, existau doar trei 
vile ale unor bogătași, restul fiind 
case țărănești obișnuite în acea vre
me). Alte patru localități rurale se 
pregătesc să intre, pînă în 1980. în 
rindurile orașelor. La sate mai mult 
de 50 la sută din fondul locativ este 
renovat sau nou construit, iar în vi
itoarele centre civice ale comunelor 
se conturează ansambluri care cu
prind dispensare, cămine culturale, 
magazine, brutării, spatii de produc
ție și prestări de servicii. Element 
definitoriu al sporirii veniturilor te
leormănenilor, desfacerea mărfurilor 
pe locuitor este in prezent de aproa
pe 20 de ori mai mare decît in 1950.

Strălucitele perspective pe care po
litica partidului, clarviziunea secre
tarului nostru general le deschid și 
în fața județului Teleorman în anii 
ce vin determină complexitatea de
osebită a problemelor cu care sîntem 
confruntați. Perfectionarea noului 
mecanism economico-financiar. dez
voltarea autoconducerii și autogesti- 
unii solicită, firește. îmbunătățirea 
muncii de partid la toate nivelurile, 
creșterea competentei organizațiilor 
noastre de partid, a rolului lor de 
conducător politic la fiecare loc de 
muncă.

Sintem eonștienti de faptul că. în 
perioada următoare, vom avea de 
rezolvat un șir de probleme majore 
pentru a asigura dezvoltarea indus
trială neîntreruptă a județului : pe 
prim plan se situează formarea noi
lor detașamente ale clasei noastre 
muncitoare, completarea efectivului 
de specialiști ai unităților economice, 
ridicarea calificării si competenței 
întregului personal muncitor, ca o 
condiție indispensabilă a valorifică
rii optime a potențialului industrial 
nou creat in județ, a realizării la cel 
mai înalt nivel a obiectivelor cantita
tive. dar mai ales calitative, ale pla
nului.

Ne este limpede, de asemenea, că 
va trebui să ne concentrăm și mal 
temeinic forțele tn domeniul Investi
țiilor. pentru a asigura — cu spriji
nul torurilor centrale de resort — 
recuperarea unor restante la montai, 
punerea cit mai grabnică în funcți
une a noilor capacități.

în lumina acestor obiective de 
mare însemnătate și a exigentelor 
ce decurg organic din ele ne stră
duim să insuflam activității de par
tid spiritul revoluționar al angajării 
totale in procesul îndeplinirii sarci
nilor, să imprimăm întregii noastre 
munci un stil caracterizat prin abor
darea concretă a problemelor, apro
pierea activității comitetelor județean, 
municipal, orășenești și comunale de 
partid, a tuturor activiștilor și cadre
lor de sfera producției, de viața eco
nomică și socială. Membrii bi
roului și secretariatului comite
tului județean de partid conduc 
colective de control complex, par
ticipă nemijlocit la elaborarea șl 
aplicarea unor programe de mă
suri care urmăresc, printre altele, 
valorificarea superioară a rezervelor 
si posibilităților existente, creșterea 
eficientei Întregii activități economi
ce. în urma unor asemenea acțiuni 
au fost, bunăoară, scoase la iveală 
in unitățile industriale existente spa
tii care pot fi acoperite cu utilaje in 
suprafață de 21 200 mp. unele din 
acestea fiind deja date In circuitul 
productiv.

în agricultură, biroul sl secretaria
tul comitetului județean de partid, 
consiliile intercooperatiste acționează 
în prezent, concomitent cu îndruma
rea și controlul lucrărilor agricole 
de sezon, pentru valorificarea optimă 
a sistemelor de irigații existente pe 
teritoriul județului, obținerea de pe 
suprafețele irigate a unor recolte 
care să justifice întru totul marile 
investiții realizate.

UN ADEVĂRAT SALT 
IN DOMENIUL INDUSTRIALIZĂRII

• In prezent, producția industrială a Teleormanului este de 
peste 100 DE ORI mai mare față de 1948 ;

• In industria teleormâneană se realizează :
— 25 LA SUTĂ din producția de îngrășăminte chimice a 

țării ;
— 14 LA SUTA din țițeiul extras ;
— circa 11 LA SUTA din elementele și echipamentele de 

automatizare
• Volumul investițiilor în actualul cincinal este de 2,4 ORI 

mai mare decît în perioada 1966—1970
• Valoarea fondurilor fixe este în prezent de 3 ORI mai 

mare decît în 1968.

In tot ceea ce înfăptuim avem 
drept călăuză, model de dăruire, ab
negație și fermitate revoluționară, 
activitatea secretarului general al 
partidului, care și-a tăcut din harta 
tării masa sa de lucru, fiind mereu 
prezent, cu îndemnul si fapta pildui
toare. acolo unde politica partidului 
se transpune in viată.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii din județul Teleorman,

Însuflețiți de conștiința înaltelor 
răspunderi patriotice ce le incumbă 
in viata social-politică a tării, de 
luminoasele noastre Idealuri revolu
ționare. se străduiesc să cinstească 
cu noi biruințe marea noastră săr
bătoare națională de la 23 August, 
privind cu neclintită încredere viito
rul socialist si comunist al patriei, 
pentru a cărui strălucire îsi dedică 
cutezanța minții și puterea brațelor.

Fructele sînt 
cele mai sănătoase dulciuri

Care sint argumentele, criteriile științifice care pledează în favoa
rea consumului de fructe comparativ cu diferite dulciuri 7 întrebarea 
ara adresat-o tovarășului Dan CHEȚA, doctor in științe medicale de 
la catedra de nutriție si boli metabolice a Institutului medico-farma- 
ceutic-București.

AGRICULTURA ÎNFLORITOARE, VIATA PROSPERA 
A SATULUI TELEORMĂNEAN

• Numărul tractoarelor a crescut de la 327
în 1938 la 6 500 în prezent. In 1978 revin 

75 HECTARE la un tractor față de 1 500 
hectare în 1938. J

• Suprafața amenajată pentru irigații a cres
cut de la 37800 hectare în 1968 la 140 000 
în 1978.

PROGRESE CONTINUE
• Numărul total al personalului muncitor 

este astăzi de 88 ORI mai mare decît în 
1938.

• Volumul desfacerii mărfurilor prin comerțul 
socialist a crescut în aceeași perioadă de 
aproape 20 DE ORI, iar prestațiile de 
servicii către populație DE 15 ORI.

• Numărul apartamentelor a crescut în ulti
mul deceniu DE 6 ORI. Pînă în prezent au

• 15 UNITĂȚI agricole de stat și cooperatiste 
au fost distinse cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

• Peste 50 LA SUTĂ din fondul locativ de la 
sate este renovat sau nou construit.

PE CALEA BUNĂSTĂRII
fost date în folosință 13 000 apartamente, 
în acest cincinal se edifică 20 000 de 
apartamente.

• Populația școlară a sporit de la 25 000 în 
1948 la peste 100 000 în prezent, a liceelor 
de la 3 la 20.

• La cea de-a doua ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" participă 
circa 15 000 de artiști amatori.

Locuri de popas 
în Harghita 
în ultimii ani. cooperația de 

consum din județul Harghita a 
construit și amenajat cîteva 
moderne unități turistice. Lingă 
salina Praid. cunoscută pentru 
calitățile sale terapeutice încă 
de pe vremea romanilor. într-o 
pitorească zonă turistică (pe 
D.N. 13A Sovata — Praid — 
Odorheiu Secuiesc). la poalele 
munților Harghitei, se află 
hanul „Praid". avind camere 
confortabile cu Încălzire centra
lă. precum și un restaurant și 
o cofetărie. In stațiunea Izvorul 
Mureșului. amplasată intr-o 
zonă muntoasă, cooperația de 
consum a construit un ospitalier 
han turistic, care dispune de 
camere cu Încălzire centrală. 
Restaurantul hanului ..Izvorul 
Mureșului" servește gustoase 
preparate culinare cu specific 
traditional si local, precum si 
meniuri-pensiune. Cele două 
hanuri sînt deschise în tot 
timpul anului și asigură con
diții optime pentru petrecerea 
zilelor de vacantă. în masivul 
Gurghiu. la izvorul rîuiui Tir- 
nava Mică. Ia 20 km de Praid, 
pe șoseaua Praid — Gheor- 
gheni, la o altitudine de peste 
1 200 m. se află cabana „Bucin", 
iar la 2 km de comuna Corund, 
spre Praid. pe șoseaua Odorheiu 
Secuiesc — Sovata. hanul ..Co
rund".

Deunăzi, tovarășul Gheorghe Ba- 
roga. președintele Uniunii județene a 
cooperativelor de consum din Galati, 
a stăruit să mergem într-o comună 
sau într-un sat — oricare — să in
trăm într-un magazin și să rămînem 
acolo, printre oameni, o zi întreagă. 
„Pentru că. spunea dumnealui, numai 
asa vă puteti face o idee exactă 
despre ceea ce înseamnă la noi. in 
amil 1978. comerțul sătesc".

Am dat curs invitației. La 50 km 
de Galați se află comuna Liești, iar 
aici am intrat in magazinul univer
sal — clădire cu etaj, cu vitrine 
atrăgătoare. Ceea ce s-a impus în 
primul rînd atenției a fost diversi
tatea mărfurilor etalate. Nimic nu 
lipsește — de la acul de cusut si pînă 
la frigidere, aspiratoare, mașini de 
spălat si televizoare. Se vînd bine 
asemenea produse 1 Există un indi
cator — valoarea produselor vindute 
— care arată puterea de cumpărare 
a populației. Valoarea produselor 
vîndute în Liești într-un an : 50 
milioane lei. A crescut mult pute
rea de cumpărare a cetățenilor, 
iar faptul că în unele comune se 
realizează asemenea recorduri la 
„desfaceri de mărfuri" se dato- 
rește și cooperativelor de con
sum. oamenilor care le conduc si au 
înțeles că singura cale pentru satis
facerea nevoilor populației o con
stituie consultarea, colaborarea strîn- 
să cu toti cetățenii. Formele prin 
care cooperația din Galati sondează 
gustul public si colaborează cu pu
blicul sînt „clasice" : organizarea de 
sondaje, anchete, expoziții. Dar ceea 
ce trebuie retinut este faptul că 
aceste metode „clasice" de sondai în 
județul Galati sint aplicate efectiv, 
cu insistentă, sistematic.

Consultarea cetățenilor, colaborarea 
cu ei si cu primăriile sînt prezente

în toate ramurile de activitate ale 
cooperației. După cum se știe, in 
multe comune ale tării, cooperației 
de consum ii revine sarcina de a or
ganiza ateliere meșteșugărești pentru 
servirea populației, secții anexe coo
perativelor. Sînt unităti care moder-

aproape 1 000 de capete. E o activita
te rentabilă, pentru că produsele — 
came, lapte, lină — fie că sînt vîndu
te populației, fie că sînt livrate la fon
dul de stat, aduc cîștigurt bune, con
stituie o marfă care circulă rapid. 
Valoarea producției livrate de cres-

Oin experiența cooperației de consum Galați

Și la sate se poate face 
un comerț modern, civilizat 
• Mărfuri diverse, de bună calitate, la îndemîna cum
părătorilor • Toate unitățile de servire publică sînt 
rentabile • Aportul cooperației la economia județului 

— peste 1 miliard lei anual

nizează și îmbunătățesc nivelul gietil 
la tară si. in același timp, aduc be
neficii cooperației. N-am văzut pe 
tot teritoriul județului nici o singu
ră asemenea secție care să nu fie 
rentabilă, care să fie nevoită să-și 
schimbe profilul sau să 1 se tragă... 
obloanele. Dimpotrivă, toate unitățile 
anexe, atelierele meșteșugărești se 
autogospodăresc. funcționează ne pro
priile picioare si aduc beneficii

în drumul nostru am trecut si prin 
comuna Braniștea. Comună în care 
locuitorii cresc oi, nord, vad —

cătoril de animale din comună 
a ajuns la 1 000 000 lei. Gîn- 
diti-vă la dte miliarde lei s-ar ridica 
această avere dacă in fiecare comună 
a tării s-ar organiza asemenea sec
toare l în orice caz, activitatea zoo
tehnică din unele comune ale 
județului Galați ar trebui să consti
tuie pentru multe cooperative din 
țară, atit ale cooperației de con
sum, cît și pentru cele de produc
ție agricolă, pentru primării, motiv 
de reflecție : într-un singur an, ele 
au obținut 4,3 tone de lină, 15,4 tone

brînzeturi, 230 tone de carne și au 
livrat cooperatorilor pentru tngră- 
șare aproape 6 000 de puncei.

Trecînd prin comunele județului 
Galati am văzut la marginea păduri
lor, tmprăstiati orin livezile cu pomi 
fructiferi. De lingă plantațiile de sal- 
cimi și tei, nenumărați stupi de albi
ne. Am aflat că albinăritul. creșterea 
iepurilor de casă, a păsărilor, și în 
special * giștelor, sînt preocupări sta
tornice pe teritoriul județului, de pe 
urma cărora cooperatorii cîstigă bine, 
își sporesc veniturile de bază. Anul 
trecut, numai Ia export au fost vîn
dute aproape 10 tone de miere, carne 
de iepure, pene de păsări. întrucit 
nu este rentabil ca pentru aceste în
deletniciri auxiliare să construiești, 
să încadrezi special oameni în mun
că. tovarășul Gheorghe Baroga ne 
spunea că si la acest capitol e ne
voie să arătăm cît de necesară este 
colaborarea cooperativelor cu cetă
țenii. care In curțile lor si pe teri
toriul obștesc al comunei pot dezvol
ta singuri, cu bune rezultate, activi
tățile respective.

Pe parcursul acestor însemnări am 
consemnat doar o mică parte din 
realizările Uniunii județene a coope
rativelor de consum din Galati 
— unitate care In 1978 con
tribuie la economia județului cu 
peste t miliard lei. Anul acesta, uni
tățile de bază ale U.J.C.C. au rezul
tate mai bune decît in 1977. E insă 
nevoie ca experiența bună si foarte 
bună acumulată să fie extinsă mai 
repede în toate comunele si in toate 
sectoarele de bază, astfel incit activi
tatea cooperației să se dezvolte pes
te tot, in interesul cetățenilor și, fi
rește, al cooperativelor.

Gh. GRAURE

— într-o alimentație normală, pro
dusele care au la bază zahărul ar 
trebui să reprezinte 7—10 la sută din 
rația alimentară zilnică, ceea ce ar 
însemna, de exemplu, că la 2 500 ca
lorii pe zi ar ti optim un consum de 
50—60 g zahăr (consumat pe par
cursul unei zile in ceai, lapte, sub 
formă de bomboane sau alte dul
ciuri). La 3 000 de calorii ar însemna 
circa 70 g zahăr, dar nu mai mult. 
Se constată însă că de obicei se de
pășește această cantitate, ceea ce tin
de să fie dăunător.

■— în ce sens ?
— Pe de o parte, zahărul favori

zează caria dentară, lucru demon
strat Ia copii cu consum mare de dul
ciuri. Apoi, poate declanșa un deze
chilibru vitaminic, în special al vi
taminei Bt. care se consumă excesiv 
in metabolizarea glucidelor concen
trate. In timp îndelungat, consumul 
de zahăr favori - 
zează apariția si 
evoluția princi
palelor boli de 
nutriție si meta
bolice. în special 
obezitatea, si a- 
nume a acelui tio 
de obezitate care 
are la bază con
sumul de glucide 
concentrate. A- 
ceastă obezitate 
poate începe din 
copilărie și se 
manifestă prin 
creșterea numă
rului da celule 
adipoase (rezer
voare de grăsi
mi). creînd astfel 
pentru viitorul 
adult obezitatea 
numită hiperpla- 
zică. Acest tip de 
obezitate este di
ferit de obezita
tea hipertrofică, Desen
în care numărul 
de celule adipoase nu devine mai 
mare, dar tn schimb cele existente își 
măresc considerabil volumul. Or. a- 
cest tip de obezitate instalat la ma
turitate este mai ușor de combătut 
decît cea stabilită din copilărie. Altă 
suferință la care poate duce excesul 
de dulciuri este diabetul zaharat 
(care apare in special prin interme
diul obezității) : unele forme de dis- 
lipemii (creșterea procentului de gră
simi din singe), de asemenea, apar ca 
o consecință a consumului excesiv de 
dulciuri. Și, ca un corolar al tuturor 
acestor boli, prin excesul de dul
ciuri se instalează ateroscleroza, care 
are la bază toți factorii cauzali a- 
mintiti pină aici.

— Care este explicația faptului că 
zahărul poate declanșa o serie de 
dezechilibre in organism ?

— Legătura cauzală dintre consu
mul de zahăr si apariția unor boli 
a fost descoperită numai in urmă cu 
circa 20 de ani. In 1956, nutritionistul 
englez Yudkin a făcut cercetări si a 
arătat că în Anglia ateroscleroza a 
ajuns la o frecventă impresionantă 
ca urmare a consumului in exces al 
zahărului. Pînă la acea dată se 
credea că numai grăsimile pot favo
riza ateroscleroza. Cercetări ulterioa
re, mai ales cu caracter experimen
tal, au confirmat această legătură 
directă.

Dezechilibrul se produce și ca ur
mare a faptului că organismul uman, 
adaptat la un consum de produse na
turale (mierea), a trecut Ia unul ra
finat (zahărul). Pe de altă parte, in
dustrializarea producției de zahăr a 
făcut să crească și producția de za
hăr. și consumul lui. De pildă. în 
Anglia și S.U.A. se ajunsese la 50 kg 
pe locuitor în perioada amintită, ceea

ce însemna peste 200 g zilnic, fată 
de circa 50—70 g, cel mult, cit este 
indicat.

Fructele compensează tocmai •- 
ceasta cerință a organismului, îi o- 
feră zaharurile naturale (adică mai 
puțin concentrate sau rafinate) ușor 
asimilabile, fără a avea nici unul din 
efectele negative ale dulciurilor con
centrate și rafinate. înalta va
loare nutritivă a fructelor, dato
rată in special vitaminelor și să
rurilor minerale, valoarea calorieă 
redusă le tac de neinloouit atit in 
alimentația omului sănătos, cit și in 
numeroase stări de boală.

— Cite fructe este recomandabil să 
mincăm zilnic 7

— Se consideră că. tn rația zilnică 
a unui om adult, legumele si fructe
le trebuie să aibă o pondere de 13-17 
la sută din totalul caloric. Ceea ce 
înseamnă că. referi ndu-ne numai la 

fructe. valorile
medii orienta
tive vor fi de 
circa 100 g fructe 
pe zi la copii sub 
un an și 300— 
350 g fructe la 
tineri sau la une
le categorii de 
adulți. De fapt 
consumul este 

, nuanțat, in func
ție de totalul ca
loriilor (deci de 
efortul depus), de 
vîrstă, fiind dife
rit la femei și 
bărbați. Adoles
cenții au nevoie 
în general 
peste 300 g fr ,.(e 
zilnic, la adiilți 
media fiind ceva 
mai mică.

Să nu uităm că 
aceste indicații se 

. _ referă la o „zi
as Eupen TARU standard", fără a 

ține seama de se
zon. Cu alte cuvinte, astfel de canti
tăți ar trebui realizate și în timpul 
iernii, și al primăverii, iar vara le 
putem chiar depăși, dar nu cu prea 
mult.

— Ce este „cura de fructe" șl In 
ce condiții se recomandă ?

— Este o variantă a așa-numitului 
„regim de crudități" : în timpul 
acestei cure alimentația se rezumă 
numai la fructe consumate ca 
atare : crude, rașe. sub formă de 
sucuri etc. Această cură prezintă a- 
vantajul de a contribui la păstrarea 
unei dentiții sănătoase (prin efectul 
de masticație pe care-1 solicită și 
prin acțiunea ațcalinizantă). stimulea
ză peristaltlsmul intestinal, combă- 
tind staza (datorită conținutului de 
celuloză) ; au efect diuretic (datorită 
unui aport crescut de potasiu, sodiu) ; 
măresc rezistenta organismului față 
de infecții și intoxicații ; înlesneso 
procesele de oxidare biologică (da
torită vitaminelor) ș.a. Cura de fructe 
este indicată și în anumite afecțiuni. 
De pildă, cura de mere si cura de a- 
fine sînt eficace în enterite si dia
ree ; cura de prune sau de smochine 
în combaterea constipației. cea de 
struguri în afecțiuni hepatice si re
nale etc.

De retinut că nu este bine să pre
lungim peste 3-4 zile o asemenea 
cură ; fructele foarte dulci (struguri, 
prune, smochine) — folosite in can
tități abuzive, fără control — pot an
trena uneori tulburări ale metabo
lismului giucidic. mergînd pină la 
diabet zaharat, și, de asemenea, 
tulburări digestive (procese fermen
tative intestinale, colici abdominale). 
Iată de ce aceste cure trebuie efec
tuate cu discemămînt. sub îndruma
re medicală.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Amara - o stațiune 
care își dezminte... numele

Urmărind șiragul de 
nestemate al stațiunii 
balneoclimaterice A- 
mara, mă opresc la 
complexul sanatorial 
al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agrico
le de Producție. Aici 
vin să se trateze si să 
se odihnească țăranii, 
cei care pun pe masa 
poporului plinea, bucu- 
rîndu-se din plin de 
condiții excelente de 
tratament, cazare și 
masă.

„Apăi, acum politica 
partidului nu numai 
că o vorbim, dar o și 
trăim, și ce n-a visai 
neam de neamul meu 
mi-e dat mie să simt 
ti să mi fericesc".

Aceste cuvinte apar
țin lui Dumitrache 
Vadarici din comuna 
Rusețu, județul Buzău, 
născut in ultima zi a 
secolului trecut (Sl 
decembrie 1900), pe 
care l-am întîlnit, îm
preună cu alti 500 de 
cooperatori, la Amara.

tn cele 250 de gar
soniere confortabile, 
înzestrate cu mobilă 
modernă si covoare, am 
cunoscut o imagine re
prezentativă a tării. Ei 
trăiesc un vis nevisat 
de părinții lor si se 
bucură asemeni nepo
ților. tn hol discutăm

cu Vioara Zaharia din 
lratos, județul Arad, 
cu Ion Blendea din 
Gorj, cu Sintion Moga 
din Alba lulia. cu Ma
rita Postolache din 
Vrancea, cu Sofia An- 
dia din Curtici. cu 
Duma Ion din Cluj, 
cu Gica Bădelea din 
Dolj si Gheorghe Ma- 
nole, care, fiind din 
Argeș, susține că ar fi 
unul din stră-străne- 
poții meșterului din 
baladă. Alături de ei, 
făcind glume, se aflau 
Denes Păi din Covas- 
na, Săndor Kovâcs din 
Harghita si Farco 
Martin din Cluj, care 
ne-au spus :

— Știam de Bărăgan 
că se face pline multă, 
dar că poate exista 
aici o asemenea fru
musețe, nu credeam.

— Să scrieți de doc
torii care ne îngrijesc. 
Eu acum pot să si 
dansez, dar In urmă 
cu zece zile abia mă 
Hram tn două bastoa
ne. Ș-apoi îmi place 
ți să mă plimb pe 
aleile astea cu arbori 
ca la noi, la munte.

— Și să mai scrieți 
că aici ne dă să min
căm ca acasă. Cine 
vrea mlncare ca in 
Ardeal, mănincă ar

delenește. cine ca In 
Oltenia sau Moldova...

îmi revin in me
morie cîteva rinduri 
din „Ciulinii Bărăga
nului" în care Panait 
Istrati scria : „Bără
ganul e singuratic. Pe 
spinarea lui, nici un 
copac. Și de la un puț 
la altul ai tot timpul 
să mori de sete. Nici 
de foame nu te apără".

— Asa este, ce scria 
In „Ciulini" am apu
cat eu cu virf si în
desat. Cind umblam 
cu căruța cu coviltir 
Si stăteam cu săptă- 
mlna la sapă, pierduți 
in cîmpie si bind apă 
clocită. Despre noi, 
despre țărani. 1st adu
ceau aminte domnii 
doar cind trebuia să 
plătim dările si să ne 
mai împuținăm in răz
boaie. Să scrieți acolo 
că eu, Dumitrache Va
darici, le-am apucat 
pe toate și știu ce în
seamnă să trăiești as
tăzi. Să trăiești ome
nește. Aici, la Amara, 
sintem din toată țara. 
Fiecare județ își are 
oamenii lui si să știți 
că toți sintem prieteni, 
iar la Amara viața 
este cu adevărat dulce, 
ca. de altfel, pretutin
deni la noi.

V. MIHAI

Un nou hotel la Bacău
La Bacău, tn apropierea „Parcu

lui trandafirilor" se înaltă noul ho
tel al oficiului județean de turism, 
care va avea o capacitate de cazare 
de aproape 400 locuri. Noul hotel va 
dispune de numeroase spații co

merciale și pentru diverse servicii. 
Constructorii trustului județean 
s-au angajat să încheie lucrările tn 
a doua jumătate a anului 1979. (Gh. 
Baltă).
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RECOLTAREA NU SE ÎNCHEIE CU SECERIȘUL
..ci cu deuozitarea si livrarea canUilor prevăzute la tanti de stat

dolj: După zece zile 
restanțele persistă

Se muncește cu spor la baza de recepție

Doljul a fost In anul acesta primul 
județ care a raportat încheierea se
cerișului. In ordinea firească a lu
crurilor. tot pe primul loc trebuia să 
se situeze si în ce privește transpor
tul si livrarea produselor la fondul 
centralizat al statului. Acum, după a- 
proape 10 zile de la încheierea recol
tatului. unitățile agricole cooperatiste 
mai au încă restante în onorarea o- 
bligatiilor contractuale de ordinul ze
cilor de mii de tone. De neînțeles 
este că multe unităti. îndeosebi din 
cele situate în zona de sud a județu
lui. întîrzie si unele chiar au sistat 
livrările, cu toate că o parte dintre 
ele si-au achitat doar ceva mai mult 
de jumătate din obligațiile contrac
tuale. Din capul locului, trebuie să 
spunem că în marea majoritate a ca
zurilor livrările nu au fost corelate 
nici măcar cu gradul de realizare a 
producțiilor medii. Și exemplificările 
ar putea începe cu unitățile agricole 
din Amărăsti de Jos. Bîrca („7 No
iembrie"). Goicea Mică. Belcin ș.a. 
care, chiar fată de ultima balanță, 
au ajuns cu livrările doar la jumă
tate. deși recoltarea în aceste locuri 
s-a încheiat de aproape două săptă- 
mîni.

Obligațiile 
contractuale - 

subiect de tîrguială?
Ultima balanță a griului s-a per

fectat la sfîrsitul săptămînii trecute 
si. dacă ar fi să raportăm livrările 
la ea. tot ar mai fi de transportat în 
baze încă circa 40 000 tone de grîu. 
Cea mai mare cantitate se află toc
mai în sudul județului, zonă în care 
bazele de recepție au stat cu porțile 
închise aproape toată săptămîna tre
cută. Luni, zi stabilită pentru relua
rea livrărilor, a fost din nou liniște, 
nu chiar totală, dar livrările nu sint 
de natură să-i mulțumească nici pe 
cei mai optimiști. Bazele de 
recepție situate în această parte a 
județului au preluat la un loc, în pri
mele două zile ale săptămînii. doar 
circa 300 tone, ceea ce înseamnă 
foarte puțin. Este deci firesc ca ju
dețul Dolj să se afle pe unul din ulti
mele locuri pe tară în ce privește 
realizarea obligațiilor contractuale la 
griu. Pentru că. dincolo de o serie de 
greutăți care au apărut pe parcursul 
desfășurării secerișului, principala 
cauză a acestui mare decalaj in li
vrarea produselor este de natură 
strict organizatorică si acuză defi
ciente greu de admis in activitatea 
multor comandamente comunale, a 
organelor agricole județene. Multi 
din acești factori de răspundere au 
considerat că si-au îndeplinit obliga
țiile odată cu recoltarea ultimului 
Ian. Restul a fost lăsat pe seama con
ducerilor din cooperativele agricole 
care, nu în puține cazuri, au înțeles 
să transforme o obligație contractua

lă într-un subiect de tîrguială si care 
și-au rotunjit partea în favoarea 
unităților lor cu cite 200—300 tone. 
Nu sînt cantităti prea mari, dar 
200—300 tone adunate la 100 de uni
tăti înseamnă 20 000—30 000 tone. 
Griul se află în magaziile improvi
zate ale cooperativelor agricole și, 
din discuțiile cu cadrele de condu
cere din unitățile prin care am tre
cut. nici unul nu are pretenția să-si 
oprească mai mult grîu decît i se 
cuvine.

Cînd se cîntărește 
„după ochi“...

în respectul pentru adevăr tre
buie să spunem că, nici la această 
dată. în unele locuri nu se știe 
exact ce cantităti de grîu se află 
depozitate în spatiile proprii ale uni
tăților agricole si care este destina
ția lor. Președintele cooperativei 
agricole din Calopăr. tovarășul Con
stantin Șelaru. îsi supraevalua stocul 
de circa 70 tone de griu pentru să- 
mîntă la 200 de tone, pretinzînd ca 
vecinii, care nu au griu de sămîntă, 
să livreze în contul cooperativei a- 
mintite această cantitate.

în schimb, numeroasele grămezi 
de griu existente încă la Bucovnicio- 
ru. depozitate si „cîntărite" din ochi, 
după numărul de mașini descărcate, 
ne fac să credem că la această uni
tate este vorba de o subevaluare a 
producției. Si nu numai a celei to
tale. ci chiar și a celei medii la 
hectar. Aceste situații readuc în dis
cuție modul în care se mai înregis
trează pe alocuri producția si con
secințele lui păgubitoare. Unor ase
menea acte trebuie să li se pună 
capăt. Iar măsura cea mai corectă 
si eficientă în acest caz este eviden
țierea din nou a producției — în pre
zenta cadrelor de partid si de stat 
repartizate în timpul campaniei pe 
fiecare unitate în parte — și. în 
funcție de aceasta, să se treacă la 
livrarea la fondul centralizat al sta
tului a tuturor cantităților de grîu 
disponibile. Există toate condițiile 
ca pînă la sfîrsitul acestei săptămîni 
cooperativele agricole din județul 
Dolj să încheie livrările la bazele 
de recepție.

Pe hîrtie - 
bazele de recepție 

sînt deschise 
permanent

în itinerarul nostru am trecut și 
prin unități agricole din nordul 
județului, acolo unde livrările se 
află încă în plină desfășurare. Pro
gramul bazelor este fixat în schim
buri de zi si noapte, dar se recep
ționează numai ziua — si aceasta în

In sprijinul bazei de recepție, unde transportă unitățile agricole din Plenița, 
Carpen, Gubancea, Sălcuța, Verbița, Caraula ș.a., au fost trimiși numeroși 
cooperatori care lucrează in două schimburi. Rezultatul : în ultimele trei zile, 
ritmul livrărilor aproape s-a dublat. O inițiativă care ar putea fi îmbrățișată, 

în aceste zile, in multe alte unităti unde livrările sint rămase in urmă

două „vîrfuri", cînd camioanele se 
adună în număr mare, obligînd la 
staționări prelungite. Asa se explică 
de ce mijloacele de transport nu fac 
mai mult de două drumuri pe zi, 
deși printr-o afluire corespunzătoa
re ar putea face 4 șl chiar 5 trans
porturi. în una din bazele de recep
ție — aceea unde livrează coopera
tivele agricole din Ciutura. Dobro- 
miru, Lazu, Vela ș.a. — am întîlnit 
si unele deficiente de ordin organi
zatoric. dar aceasta nu justifică ho- 
tărîrea unor conduceri de coopera
tive agricole — Plopșoru. Sălcuta, 
Tencănău — de a opri pentru mo
ment livrările pe motiv că se aș
teaptă mult în baze. Vina principală 
este însă tot a unităților agricole. 
Ceea ce se cere este mai multă 
ordine în activitatea bazei, dar mai 
ales în ce privește respectarea gra
ficelor de afluire care, după mo
dul în care sînt... ignorate, lasă să 
se înțeleagă că au fost întocmite 
mai mult de formă. Se pare însă că 
ordinea și disciplina au fost scăpate 
din mînă și cu atît mai mult orga
nizarea temeinică care, după cele 
văzute la Bucovicioru, numai a or
ganizare nu seamănă.

în loc de concluzii...
Din raidul nostru se desprinde 

concluzia că nu in toate uni
tățile agricole din județul Dolj 
se acționează cu răspundere pen
tru respectarea obligațiilor con
tractuale, ceea ce face necesară
o intervenție energică și operativă 
din partea comandamentului jude
țean pentru a se pune ordine în a- 
cest domeniu. Există reglementări 
legale care trebuie respectate, de 
care trebuie să tină seama și

olt: S-a livrat pînă acum
80 la sută din cantitatea 

contractată

ILFOV

președinții cooperativelor din Desa, 
Cetate. Castranova, Apele Vii, Băi- 
lești. Damian, Sadova, Dunăreni, 
Afumați, Carpen, Cleanov sau Vîl- 
com, ca să-i numim numai pe cei 
mai mult rămași în urmă la livra
rea produselor. Ei. si alții, trebuie 
să înțeleagă că obligațiile contractu
ale sînt literă de lege și. de aceea, 
trebuie să fie respectate riguros, cu 
cea mai mare răspundere.

Iosif POP

Principala preocupa
re a oamenilor mun
cii din agricultura ju
dețului Olt este în a- 
ceste zile transportul 
și depozitarea recoltei 
de grîu la bazele de 
recepție și în magazii
le proprii ale unități
lor agricole. „Există 
in acest sens un pro
gram bine stabilit de 
comandamentul jude
țean — ne spune to
varășul ing. Vasil e 
Ciuciu, directorul di
recției agricole județe
ne. Pentru perioada 
24—30 iulie, de exem
plu, se prevede ca nu
mai la transportul 
griului să participe 302 
autocamioane cu re
morci de la I.T.A. îm
preună cu conducerea 
I.T.A. urmărim ca toa
te mijloacele de trans
port să fie mai bine 
utilizate, să crească 
coeficientul de utiliza
re a lor la 85 la sută, 
cît este prevăzut".

Din capul locului 
trebuie spus că acțiu
nea de livrare a griu
lui la fondul de stat 
se desfășoară mult mai 
bine decît în anii an
teriori. Așa se face

că. pînă la 25 iu
lie. s-a livrat la 
fondul de stat pes
te 80 la sută din 
cantitatea de grîu con
tractată. „Este demn 
de remarcat — ne spu
ne tovarășul inginer 
Nicolae Nicolescu, di
rectorul I.V.C. — că o 
serie de cooperative 
agricole, între care 
Stoenești, Icoana, Vîl- 
cele de Sus, Bucșa, 
Radomirești, Brebeni, 
Osica de Sus și altele, 
și-au achitat în totali
tate obligațiile con
tractuale. Totodată, 
alte unități care au 
obținut producții mari 
de grîu au livrat can
tități suplimentare la 
fondul de stat. Este 
vorba de cooperati
vele agricole „Unirea" 
— Corabia, Gîrcov, 
Vădăstrița, Sprânce
nata etc“.

Există însă și unele 
anomalii care frînează 
bunul mers al livrări
lor. Bunăoară. în 
ziua de 24 iulie, 
la baza de recep
ție unde sînt re
partizate cooperativele 
agricole de producție 
Valea Mare, Priseaca,

Brebeni. Curtișoara și 
altele, de la ora 6 di
mineața, cînd începe 
activitatea și pînă la 
ora 9 au venit numai 
6 mașini, pentru ca la 
ora 12 să înceapă a- 
glomerarea. Se adună 
un mare număr de 
mașini, fapt ce în
greunează descărcarea, 
mijloacele de transport 
staționînd 2—3 ore, u- 
neori și mai mult, ceea 
ce determină o slabă 
utilizare a mijloacelor 
de transport.

Deficiențele consta
tate au fost analizate 
de comandamentul ju
dețean care a stabilit 
și măsuri concrete : 
mijloacele de transport 
să fie încărcate de 
seara pentru ca la ora 
șase să fie la baze 
și amenajarea unor 
puncte suplimentare 
de descărcare, toate 
acestea avînd drept 
scop ca in cel mai 
scurt timp să se în
cheie acțiunea de li
vrare a întregii can
tități de griu prevă
zute la fondul de stat.

Emilian ROUĂ

Veriga slabă — 
transportul spre baze

De patru zile, unitățile agri
cole din județul Ilfov au ra
portat terminarea secerișu
lui. Esențial este acum ca în
treaga producție să fie grabnic 
adăpostită. Este și ldeea subli
niată de cel de-al șaselea număr 
al foii volante „GRÎUL ’78“, edi
tată din inițiativa Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R. După 
ce elogiază pe combinerii deți
nători ai recordurilor la seceriș 
— 400 din aceștia continuă cam
pania în județele din nordul 
țării — foaia volantă atrage a- 
tenția asupra ritmului nesatisfă
cător în care se desfășoară. în 
unele unităti. transportul la ba
zele de recepție.

întreprinderile agricole de stat 
Chirnogi și Buciumeni. coopera
tivele agricole Slobozia, Ciocîr- 
lia, Dîrvari. Gruiu, Letca Nouă, 
Letca Veche, Milcovătu ș.a. sînt 
primele din județ care au termi
nat livrarea griului la bazele de 
recepție. Mult rămase în urmă 
sînt întreprinderea agricolă de 
stat Prundu. cooperativele agri
cole Știubei-Orăști, Frumușani. 
Schitu, Fundulea și Fundeni. 
în vederea încheierii acestei ac
țiuni in cel mult două-trei zile, 
așa cum a stabilit comandamen
tul județean, se impune accele
rarea transportului griului la 
bazele de recepție, care să 
decurgă fără întrerupere, zi și 
noapte. (Lucian Ciubotaru).

Griul stă... fiindcă se stă de vorbă

Și programul bazei de recepție unde livrează cooperativele agricole din 
Ciutura, Dobromira, Lazu, Sălcuța, Plopșoru este acum tot de 24 de ore 
din 24. Camioanele sosesc însă tot după vechiul program, adică de două 
ori pe zi. și toate la aceeași oră, blocînd practic intrarea în bază. îmbulzeala 
mare duce Ia dezordine, la discuții fără rost, in timp ce griul așteaptă să 

fie descărcat

în așteptarea unui acoperiș...

Imaginea de fată Înfățișează un mod păgubitor de a depozita recolta sub 
cerul liber. In cazul de fată are o adresă precisă : cooperativa agricolă din 
Bucovnicioru, unde se află circa 400 tone de griu in asemenea grămezi... fără 
acoperiș. Dar astfel de imagini pot fi intilnite și in alte unităti agricole din 
zona de nord a județului Dolj. Ceea ce impune măsuri imediate pentru 

remedierea acestei situații Fotografii : I. Pop

ialomița: ...Dar să nu uităm de irigații CONTRASTE

Udate zi șl noapte, culturile de soia de la I.A.S. Pietroiu, [udețul Ialomița, 
se dezvoltâ viguros

Foto : A. Papadiuo

în această perioadă, 
atît pentru porumb, sfe
cla de zahăr și soia, 
cît și pentru furaje și 
culturile succesive ce au 
fost semănate după orz 
și griu, consumul de apă 
se află la cota maxi
mă. Iată de ce. comanda
mentul județean a hotărît 
ca udarea culturilor să 
se facă neîntrerupt ziua 
și noaptea.

La cooperativele agri
cole din Borcea. Brînco- 
veni. Mărculești. Cosîm- 
beștl și Dragoș Vodă. în
treprinderile agricole de 
stat Ciulnita. Dragalina. 
Borcea. Pietroiu. Stelnica 
și Ciocănești aspersoarele 
funcționează ziua si noap
tea. potolind setea plante
lor. Multi dintre mecani
zatorii care în urmă cu 
cîteva zile au lucrat la re

coltatul păioaselor sînt a- 
cum la Irigat, acordînd 
asistenta tehnică și mu
țind coloanele pe culoa
rele special amenajate. La 
I.A.S. Făcăeni, Stelnica.

deși apa se află în ime
diata vecinătate a cultu
rilor însetate ea nu alunge 
totuși la rădăcina plante
lor din cauza slabei or
ganizări a muncit a con-

Zi și noapte, sistemele de udare 
a culturilor să funcționeze 

cu întreaga capacitate

Borcea șl Pietroiu. udă
rile se efectuează în două 
schimburi. Pentru obți
nerea unor producții mari 
de struguri, mere și pier
sici. la I.A.S. Fetești iri
gatul se face pe toate cele 
aproape 1500 ha de vie 
si livezi, fără răgaz.

Regretabil este însă 
faptul că in unele unităti

trolului defectuos făcut de 
specialiști și ceilalți fac
tori cu munci de răspun
dere. La cooperativele a- 
gricole Dorobantu. Lup- 
șanu. Plevna. Radu Vodă, 
înfrățirea, Săpunari, Le- 
hliu, Bordușelu. Rași, 
Sălcioara și Vărăști, mul
te motopompe fac pauze 
mari datorită unor defec

țiuni ce pot fi ușor reme
diate sau datorită lipsei 
de operativitate în mu
tarea arinilor de ploaie. 
Datele furnizate în ce pri
vește oamenii care parti
cipă la irigat nu cores
pund cu situațiile de 
pe teren. Lipsa de su
praveghere a irigatului 
duce la dese defecțiuni ce 
provoacă băltirea apei și 
compromiterea culturilor. 
Este necesar ca în aceste 
unităti să se intervină 
hotărît pentru ca irigarea 
culturilor să intre pe un 
făgaș normal, cu atît mai 
mult cu cît anul acesta 
s-a asigurat o densitate 
sporită la porumb, ceea 
ce impune ca acum să se 
asigure, și apa de care 
plantele au nevoie.

Mihal VIȘOIU

Căutătorii de comori
Nu de mult, lucră

torii întreprinderii de 
utilaj chimic din Bor- 
zești au descoperit o... 
comoară. Cum ? Sim
plu. Au ajuns la con
cluzia că în fiecare 
secție, atelier și loc de 
muncă există zăcămin
te inepuizabile de... 
idei. Idei care trans
formate în inițiative 
devin „aur curat" sau, 
mai exact spus, pot 
contribui într-o măsu
ră importantă la creș
terea substanțială a e- 
ficienței Întregii lor 
activități.

Deci, spirite practi
ce s-au pus pe treabă, 
tncercînd mai întîi să

prospecteze cît mai a- 
mănunțit prețiosul fi
lon al ideilor valoroa
se. Odată încheiată a- 
ceastă etapă, s-a tre
cut la exploatarea... 
zăcămîntului. în con
cluzie, a fost aplicat 
un șir de măsuri vi- 
zind organizarea supe
rioară a producției și 
a muncii, atingerea 
parametrilor proiectați 
la atelierul de repara
ții capitale a mașini- 
lor-unelte, folosirea 
mai rațională a meta
lului și altele. Una 
după alta, măsurile au 
început să-și facă sim
țite efectele, iar ideile 
oamenilor să se con

vertească în milioane. 
Ce au descoperit „cău
tătorii de comori" de 
la I.U.C.-Borzești ? în 
primul rînd, că pot 
realiza în semestrul I 
circa 60 la sută din 
planul anual la pro
ducția marfă ; în al 
doilea rînd, că pot de
păși productivitatea 
muncii cu aproape 20 
la sută și indicatorul 
producție netă cu 15 la 
sută etc.

Acum s-au pus din 
nou pe treabă, căutind 
un alt filon cu... idei. 
Ce să-i faci dacă au 
prins oamenii gustul... 
comorilor? (Gh. Baltă).

Cine dezleagă enigma „PL-500" — „PCL-85" ?

(Urmare din pag. I)
zător de valută care depinde în 
esență de volumul, valoarea și 
prețul exporturilor sale. Altfel spus, 
toate acestea sînt direct deter
minate de nivelul calitativ al pro
duselor oferite, de competitivita
tea lor, care trebuie să fie cît 
mai ridicate. Iar o asemenea cerință 
fundamentată poate fi satisfăcută nu
mai și numai dacă întreprinderile, 
industria sînt racordate permanent la 
trepidantul ritm al înnoirii și moder; 
nizării producției, în pas cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu 
cerințele pieței mondiale.

Se înțelege că acest obiectiv nu va 
putea fi atins decît prin creșterea 
competitivității produselor și servi
ciilor oferite la export, ceea ce pre
supune un efort susținut pentru crea
rea de noi produse și servicii, ridi
carea nivelului calitativ al celor e- 
xistente, reducerea costurilor prin 
perfecționarea tehnologiilor și orga
nizării. în acest sens trebuie înțelea
să și prevederea din programul su
plimentar de dezvoltare economică 
adoptat de Conferința Națională de 
a accelera ritmul de înnoire și mo
dernizare 'a producției în acest cinci
nal. Concret,

prevederile suplimentare referi
toare la asimilarea de noi pro
duse au in vedere punerea in 
fabricație a unei game perfec
ționate și extinse de mașini- 
unelte — strunguri carusel de 
12,5—16,5 m. strunguri cu co
mandă numerică de conturare 
ș.a., echipamente electronice și 
de automatizare, o gamă mai 
largă de bunuri de consum. Prac
tic. în 1980, in medie, unul din 
două produse va fi nou sau mo
dernizat.

PENTRU REDUCEREA DE
CALAJELOR. După cum se știe,

în prezent venitul nostru național pe 
un locuitor este de cîteva ori mai mic 
decît în țările dezvoltate. La sfîrșitul 
cincinalului 1981—1985 venitul nostru 
național va trebui să ajungă la 2 400— 
2 500 dolari pe locuitor, nivel care va 
marca depășirea de către România a 
stării de țară în curs de dezvoltare 
și trecerea la stadiul de tară cu o 
dezvoltare medie.

Locul înnoirii produselor șî tehno
logiilor în reducerea decalajelor re
iese cu pregnanță dacă avem în ve-

stăril — cît și direct, prin îmbună
tățirea calității și crearea de noi 
produse și servicii, ce intră în con
sumul populației. După cum se știe, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a elaborat un program 
special de dezvoltare șî diversificare 
mai accelerată a producției bunuri
lor de consum, accentul principal 
căzlnd din nou asupra înnoirii și 
modernizării produselor. Sîntem deci 
direct interesat! nu numai în calita
te de proprietari și producători, ci și

tării : definirea sa drept cincinal 
al afirmării plenare a revoluției ten- 
nico-științifice în țara noastră și 
transformarea acumulărilor cantita
tive într-o nouă calitate, ca o cerin
ță primordială a dezvoltării econo
miei naționale. O altă caracteristică 
nouă, ce reflectă accentuarea rolului 
inovării și înnoirii în economie, o 
constituie integrarea organică a în
tregii, activități de cercetare, de valo
rificare a rezultatelor cercetării, de 
asimilare a noilor produse și tehno-

Înnoirea produselor și tehnologiilor
dere acțiunea sa asupra ritmului de 
creștere, modernizării structurii eco
nomiei. valorificării superioare a re
surselor naturale și de forță de mun
că ale țării. Propria noastră expe
riență, ca și a altor țări, demon
strează cu tărie că ritmul dezvoltării
— deci și ritmul reducerii decalaje
lor — este rezultatul acțiunii conju
gate a unui sistem complex de fac
tori. printre aceștia o pondere prin
cipală avînd capacitatea fiecărei 
economii naționale de a se transfor
ma. de a se innol, de a se adapta 
rapid și eficient la exigentele econo
miei mondiale, ea insăși in înnoire 
accelerată.

PENTRU CREȘTEREA NI
VELULUI DE TRAI. Moderni
zarea producției își exercită influen
ța sa pozitivă asupra nivelului de 
trai al poporului atît indirect, prin 
amplificarea capacității aparatului de 
producție de a spori venitul național
— singura sursă de creștere a bună-

de beneficiari și acționăm cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea neabă
tută a tuturor sarcinilor stabilite de 
partid In domeniul modernizării pro
ducției. Astfel, potrivit planului, 
în acest cincinal desfacerile de măr
furi prin comerțul socialist vor 
crește într-un ritm mediu anual 
de 8,7 la sută, iar prestările de 
servicii către populație cu un ritm 
de 11,9 la sută. înnoirea pro
ducției va trebui deci să adauge 
acestor creșteri cantitative importan
te îmbunătățiri calitative, numai prin 
această asociere asigurindu-se o 
creștere reală și de substanță a ni
velului de trai, a calității vieții.

EXIGENȚE ACTUALE ALE 
MODERNIZĂRII PRODUC
ȚIEI. Actualul cincinal a debutat 
și se desfășoară în lumina a două 
teze fundamentale de excepțională 
importanță politică pentru orientarea 
activității economice și sociale a

logii, în sistemul general de planifi
care economică, transformarea nou
lui în componentă distinctă și instru
ment concret de realizare a planului 
national unic.

Pe această cale au fost concreti
zate în planul cincinal, îmbunătățite 
apoi prin programul suplimentar o 
seamă de obiective concrete ale par
ticipării inovării și modernizării la 
dezvoltarea economică și socială a 
țării printre care asimilarea a 
aproape 1 000 de mașini, utilaje, apa
rate și instalații noi sau modernizate.

Realizarea acestor sarcini va mar
ca, neîndoielnic, un nou salt calita
tiv în dezvoltarea industriei româ
nești, a întregii economii. în același 
timp, ele reclamă un amplu efort 
inovațional, care trebuie să fie : 
atotcuprinzător — avem nevoie de 
înnoire nu numai în industrie, în 
electronică, să zicem, ci și în zooteh
nie. și în construcții, și în industria 
sticlei ș.a. ; concertat — la înnoirea 
produselor și tehnologiilor trebuie 
să-și aducă contribuția nu numai

personalul ce lucrează în institute, 
secții și ateliere de cercetare, ci tot 
personalul muncitor, indiferent de 
ramură și nivelul organizatoric ; or
ganizat — pentru a înnoi eficient (și 
numai o astfel de înnoire interesea
ză 1) trebuie să se stabilească, pen
tru fiecare loc de muncă, pentru 
fiecare om al muncii ce anume se 
impune a fi schimbat, care sint e- 
fectele urmărite, cum este progra
marea în timp a acestor schimbări, 
cine și ce atribuții trebuie să exe
cute în cadrul programului, cum și 
in ce fel se vor face controlul, res
pectiv. corecțiile cerute de dinamica 
procesului de înnoire.

Numai imprimindu-1 aceste trăsă
turi, de generalizare, concertare și 
organizare, vom acorda procesului de 
înnoire și caracteristicile de amploa
re — realizările noastre, incontesta
bile, sînt totuși încă, în unele ca
zuri, sub nivelul rolului, al sarcinilor 
puse de partid în acest domeniu, sub 
nivelul resurselor alocate — opera
tivitate — introducerea în practică a 
noului se face încă cu întîrzieri și 
în domeniul produselor și al tehno
logiilor — și eficiență — se risipesc 
resurse importante alocate inovării 
și modernizării prin abordarea sau 
finalizarea cu lntîrziere a obiective
lor de cercetare, introducerea în 
producție a unor Înnoiri care nu au 
efectele așteptate etc.

Acesta este rolul șl acestea sînt 
căile prin care Inovarea, înnoirea 
producției pot și trebuie să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. Organelor și orga
nizațiilor de partid, comuniștilor le 
revine sarcina de a fi în primele rîn- 
duri ale luptei pentru introducerea 
noului, sarcina de mare răspundere 
și competența de a CONDUCE pro
cesul inovațional românesc, factor 
hotărîtor pentru prosperitatea mai 
rapidă a patriei, pentru ridicarea ei 
pe noi culmi de civilizație și psoaraa

S-a defectat televi
zorul. Nu e plăcut, dar 
se rezolvă. înlocuiești 
piesa defectă. Simplu 
deci ! Așa s-ar părea 
la prima vedere. Dacă 
piesa în cauză este 
PL-500 sau PCL-85, 
lucrurile încep să se 
complice. „De un an 
de zile caut prin ma
gazine lampa PL-500, 
ne scrie tovarășul Nae 
Nicolaescu din Craio
va, strada Breslei nr. 
36, dar primesc mereu 
același răspuns : nu a- 
vem". Tot cu „nu a- 
vem“ este servită și

corespondenta noastră 
Sekely Raveca din co
muna Pui. județul 
Hunedoara, care do
rește lampa PCL 85. 
Am încercat și noi să 
procurăm respectivele 
lămpi de la magazine
le de specialitate „Dio
da" și „Electrotehnica" 
din Capitală. „Nu a- 
vem" ne-au răspuns, 
cît se poate de politi
cos vinzătorii. Am a- 
flat că de mai multă 
vreme lipsesc din ma
gazine lămpile PL-500, 
PCL 85. PL 36. PY 88, 
DY 86, PCS 801, PFL 
200 necesare depanării

televizoarelor cu tu
buri electronice. Cei 
din magazine încear
că să rezolve proble
ma prin... politețe și 
prin îndemnul „mai 
încercați dumneavoas
tră și lima viitoare". 
Dar televizoarele se 
încăpățînează și ră- 
mîn... opace la aces
te invitații. Cine a 
scurtcircuitat aprovi
zionarea rețelei co
merciale cu asemenea 
piese, obligație fi
rească fată de poseso
rii de televizoare ? 
(D. Constantin).

Fachirii de la Pipera
Mult s-a mai bucu

rat tovarășul Gheorghe 
Marcu, din Alba Iulia. 
str. Mesteacănului nr. 
14, bloc IX, aparta
ment 11, cînd a văzut 
expus în vitrina ma
gazinului O.C.L. Mo
bila din localitate dor
mitorul dorit : o gar
nitură tip „Drobeta". 
N-a mai stat pe gîn- 
duri, a intrat în maga
zin, a mai admirat o 
dată mobila, a coman
dat-o, a plătit-o și cu 
bucurie în suflet a 
dus-o acasă. Care 
bucurie s-a făcut mai 
mică cînd, despache- 
tînd marfa, a văzut cu 
uimire că lipsesc 8 
șuruburi speciale pen
tru montarea tăbliilor 
de pat. Si pe măsură

ce despacheta omul și 
alte piese ale mobilie
rului, bucuria i se fă
cea din ce în ce mai 
mică. Pentru că mai 
lipseau și 4 butoni de 
la ușile celor două 
noptiere de toaletă și 
8 șuruburi cu rozetă 
pentru montarea o- 
glinzilor și 3 chei...

Cuprins de Întrista
re, a scris întreprinde
rii producătoare — 
C.P.L.-Pipera din Ca
pitală, rugind-o să-l 
ajute. De două ori. 
Ce folos însă ? Con
ducerea combinatului 
s-a dovedit fermă și 
intransigentă. N-a în
duplecat-o nici propu
nerea tovarășului Mar
cu de a le plăti încă 
o dată piesele lipsă,

inclusiv transportul 
lor pină la Alba Iulia. 
„Dacă în privința uși
lor fără chei am făcut o 
inovație și le deschid 
cu o coadă de lingu
riță, ne scrie corespon
dentul nostru, în 
schimb nu mă pot 
descurca cu patul care 
stă pe jumătate ne
montat de luni de 
zile".

...Se spune că fachi
rii se odihnesc stînd 
pe cuie. Mai modești. 
Ie urăm celor de la 
C.P.L.-Pipera să doar
mă, cîtva timp, pe șu
ruburi. Poate îi vor a- 
juta să aibă niște vise 
frumoase despre obli
gațiile furnizorului și 
despre solicitudinea 
fată de cetățeni... 
(C. Antonescu).
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Realitățile vieții noastre socialiste 
-izvorul generos al operei de arta 

durabile și cu înaltă funcție educativă
Cercetarea raporturilor 

dintre literatură si public 
nu renrezintă doar un ca
pitol al sociologiei culturii, 
ci unul din acele nrileiuri 
de . a examina dintr-o per
spectivă mai amplă si' mai 
complexă evoluția domeniu
lui de care ne ocupăm. Un 
prim nivel al acestei rela
ții se exprimă prin cifre, 
ceea ce constituie o condi
ție necesară sau, mai precis, 
una din acele constante 
care atestă gradul de popu
laritate sau, dimpotrivă, 
lipsa audienței publice. Dar 
cred că nu putem 
transforma cifra, numărul 
în supremul criteriu de a- 
preciere a operei de artă. 
Si aceasta deoarece în con
cepția noastră — si roma
nul din ultimii ani confir
mă acest adevăr — litera
tura are o înaltă funcție e- 
ducatiyă. contribuind la 
inriurirea conștiințelor, la 
formarea omului nou. la 
desăvirșirea concepției sale 
revoluționare despre lume 
Si viată. Ținem in primul 
rind seama de semnificația 
umană si socială, de adîn- 
cime psihologică, de nouta
te artistică, criterii de a- 
preciere a unei opere de 
artă ce își propune țelul 
nobil de a fi un factor 
colectiv de conștiință. 
Pentru că nu orice car
te sau spectacol care 
întrunește cifre astrono
mice din punct de ve
dere al tiraiului si al re
prezentațiilor este neapărat 
o carte sau o piesă va
loroasă. menită să spună 
ceva nou despre istoria ime
diată sau îndepărtată, ceva 
semnificativ despre desti
nul nostru social si indivi
dual. ceva elocvent menit 
să declanșeze procese de 
conștiință, să deschidă o 
nouă cale a expresiei artis
tice. Nu numai o dată o li
teratură care mimează lite
ratura de bună calitate, care 
cultivă suspensul. insăilînd 
episoade în care elementul 
misterios, tenebros se înso
țește cu scena picantă. în
trunește sufragii nemeritate 
Si critica poartă aici vina 
pentru faptul că nu inter
vine cu autoritate pentru a 
arăta cititorului de ce se 
înșeală. Critica preocupată 
numai de ..vîrf urile" unei 
literaturi uită că la noi sînt

Si cărți, piese care prin 
adiționare cot duce la ..stri
carea gustului" public și 
crea o gravă confuzie a va
lorilor.

O asemenea operațiune e 
cu atît mai necesară cu cit 
astăzi la noi avem nu nu
mai premisele, ci. mai ales, 
toate im pre i urări ie favo
rabile pentru ca literatura 
de bună calitate să fie a- 
preciată de publicul larg. Și 
ne vom referi în rindurile 
care urmează la situația de 
astăzi a romanului româ
nesc în legătură cu publi
cul. Nu mai este astăzi un 
secret pentru nimeni că ro-

început ai revoluției, aceste 
romane sînt romanele revo
luției în sensul plenar al 
cuvîntului. Romane în care 
revoluția trăiește prin des
tine individuale, a căror 
evoluție nu mai este nici 
unilaterală, dar nici compli
cată artificial. în care dru
mul spre desăvîrsire nu mai 
este pavat cu flori, dar nici 
numai cu spini. în care viata 
nu ne mai este reprezentată 
in culorile idilice ale raiului, 
dar nici în negrul cazanu
lui de smoală. Cărțile des
pre realitatea aceasta sînt 
în primul rînd romane so
ciale, cu toate gamele și

Platon Pardău. Mircea 
Ciobanu aduc in cărți
le lor din ultimii ani 
universul vieții noastre pri
vit din unghiuri diferite, 
reprezentat în maniere deo
sebite, care au insa un nu
mitor comun — determina
rea individului de către 
realitatea socială pe care o 
trăiește, chiar atunci cind 
intervin momente de neîn
țelegere sau de ruptură. 
Esențială este însă integra
rea omului în societate, pro
ces văzut nu ca o adeziune 
oarbă si demagogică, nu ca 
renunțarea la propria per
sonalitate. ci ca rezultatul

*

Însemnări

mânui românesc contempo
ran cunoaște cote ale au
dientei publice nemaiintil- 
nite în istoria acestui gen. 
De patru-cinci ani s-a rea
lizat o joncțiune la nivelul 
superior al literaturii între 
cartea de valoare si prefe
rințele publicului larg. Con
statarea are nevoie însă de
o demonstrație 
că aprecierea 
îndreaptă in 
spre romanul

si am vedea 
cititorilor se 
primul rînd 
social, spre

romanul de actualitate, spre 
romanul dezbatere, spre ro
manul care il implică în 
sensul superior al cuvîntu
lui. Lumea acestor romane 
este lumea noastră, proble
matica lor este problema
tica noastră, conflictele lor 
sint conflictele zilelor pe 
care le-am trăit si prin care 
ne explicăm zilele de astăzi 
in devenirea lor istorică. 
Și acest fapt se datorește 
unei modificări substanțiale 
de bun augur in ceea ce 
privește înțelegerea locu
lui și statutului creatorului 
in societatea noastră. O ase
menea literatură cu o forță 
de pătrundere uriașă în ma
sele de cititori nu poate 
aparține decit unui scriitor 
angaiat. implicat cu întrea
ga sa personalitate in cursul 
dinamic al revoluției noas
tre socialiste. Scrise în spe
cial de generația care si-a 
trăit copilăria, adolescenta 
și tinerețea în anii de

despre romanul social
de Valeriu RÂPEANU --------------------------------

nuanțele ne care le implică 
o asemenea noțiune. Pentru 
că romanul social înseamnă 
înainte de toate așezarea 
individului în relațiile sale 
cu prezentul, confruntarea 
lui cu lumea din iurul său 
căreia îi aparține spiritual, 
lumea de care este legat nu 
numai prin datele sale pro
fesionale (cum se credea 
naiv cu două-trei decenii 
în urmă), ci prin structura 
lui morală, prin orizontul 
său de cunoaștere, nrin bo
găția sa spirituală. Ro
manele ultimilor ani au 
așezat această relație in
divid — societate în.tr-o 
perspectivă dialectică si în 
lumina adevărului. De 
aceea, romanele care s-au 
bucurat deopotrivă de apre
cierea publicului si a criti
cii nu ocolesc, dar nici nu 
inventează artificial mo
mente dificile, crize de con
știință provocate de acute 
întrebări cu privire la dru
mul parcurs si atitudinea 
avută, nu evită înfruntările 
dramatice cu consecințe, 
uneori dureroase pentru 
ființa umană. Romancieri 
precum Constantin Toiu, 
D. R. Popescu. Al. Ivasiuc. 
Ștefan Bănulescu, Augus
tin Buzura. G. Bălăitâ. 
Dinu Săraru. Mircea Horia 
Simionescu. Marin Sorescu. 
Ion Lăncrănian. Ion Brad, 
Mihai Giugaru. Gabriela 
Adameșteanu. B. Elvin.

unui proces conștient, al 
unei deliberări interioare și 
al unei confruntări pro
funde.

De multe ori cînd vorbim 
despre viabilitatea romanu
lui social ne referim la 
exemple clasice sau clasici- 
zate. Ele au devenit astăzi 
adevăruri axiomatice. Dar 
ceea ce mi se pare cu ade
vărat semnificativ este pro
cesul care se petrece sub 
ochii noștri, care demon
strează că viabilitatea ro
manului social nu tine doar 
de o experiență istorică re
volută, ci constituie una din 
experiențele cele mai eloc
vente ale zilelor noastre. Și 
faptul că publicul larg cau
tă în primul rînd aceste 
cărți, cele mai multe din 
ele intrînd în conștiința 
cititorilor, că personalele 
lor devin din ce in ce mai 
mult simboluri ale realită
ților noastre si sint repre
zentative pentru structura 
morală a societății socialis
te ne atestă încă o dată că 
viabilitatea despre care 
vorbeam nu reprezintă doar 
o problemă de teorie lite
rară. ci corespunde integral 
unei cerințe a publicului 
larg.

La aceste considerații 
mai adăugăm si faptul 
că romanul istoric trăiește 
și el un adevărat reviriment 
calitativ, mai ales în ceea 
ce privește perioada moder

nă. Cărți scrise de Marin 
Preda. Eugen Barbu. Lau- 
rentiu Fulga. Francisc Pă- 
curaru. Paul Georgescu. Al. 
Voitin. sau pentru perioa
dele mai depărtate. Radu 
Boureanu. Mihai Diacones- 
cu. Eugen Uricariu de
monstrează că romanul 
istoric nu mai este în
țeles doar ca o ilustrare 
a unor teze istorice, nu ca 
o simplă reconstituire, ci ca 
o interpretare a sensului is
toriei. Si aici modalitățile 
sint diferite : de la interfe
rența de planuri cîștigînd 
din ce în ce mai mult teren, 
la fuziunea dintre istoria 
propriu-zisă și ficțiune. E- 
sential rămîne insă faptul 
că aceste cărți aduc o nouă 
perspectivă Istorică și nu 
compilează episoade isto
rice coborindu-le în zona 
tenebrosului ieftin, a spec
taculosului de duzină, a 
aventurii de buduar sau de 
gang. Asemenea improviza
ții care ne duc înapoi spre 
literatura de colportai sint 
respinse de însăși dezvolta
rea culturii românești de as
tăzi. Și dacă publicul vali
dează cu atîta entuziașm și 
cu atîta matură responsabi
litate romanele profunde de 
adevărată dezbatere socială 
si morală, romane cu un 
conținut educativ puternic, 
ai căror eroi sint de multe 
ori activiști de partid, oa
meni înaintați ai zilelor 
noastre, care acționează în 
numele idealurilor revolu
ției. pentru triumful lor. 
modele de comportare si 
dăruire care propun per
spective noi de viată, a- 
tunci de ce să încurajăm 
falsul ? O epocă de cultu
ră presupune promovarea 
valorii autentice. încuraja
rea tendințelor novatoare, 
dar si descurajarea medio
crității chiar atunci cînd 
devine agresivă.

Romanul românesc, scris 
de o pleiadă strălucită de 
autori, roman social, roman 
cu o largă deschidere către 
tot ceea ce are semnifica
tiv viata de astăzi si istoria 
noastră se află acum în- 
tr-una din epocile sale 
maiore. Depinde de noi totî 
să știm să fructificăm acest 
moment în care scrisul de 
calitate își află un aseme
nea ecou în rindurile pu
blicului pentru care scriem.

ELENA GRECULESI: România Independents
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Noi volume privind istoria populației secuiești, conviețuirea
și lupta comună cu poporul român pentru libertate și dreptate socială

Istoria poporului român și a naționalităților conlo
cuitoare din țara noastră pune in lumină bogatele tra
diții ale vieții înfrățite și luptei comune a oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți pentru dreptate socială și libertate. Evocării acestor 
tradiții le-au fost consacrate numeroase lucrări și stu
dii, cărora li s-au adăugat recent două noi și intere
sante volume : „A szekelyek es Mlhăly Vajda" („Secuii 
și Mihai Viteazul") de Demeny Lajos — apărută la 
editura „KriteriOn" — și „Răscoala secuilor din 1595“- 
1596“, tipărită sub redacția lui Benko Samu, Demeny 
Lajos (redactor responsabil) și Vekov Kâroly, la Edi
tura Academiei.

DEMENY Lajos :

„Secuii 
și Mihai Viteazul"

O Izbutită sinteză care 
reînvie unul din cele mai 
luminoase momente ale 
luptei comune a românilor 
și secuilor într-o perioadă 
extrem de complexă și în
cărcată de evenimente 
majore din istoria patriei 
— așa ar putea fi carac
terizată succint noua lucra
re a lui Demăny Lajos.

Autorul incepe prin a e- 
xamina împrejurările în 
care, la sfirșitul veacului 
al XVI-lea, s-a făurit a- 
lianta lui Mihai Viteazul 
cu secuii — împrejurări 
caracterizate prin forma
rea unui front comun de 
luptă al celor trei țări ro
mâne pentru eliberarea de 
sub jugul otoman. In acest 
front s-au înrolat activ de 
la început și secuii, cărora 
principele Transilvaniei 
le-a promis redobindirea 
vechilor libertăți ce le fu
seseră smulse în cursul 
anilor.

Analizînd cu competen
tă, în mod obiectiv și nu
anțat, un material docu
mentar foarte bogat, auto
rul înfățișează pe larg lup
ta eroică pe care secuii au 
dus-o în toamna anului 
1595. alături de oștirea lui

Mihai, sub zidurile Tîrgo- 
viștei, apoi la București și 
Giurgiu, pentru zdrobirea 
trupelor otomane invada
toare. Se arată apoi cum, 
în loc să satisfacă reven
dicările secuilor, dieta no
biliară întrunită Ia Alba Iu- 
lia. la 13 decembrie 1595. a 
hotărît să anuleze actul de 
libertăți acordat de princi
pe acestora ; mai mult, 
au fost reprimate în modul 
cel mai brutal încercările 
de răzvrătire ale secuilor.

Tocmai aceste realități 
— se precizează in lucra
re — explică dezvoltarea 
colaborării secuilor cu Mi
hai Viteazul, care, alun
gind în toamna anului 1599 
în Transilvania, le-a făgă-

duit libertatea și i-a che
mat să i se alăture. Pe 
un astfel de fundament ai 
realității istorice se contu
rează aprecierea istoricului 
Demăny Lajos că Mihai 
Viteazul, care urmărea el 
însuși concentrarea forțe
lor pentru eliberarea tării 
de sub dominația străină, 
a găsit drumul spre inimi
le celor care s-au dovedit 
gata la orice sacrificiu in 
speranța redobîndirii drep
turilor lor de odinioară.

In a doua parte a lucră
rii. autorul prezintă parti
ciparea amplă a secuilor 
la lupta de la Șelimbăr — 
care. încheindu-se cu vic
toria lui Mihai, a adus și 
secuilor libertatea mult 
rlvnită — contribuția lor in 
campania' din Moldova, 
sprijinul ferm ce l-au dat 
marelui voievod în lupta 
de la Mirăslău, în sflrșit, 
epilogul tragic de pe Cim- 
pia Turzii ce încheie și
rul bătăliilor glorioase ale 
domnitorului român, epi
log după care au fost a- 
nulate din nou, pentru un 
timp, și libertățile secuilor. 
Noua lucrare a istoricului 
Demăny Lajos reprezintă 
o contribuție de seamă la 
înțelegerea unor momente 
memorabile ale istoriei 
României, la cunoașterea 
mai profundă a îndelunga
telor tradiții de luptă și 
muncă comună ale poporu
lui român si naționalități
lor conlocuitoare.

Conf. univ. 
MAGYARI Andras 
Clu|-Nopoco

„Răscoala secuilor 
din 1595-1596“

Rod al colaborării unui 
larg colectiv de autori — 
români, maghiari și ger
mani — lucrarea „Răs
coala secuilor din 1595—

1590" prezintă publicului 
larg una dintre marile miș
cări țărănești care au în
volburat istoria patriei in 
timpul orinduirii feudale.

Așa cum subliniază în „Cu- 
viht înainte" prof. dr. Ște
fan Ștetănescu. subiectului 
de cert interes al lucrării 
i se adaugă și valoarea de 
simbol pe care o dobîndește 
faptul că puternica răs
coală a secuilor de acum 
383 de ani s-a desfășurat 
pe fundalul marelui război 
de neatîrnare în care se 
aflau angajate, într-un sin
gur mănunchi, toate cele 
trei țări române.

Spre a pune in lumină 
cauzele seculare ale răs
coalei. rădăcinile ei . adinei, 
autorii au analizat particu
laritățile evoluției istorice 
a populației secuiești, re- 
liefîndu-se, în acest con
text, faptul că datorită ro
lului lor militar, secuii au 
reușit să-și mențină timp 
îndelungat libertățile și 
privilegiile strămoșești. Cu 
toate acestea însă. începind 
de la mijlocul veacului al
XIV- lea, au apărut și s-au 
accentuat tot mai mult 
semnele stratificării so
ciale. iar în secolul al 
XVI-lea, mai ales, procesul 
lobăgirii secuilor luase 
proporții tot mai mari. 
Apelînd la numeroase 
mărturii de epocă, autorii 
creionează o imagine veri
dică a acestui proces, a 
adîncilor nemulțumiri ce 
mocneau în rîndul secui
lor. atit împotriva pă
turii secuiești îmbogățite, 
cit și a nobilimii maghiare 
din comitatele Transilva
niei, preocupată să acapa
reze mereu mai multe pă- 
mînturi și iobagi în se
cuime. In aceste nemulțu
miri și-au aflat izvorul re
voltele țărănimii secuiești 
ce s-au înlănțuit ca un ade
vărat șirag în secolele
XV— XVI. Stăruind asupra 
răscoalei din 1562 — cea 
mai amplă și mai puterni
că dintre acestea — autorii 
volumului descriu represiu

nile crunte ce i-au urmat, 
subliniind că acestea n-au 
putut infringe voința se
cuilor de a-și recîștiga 
drepturile.

Dragostea lor pentru li
bertate și-a aflat o grăi
toare manifestare în toamna 
anului 1595, cînd peste 
douăzeci de mii de secui 
s-au înrolat -si âu partici
pat la străluciți luptă anti- 
otomană din Tara Româ
nească. Este, de altfel, unul 
din cele mai interesante 
capitole ale cărții, care, 
urmînd îndeaproape firul 
izvoarelor documentare, 
înfățișează sugestiv bă
tăliile purtate în comun de 
munteni, moldoveni și ar
deleni, printre care și se
cuii, în acel an, bătălii ce a- 
veau să ducă la înfringerea 
și alungarea oștilor invada
toare peste Dunăre. Dar 
răsplata vitejiei secuiești, 
după întoarcerea lor in 
Transilvania, a fost... anu
larea actului de libertăți 
promise, iar răspunsul no
bilimii la începutul de re
voltă izbucnită din acest 
motiv a fost o nouă și crun
tă represiune.

Un studiu special descrie 
împrejurările de după anul 
1599, cînd Mihai Viteazul a 
trecut Carpații, iar secuii 
i s-au alăturat, sprijinin- 
du-1 cu fidelitate în toate 
acțiunile ce le-a între
prins ; la izvorul acestei 
strînse conlucrări se afla 
faptul că marele voievod 
a înțeles și prețuit dragos
tea de libertate a secuilor, 
acordîndu-le străvechile 
lor drepturi.

Slujind aprofundării unor 
evenimente mai puțin cu
noscute ale istoriei sociale 
și politice a patriei, volu
mul va fi primit, credem, 
cu îndreptățit interes.

Silviu ACHIM

cinema
• Melodii, melodii : SCALA - 
9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, CAPITOL — 9,15; 11.30: 
13,45; 16; 18,15; 20,45, la grădină 
— 20.15, GRADINA DINAMO - 
30,13.
• O fată aproape cuminte : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Mereu împreună : CENTRAL — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Cum se hrănește un măgar : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

• Cintă pentru mine : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, PARC HOTEL - 
20,15.
• Din nou... Disney —- 9, Un mi
lion pentru Jake — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15 : FLAMURA.
• Podul : GRIVITA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA
FESTIVAL - 20.
• Mark polițistul la Genova :
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 9:
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, la gră
dină — 20. MODERN — 9; 11.15: 
13.30; 16; 18,15; 20,45, la grădină - 
20,15.

• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Transamerica Express : VICTO
RIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Brigada specială : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. 
GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 
18,15; 20.30. TOMIS — 8.45: 11:
13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină - 
20,30.
• Parada aurului — 10: 12, Frații 
Marx agenți secreți — 14,15; 16,30. 
Veselie la Acapulco — 18.45. Lu
mea vestului — 20,45 : CINEMA
TECA.
• Mica sirenă — 9,30; 11,15: 13; 
15; 17, Nunta de piatră — Duhul 
aurului — 19 : DOINA.

• New York. New York ; AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15 FEROVIAR — 9;
12.30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 12; 
16; 19.
• împușcături sub clar de lună : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,13; 15,30; 
17,45; 20.
• De partea cealaltă a oglinzii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Un pod prea îndepărtat ; GIU- 
LEȘTI — 9; 12,15; 16; 19,13. VOL
GA — 9; 12; 16; 19.
• Sub luna răsturnată : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Doctorul Poenaru : VIITORUL 
— 15,30; 17,45; 20.

tribună activă de afirmare
a trăsăturilor omului nou
Mai multă preocupare pentru asigurarea unei îndru
mări calificate, pentru alegerea unui repertoriu va

loros, cu puternic caracter politico-educativ
în manifestările teatrului de ama

tori descoperim adesea talente auten
tice, pline de prospețime și vigoare, 
care conferă spectacolului o parte 
din frumusețea și valoarea lui ar
tistică. Concomitent cu aceasta însă, 
ne punem de fiecare dată Întrebarea : 
ce substanță de viață aduc ei în sce
nă, ce probleme dezbat, ce trăsături 
morale ilustrează și ce moravuri 
combat? Cu alte, cuvinte, ne intere
sează conținutul, ideile moral-poli- 
tice, forța lor de a influența con
științele, căci, după cum este știut, 
toate creațiile stimulate și promovate 
în Festivalul național „Cîntarea 
României" trebuie să situeze în cen
trul lor problematica omului zilelor 
noastre, lupta dintre nou și vechi, 
promovarea unor convingeri înainta
te, a principiilor eticii și echității so
cialiste. Trebuie să recunoaștem că, 
preocupați de înregistrarea unui nu
măr cit mai mare de manifestări, 
festivaluri locale, spectacole, nu o 
dată organizatorii mai scapă din ve
dere conținutul lor, eficiența educa
tivă, nemijlocit legată de măsura în 
care programele reflectă realitatea, 
viața și munca oamenilor din între
prinderi. instituții, șantiere. Or. func
ția educativă a manifestărilor artis
tice de amatori pornește de la tere
nul complex al vieții, se sprijină 
puternic nu pe goana după perfor
mante artistice, ci pe seriozitatea a- 
nalizei, a dezbaterii contextului în 
care ei trăiesc și muncesc, concepin- 
du-și întreaga activitate cultural-ar- 
tistică drept un puternic instrument 
de perfecționare etică, de ridicare 
necontenită a nivelului de conștiință 
în raport cu exigențele mereu mai 
înalte ale societății.

Am avut prilejul în ultimul timp 
să asistăm la citeva reprezentații ale 
amatorilor și nu puține au fost sa
tisfacțiile. La Slatina, de pildă, două 
formații aparținînd întreprinderii de 
aluminiu și întreprinderii de utilaj 
alimentar interpretează texte intere
sante ale unor amatori. Avem de-a 
face cu teatru scris de amatori și 
destinat artiștilor amatori. „Lacrimi 
parfumate", piesă într-un act scrisă 
de Ion Ionescu (tehnician la între
prinderea de utilaj alimentar), pre
zintă o dezbatere privind responsabi
litatea față de propriul destin, inte
grarea în muncă, respingerea frivo
lității. a încercării de a ocoli drumul 
drept al afirmării prin muncă. Ase
menea spectacole. în pofida imper
fecțiunilor, ne atrag atentia asupra 
unui aspect pozitiv fundamental ; ele 
vorbesc despre predilecția oameni
lor pentru dezbaterea etică, dezvă
luind. totodată, puternica dorință de 
perfecționare. Ele nu sînt în primul 
rînd spectacole „artistice" — pot fi 
și sînt adesea si astfel ! — ci ample 
colocvii despre condiția omului care 
muncește in marile școli de educație 
socialistă care sint întreprinderile și 
șantierele noastre. Acest aspect tre
buie avut mai frecvent în vedere 
căci in el rezidă funcția educativă a 
manifestărilor declanșate de festival. 
manifestări care in această a doua 
ediție trebuie să fie perfecționate și 
integrate mai plenar în întreaga 
muncă de educație, de formare a 
omului nou. O reprezentație cu afiș 
semnată exclusiv de amatori este si 
„Comoara" (autor : Aurel Ifrim. re
gizor : Ovidiu Dumitrescu), susținută 
de un tînăr colectiv al întreprinderii 
de aluminiu : o piesă ce supune 
atenției scrutarea matură si chibzui
tă a problemelor tinereții, înlătu- 
rînd clișeele ce pot masca adevăra
tele preocupări. Desigur, și in acest

spectacol se resimte balastul verbal. 
O primă observație ce se poate face : 
este evident că asemenea spectacole 
cer o „mînă de maestru" care să su
blinieze cu mai multă măiestrie ar
tistică conținutul de idei, valorile 
profund educative ale acestor texte 
desprinse din realitatea imediată.

Pasiunea amatorilor pentru teatru 
este vie. sinceră și pură și de aceea 
citeva recomandări se impun. în 
privința opțiunilor pentru piese se 
poate lărgi mult aria căutărilor, fără 
să se ignore creațiile amatorilor ; 
alegerea textelor trebuie să se în
drepte spre lucrări cu un conținut 
de idei în stare să exprime cerințele 
spirituale ale omului nou. universul 
său de cunoaștere. Utilă poate fi, 
credem, o legătură mai strînsă cu 
centrele județene de îndrumare a 
mișcării artistice de masă si a crea
ției populare și. de asemenea, cu 
secretariatele literare ale teatrelor 
profesioniste, care, după cum știm, 
primesc anual foarte multe propu
neri. Asemenea foruri au capacitatea 
să ofere ,.o materie primă" merito
rie ce poate stimula ambițiile ama
torilor în sensul profund si serios, 
îndrumîndu-i, nu atît spre perfor
mante artistice gratuite (chiar dacă 
sînt de efect), cit spre realizări de 
conținut, cu o bogată încărcătură de 
idei. înțelegem astfel că teatrul 
amatorilor nu trebuie să fie în nici 
un caz un debușeu pentru veleitari, 
ci o tribună activă cu precise di
mensiuni politico-educative.

în aceeași ordine de idei, ape
lul — sub aspectul îndrumării 
— la actori din teatrele profesio
niste este mai mult decît necesar 
(de altfel actorii scenelor profesio
niste au ca datorie moral-artistică și 
'îndrumarea unor colective de ama
tori). în sensul acesta există nume
roase exemple remarcabile : piesa 
„Dacă toți copacii ar fi la fel" de 
Francisc Munteanu a fost montată 
de colectivul Teatrului popular din 
Caracal într-un spectacol cu nimic 
inferior multor reprezentații de pe 
scene cu tradiție. Colaborînd cu ex
perimentatul regizor Constantin Di- 
nischiotu. artiștii amatori din Caracal 
au evoluat unitar, transmițind un me
saj educativ de profundă actualitate. 
La Tg. Jiu. colectivul Teatrului popu
lar a realizat cu succes o transcriere 
scenică după piesa „Ultima cursă" de 
Horia Lovinescu. iar artiști amatori 
din Drobeta-Tumu Severin au reușit 
să prezinte, mai mult decît onorabil, 
„Autobiografia" aceluiași autor. Așa
dar. există numeroase talente. Ră
mîne ca forurile culturale locale să 
găsească formele cele mai potrivite 
pentru valorificarea lor deplină.

Dramaturgii noștri înțeleg, desigur, 
datoria ca în laboratorul lor de crea
ție să rezerve un spațiu in care să 
aibă credit opțiunile artiștilor ama
tori scriind texte pentru ei. Amatorii, 
multi dintre dînșii. o merită cu pri
sosință. In acest fel. repertoriul bun 
care s-a creat pînă acum ar putea 
fi îmbogățit cu noi și valoroase scrieri, 
capabile să înalte rolul educativ al 
teatrului de amatori, să-i sporească 
eficienta formativă. Generoase teme 
privind atitudinea fată de muncă, re
lațiile umane, comportamentul moral 
ar oferi o bogată substanță unor lu
crări artistice menite să ajute și la 
diversificarea mai accentuată a op
țiunilor formațiilor si teatrelor popu
lare. si la creșterea forței lor de in- 
riurire în procesul atît de complex 
al formării omului nou.

Romulus DIACONESCU

I
I
I
I
I
I
I

I

FAPTULI 
I

DIVERS
Victima... 
salvatoare

Șoferul Costică Lup. de 
Consiliul popular municipal Satu 
Mare, a intrat cu o autobascu
lantă într-un biciclist care tra
versa din sens opus o intersec
ție de străzi. In urma impactu
lui, biciclistul a fost tîrit între 
roțile autovehiculului cu bici
cletă cu tot. Inspăimintat de ac
cidentul comis, șoferul a coborit 
de la volan transfigurat și tre- 
murind. A fost de ajuns să vadă 
maldărul de fiare strivite, ce 
mai rămăsese din bicicletă. „Am 
omorit un om" — și-a zis el. 
Privirile i s-au încețoșat și ime
diat a căzut în nesimțire pe as
faltul străzii. Cînd și-a revenit 
(in urma unor mișcări de respi
rație artificială pe care i le fă
cea o persoană), bietul șofer 
era să leșine a doua oară. Și 
avea și de ce : pentru că cel 
care îl readusese in simțiri era 
însuși... biciclistul, scăpat ca 
prin minune doar cu o zgirietu- 
ră. Numele norocosului bici
clist... salvator — Al. Bogdan, 
grădinar la o întreprindere din 
localitate.

la

Imprudență
tntr-una din zilele trecute, 

mecanizatorul agricol Ion Dorian 
ara pe timp. 1 s-a părut că 
ceva nu merge bine la tractor 
și s-a gindit că n-ar fi rău să 
coboare din cabină. Zis și făcut. 
In loc să oprească insă tractorul, 
a Coborit să se uite la el din... 
mers. A sărit jos, apoi tot din 
mers a vrut să urce din nou la 
volan. O imnrudență gravă, care 
i-a fost fatală : cînd să urce, a 
alunecat de pe scară și a fost 
prins de roțile din spate.

Atentie»

la normele
de protecție 
a muncii!

I Inspecția de stat pentru pro- 
i tecția muncii ne informează că 
I la Întreprinderea de materiale 

pentru construcții Oradea (Fa
brica de cărămidă Episcopia Bi
horului) a avut loc un grav și 
stupid accident de muncă provo
cat exclusiv din cauza ignorării 
celor mai elementare norme de 
protecție a muncii: Ioan Costin, 
electrician calificat, avea misiu
nea să remedieze un deranja- 

| meat de la tabloul electric al 
cuptorului nr. 2. Omul s-a apu
cat de treabă fără să scoată insă 

sub 
i echi-Icat de treabă fără să scoati 

în prealabil instalația de 
tensiune și fără să poarte __

Ipament electroizolant. A fost 
electrocutat mortal. Trei copii 
au rămas fără tată...
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Unde dai 
și unde
se... lipește

C. Ionescu din Brașov ne-a 
scris deunăzi următoarele : 
„Specialiștii municipalității Bra
șovului s-au gindit că n-ar fi 
rău ca strada Republicii din lo
calitate să arate mai bine. Și 
gindindu-se ei ce să facă incit 
să pară ca nouă, au răsturnat pe 
ea, „cu carul", smoală. Atit de 
multă incit lichidul acela negru 
n-a mai încăput printre rostu
rile calupurilor de piatră și a 
„inundat" strada. Acum, cum 
dă soarele, smoala se topește, 
oamenii o iau pe tălpi, mașinile 
pe roți și o împrăștie in tot 
orașul, in încăperile magazine
lor, locuințelor. Văzînd ce văd 
toți cetățenii, specialiștii se 
gindesc acum să radă cu... razul 
surplusul turnat. Alți bani, altă 
distracție ! Nu cumva ar trebui 
...ras și cel care a făcut-o prea 
de... smoală

Revizuirea 
revizorilor

Marin Cercelan era gestionar 
la magazinul „Bourul" din Ca
racal al Centralei industriei pie
lăriei, cauciucului și încălțămin
tei. Era pentru că acum nu mai 
e. Și nu mai e pentru că a făcut 
el ce-a făcut și a sustras din a- 
vutul statului peste 400 000 lei. 
Cum e și firesc, M.C. va primi 
pedeapsa meritată. Dar nenu
mărata revizori care au făcut 
nenumărate operații de revizie 
contabilă nu trebuie, la rindul 
lor... revizuiți ? Pentru că s-a 
constatat că, de fiecare dată, cum 
găseau minusuri in gestiune sau 
plusuri (aparente). în loc să-și 
facă datoria, au tăcut tot timpul 
chitic. Autoritățile îndrept afir
mă că acum le vor da insă și 
lor cuvîntul. Dar din boxă...

„Tratament** 
adecvat
IGheorghe Litinschi a fost pînă 

de curind director al Spitalului
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• Albul Bim — ureche neagră : 
FLACARA — 9,30; 13; 16,15; 19.30.
• Eu, tu și Ovidiu : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tentacule : BUCEGI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 19,45, la grădină
— 20,15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15: 
15,30; 17,45; 20.
• Septembrie : COTROCENI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul** : POPU
LAR - 16; 18.
• Unde apa e limpede și iarba 
verde : LIRA — 15,30; 18.
• Lolek și Bolek In jurul lumii
— 10,30; 15,30. Joc serios — 17,30; 
19,30 : FERENTARI.
• Cu stele In păr și lacrimi in 
ochi : PACEA — 15,30; 17,45; 20.

• Pentru patrie : COSMOS — 16; 
19.
• Al șaptelea cartuș : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.
• Haiducul cu ochii ca stelele :
ARTA — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Pintea ; PROGRESUL — 16;
18: 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRĂDINA ARTA ~ 20.15.
• Aripioară sau picior : GRA
DINA BUZEȘTI — 20,15.
• Un gentleman tn Vestul sălba
tic : GRĂDINA FLACARA — 20,15
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRADINA LIRA — 20,15.
• Pirații din metrou : GRĂDINA 
TITAN — 20,30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămîntul unde-au trăit străbunii" 
— 20,30.
• Teatrul Giulești (în Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihai Eminescu „Sara pe deal" — 
20,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tfi- 
nase" (grădina Boema) : Nevestele 
vesele din Boema — 20.

Ia
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de neuropsihiatrie infantilă din 
Pîclișa-Hațeg. Confundînd spi
talul și tot ce-i aparține cu pro
pria lui gospodărie, medicul a 
creat un prejudiciu financiar de 
25 869 lei, iar in rindul colecti
vului de aici un climat de sus
piciune și neîncredere. Nu s-a 
sfiit să încaseze drepturi necu
venite, să folosească bunurile 
spitalului în interesul său și al 
rudelor sale, să pună să-i dere
tice prin gospodărie personalul 
spitalului și chiar unii bolnavi 
internați. Abaterile și abuzurile 
s-au ținut lanț. Acum lanțul s-a 
rupt și doctorul a fost destituit 
din funcție și... „transferat". 
Poate acest „tratament" il 
vindeca.

va

Rubrlcâ realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Convorbiri economice româno-iraniene

(Urmare din pag. I)
științei. Toate acestea pun. desigur, 
probleme deosebite cu privire la 
căile construcției societății socialiste, 
altele decît cele ce s-au pus în țări 
cu o economie mai puțin dezvoltată 
și care au realizat trecerea la socia
lism in condiții istorice diferite.

Noi considerăm un factor deosebit 
de pozitiv faptul că partidele comu
niste acționează în concordantă cu 
realitățile din țările în care iși des
fășoară activitatea, se preocupă de 
întărirea colaborării cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu alte 
partide democratice, inclusiv creștine, 
în vederea soluționării noilor proble
me sociale, a asigurării dezvoltării 
democratice, socialiste a țărilor lor.

Abordarea independentă a proble
melor de către fiecare partid comu
nist constituie o necesitate obiectivă 
în condițiile istorice de astăzi. Pe 
baza respectării independenței fie
cărui partid se pot realiza și legături 
mal strînse, o solidaritate mal trai
nică in mișcarea revoluționară, intre 
partidele din țările capitaliste și par
tidele din țările care construiesc so
cialismul In lupta pentru progres so
cial, pentru pace, pentru o politică 
de respect al suveranității naționale 
a fiecărui popor.

Al Vll-lea Forum național al pionierilor 
si-a încheiat lucrările
A

Miercuri s-a încheiat cel de-al 
Vll-lea Forum național al pionieri
lor. care s-a desfășurat la București, 
in perioada 17—26 iulie, sub deviza 
..învățăm, muncim si trăim în chip 
comunist".

în ultima zi, Forumul național a 
ales pe cei 150 pionieri membri ai 
Consiliului național și, din rindul 
acultora. pe cei 40 locțiitori ai pre
sa itelui C.N.O.P. și a adoptat o 
Chemare către toti pionierii și șco
larii din tară, către comandantii- 
instructori și activiștii Organizației 
pionierilor.

în cadrul ceremonialului de închi
dere a activităților. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, participan- 
ții la Forumul national au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, între 
altele :

Sintem în măsură să vă ra
portăm. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că. animate de încrederea 
nețărmurită în politica profund 
științifică a partidului nostru, con
siliile și comandamentele pionierești, 
sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, acționează cu fer
mitate și consecventă revoluționară 
pentru înfăptuirea vastului program 
de educație politico-ideoiogică. mi
litează activ pentru traducerea in 
viată a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea si ale Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru în
deplinirea exemplară â indicațiilor 
pe care ni le-ați dat, contribuind la 
educarea copiilor țării în spiritul 
dragostei fierbinți șl al atașamentului 
profund față de patrie, partid și 
popor, fată de tradițiile revoluțio
nare ale eroicei noastre clase mun
citoare. fată de cauza Partidului 
Comunist Român.

Forumul național, se arată în tele
gramă. prin multitudinea activități
lor politico-educative, ne-a prilejuit 
nouă, pionierilor, reuniți din toate 
colturile tării. cunoașterea unora 
dintre cele mai semnificative obiec
tive economice și social-culturale din 
București, grăitoare expresie a dez
voltării impetuoase a întregii țări.

LISTA
libretelor de economii pentru turism

Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1978

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obtinut Valoarea etștigurilor

1. 403-1-391

EXCURSII ORGANIZATE

R. P. Chineză 13 500
2. 459-1-4214 13 500 .
3. 421-127-11 13 500
4. 408-204-50 13 500
5. 410-1-314 13 500
6. 409-1-940 •• 13 500

7. 460-1-926
Turul capitalelor 
țărilor socialiste 7 800

8. 459-1-4544 7 800
9. 461-205-1026 7 800

10. 427-1-141 7 800
11. 465-1-489 7 800
12. 402-204-20 U.R.S.S. 6 500
13. 434-103-1390 6 500
H. 403-1-162 6 500
15. 435-215-8 6 500

Xi6. 406-102-5 6 500
17. 414-505-9 6 500
18. 459-1-1214 *• 6 500

19. 444-1-78 R.D. Germană 6 000
20. 463-139-139 6 000
21. 462-210-54 6 000
22. 463-139-357 6 000
23. 413-1-114 6 000
24. 423-1-197 6 000

25. 432-1-534
Croazieră 

pe Marea Neagră 6 000
26. 464-1-105 6 000
27. 459-1-41 6 000
28. 459-1-3967 6 000
29. 416-1-311 6 000
30. 462-1-1063 ♦♦ 6 000

31. 402-1-66

EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală 6 000
32. 458-213-61 6 000
33. 413-323-2 6 000
34. 416-1-968 6 000
35. 424-232-5 6 000
36. 441-213-22 6 000
37. 436-202-274 6 000
38. 455-1-62 6 000
39. 423-1-243 6 000
40. 461-208-1239 6 000
41. 462-1-1081 6 000
42. 463-201-1 6 000
43. 459-1-3500 6 000
44. 459-207-564 6 000
45. 460-202-591 * 6 000

TOTAL 45 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 327 500

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum si cei care în locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

ÎNTREBARE: Relatiil» din
tre România fi Japonia s-au 
dezvoltat in mod considerabil 
in domeniul economic. Sinteți 
amabil, domnule președinte, să 
ne împărtășiți gindurile dum
neavoastră in legătură cu ceea 
ce trebuie tăcut pentru ca re
lațiile dintre cele două țări ale 
noastre să devină fi mai 
strinse T

RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu 
multă satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor dintre România și Japonia.

în ultimii ani, schimburile dintre 
țările noastre au crescut de citeva 
ori. S-au inițiat unele acțiuni de co
operare, s-au deschis perspective noi 
extinderii colaborării economice, teh- 
nicp-științifice și culturale dintre ță
rile noastre.

Ținind seama de ceea ce am reali
zat pînă acum, consider că sint po
sibilități pentru a asigura în viitorii 
ani o lărgire continuă a colaborării 
economice dintre România și Japo
nia. Desigur, aceasta necesită, in 
primul rind, găsirea căilor pentru 
asigurarea unui echilibru al balanței 
comerciale, care, din păcate, în mo
mentul de față este in defavoarea 
României. Noi considerăm că acest 
echilibru trebuie realizat printr-un 
export românesc mai mare pe piața 
Japoniei, care să ducă, pe ansamblu, 

a felului cum se realizează zi de zi 
politica partidului de făurire a noii 
orinduiri pe pămîntul României. 
Toate acestea ne-au întărit si mai 
mult dorința de a ne angaja în nu
mele celor peste 3 milioane de pio
nieri si școlari, pe care i-am repre
zentat la Forumul național, să în
vățăm și să muncim cu mai mult 
elan pentru a deveni, așa cum ne 
îndemnați permanent dumneavoastră, 
buni muncitori. buni specialiști, 
continuatori demni ai operei pe care 
harnicul nostru popor, condus cu în
țelepciune de Partidul Comunist 
Român, o înfăptuiește în prezent, 
deschizind totodată perspectivele 
viitorului comunist al României.

Vă promitem, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general, se 
arată în încheierea telegramei, că 
vom face tot ce depinde de noi pen
tru ca în anul școlar 1978—1979. in 
cinstea celei de-a XXXV-a aniver
sări a eliberării patriei, să obținem 
rezultate bune si foarte bune la în
vățătură și în activitatea pioniereas
că. să acționăm pentru însușirea si 
aplicarea de către toți copiii si în 
toate împrejurările a cerințelor 
și normelor eticii si echității socia
liste. să participăm cu elanul ce ne 
caracterizează la manifestările din 
cadrul Festivalului național ..Cînța- 
rea României" si al ..Daciadei", răs- 
punzînd prin cele mai bune fapte de 
muncă si comportare grijii si dragos
tei pe care partidul și. nemijlocit, 
dumneavoastră ne-o purtati.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Album școlar
16.30 Muzică populară românească
16,55 Pentru timpul dumneavoastră liber
17,10 Consultații juridice
17.30 Reportaj pe glob : Phenian — după

25 de ani
17,50 „Cîntarea României*

formalităților în legătură eu efec
tuarea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, cîstigurile se 
plătesc în numerar. 

la lărgirea colaborării noastre eco
nomice.

în același timp, cred că realizarea 
unor acțiuni de cooperare în pro
ducție, cit și a unei conlucrări în ter
țe țări, va crea condiții pentru un 
comerț reciproc avantajos, pentru 
extinderea schimburilor economice 
reciproc avantajoase.

Totodată, consider necesar să acor
dăm împreună mai multă atenție co
laborării științifice și tehnice, să in
tensificăm schimburile culturale și de 
altă natură, aceasta contribuind la o 
mâi bună cunoaștere și apropiere 
între țările și popoarele noastre.

Fără îndoială că Întărirea colabo
rării româno-japoneze presupune și o 
participare mai activă a țărilor noas
tre la soluționarea problemelor eco
nomice internaționale, la lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii ordini 
economice mondiale, in general, o 
conlucrare mai intensă româno-japo- 
neză pentru realizarea unei politici 
democratice, de egalitate între toate 
națiunile, care să ofere fiecărui po
por posibilitatea de a-și concentra 
forțele în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a adresa poporului prieten 
japonez cele mai bune urări de pros
peritate, bunăstare și pace !

Industria județului Alba 
a îndeplinit planul 

pe 7 luni
Oamenii muncii din industria ju

dețului Alba. întîmpintnd cea de-a 
XXXIV-a aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă cu noi 
succese, raportează — într-o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu de către Comitetul jude
țean de partid — îndeplinirea cu 6 
zile mai devreme a olanului de pro
ducție pe cele 7 luni ale acestui an. 
S-au creat astfel condiții ca. oină la 
sfîrsitul lunii iulie, să se obțină o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 200 milioane lei. concretizată în 
1 450 tone mașini si utilaje. 1 340 tone 
șodă caustică. 4 000 mc cherestea. 45 
milioane mo hîrtie. 12 000 tone sare, 
pesta 7 200 mașini de spălat rufe și 
altele.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — se spune în în
cheierea telegramei — că. sub con
ducerea organelor si organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din industria 
județului nostru — români, maghiari, 
germani — profund recunoscători 
grijii permanente ce o purtati ridică
rii nivelului de trai al celor ce mun
cesc. vor face totul pentru îndepli
nirea exemplară a programului de 
dezvoltare economico-socială. contri
buind prin aceasta la sporirea poten
țialului economic al patriei, la ridi
carea ei ne noi culmi de progres si 
civilizație.

l»,10 România pitorească
18,40 Sfatul medicului
19,05 Film serial pentru copii
19,30 Telejurnal
19.50 Ora tineretului
20.50 Căsuța poștală TV
21.10 Seară de teatru : „Țapul ispășitor" 

de Selcho Matsumoto
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film documentar
20,00 Concert simfonic
21.10 Telex
21,15 Un fapt văzut de aproape
21,35 Muzică ușoară

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 26 IULIE 1978 
Extragerea I : 8 15 6 18 16 34.
Extragerea a Il-a : 41 5 42 23 9 32.

LISTA
libretelor de economii cu cîștiguri 
In materiale de construcții ieșite 
ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul 11/1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 

cistigurilor

1. 923-208-195 15 000
2. 906-740-3 5 000
3. 958-213-173 5 000
4. 911-524-89 5 000
5. 956-218-30 5 000
6. 926-806-58 5 000
7, 906-136-348 5 000

7 cîștiguri în valoare
totală de lei 45 000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tlgătoare trebuie să se prezinte in cel 
mult 30 de zile de la data tragerii la 
sorți la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru, a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 11/1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economi
Valoarea 

cistiguriîor

1. 862-201-470 40 000
2. 834-103-1483 15 000
3. 816-1-1832 15 000
4. 862-210-336 15 000
5. 834-201-18 15 000

5 cîștiguri In valoare
totală de lei 100 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cistigătoa- 
re pot folosi cîstigurile obținute pen
tru a contracta. în condițiile Legii 
nr. 4/1973. prin unitățile unde iși au 
locul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală.

Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare. a primit delegația Iraniană, 
condusă de Kazem Khosrowshahi, 
ministrul comerțului, președintele 
părții iraniene In Comisia mixtă mi
nisterială româno-irantană de cola
borare economică si tehnică, care

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Liberia

Cu prilejul celei de-a 131-a ani
versări 8 proclamării independenței 
de stat — Ziua națională a Republicii 
Liberia — ambasadorul acestei țări 
la București, Joseph H. Graham, a 
oferit, miercuri, o recepție în saloa
nele hotelului Athenăe Palace.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Suzana Gâdea, ministrul edu
cației șl învățămîntului, Ion Stănes- 
cu, ministru secretar de stat la Mi

Plecarea la Havana a delegației 
tineretului din țara noastră

Miercuri a părăsit Capitala. în- 
dreptîndu-se spre Havana, delegația 
tineretului din tara noastră, care va 
participa. în perioada 28 iulie — 5 
august, la manifestările din cadrul 
celui de-al XI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

Din delegație, condusă de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, fac

Vizita delegației parlamentare spaniole
Delegația parlamentară spaniolă, 

condusă de Antonio Hernăndez Gil, 
președintele Cortesurilor, care se află 
în .tara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, a făcut, în cursul 
zilei de miercuri, o vizită in jude
țul Brașov. Oaspeții au avut o în
trevedere cu președintele Consiliului

Adunare festivă consacrată aniversării primului Tratat 
de prietenie rnmăno-celioslnvac

în municipiul Rm. Vîlcea. locali
tate înfrățită cu orașul cehoslovac 
Kromeriz, a avut loc miercuri după- 
amiază o adunare festivă consacrată 
aniversării a 30 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie 
româno-cehoslovac și a 10 ani de la 
semnarea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
cele două state.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului, 
precum și membri ai Ambasadei R.S. 
Cehoslovace la București.

La adunare au luat cuvîntul Ion 
Istrate, secretar al Comitetului ju

Intîlniri cu prilejul aniversării 
Zilei renașterii Poloniei

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 
aniversări a Zilei renașterii Poloniei, 
la Constanța și Timișoara au avut 
loc, miercuri, întîlniri ale membrilor 
Ambasadei R.P. Polone la București 
cu reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești, cu oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții din cele 
două municipii.

Au rostit alocuțiuni Aurel Vincen- 
țiu, secretar al Comitetului munici
pal Constanța al P.C.R., Gheorghe 
Lecuța, secretar al Comitetului mu
nicipal Timișoara al P.C.R., Derbin 
Kazimierz, consilier al ambasadei, și, 
respectiv, Smolen Bronislaw, atașat

Cronica
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a asaltului cazărmii Moncada — 
Ziua insurecției naționale cubaneze 
— ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Humberto Castello, a ros
tit miercuri o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
Delegația Partidului Conservator 

din Anglia, condusă de lordul 
Bessborough, care face o vizită in 
tara noastră la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, a avut, miercuri, o întrevede
re cu Iosit Tripșa, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Au fost abordate aspec-

„per stern" : Cînd profesiunea medicală se transformă 
într-o negustorie spoliatoare

„Bolile nu mal trebuie sâ se transforme într-un business" scrie pe 
pancartele purtate de un grup de tineri medici vest-germani care pro

testează împotriva practicilor oneroase ale patronilor unor clinici

Intr-un amplu re
portaj publicat intr-u
nui din numerele sale 
recente, cunoscuta re
vistă vest-germană 
„Der Stern" se o- 
cupă de un fir de 
grave încălcări ale e- 
ticii medicale, punind 
In contrast înaltele în

datoriri ale slujitorilor 
nobilei profesiuni a 
medicinii cu practicile 
oneroase ale celor ce 
pun mai presus de a- 
ceastă nobilă misiune 
dorința de înavuțire, 
de transformare a me
seriei „într-o industrie 
a banului".

participă la lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a comisiei.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate stadiul acțiunilor de coopera
re în domeniile agriculturii si indus
triei alimentare, precum și posibili
tăți de dezvoltare a cooperării și a 
schimburilor cu produse agroalimen- 
tare.

nisterul Construcțiilor Industriale, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic,

★
Cu ocazia celei de-a 131-a aniver

sări • proclamării independentei de 
stat — Ziua națională a Republicii 
Liberia — ambasadorul acestei țări 
la București, Joseph H. Graham, a 
rostit o cuvîntare Ia posturile noastre 
de radio și televiziune.

parte 150 tineri muncitori, țărani, in
telectuali. elevi si studenti. care au 
obtinut rezultate deosebite în activi
tatea profesională si politică, din toa
te județele tării, precum si un co
lectiv de tineri artiști amatori si un 
grup de sportivi.

La plecare, pe aeroportul Interna
țional Otopeni. a fost prezent Hum
berto Castello, ambasadorul extraor
dinar si plenipotențiar al Republicii 
Cuba la București.

popular județean, Gheorghe Dumi- 
trache, au vizitat întreprinderea de 
autocamioane si stațiunea turistică 
Poiana Brașov. în onoarea lor, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Brașov a oferit un dejun.

(Agerpres)

dețean Vîlcea al P.C.R., și Vladimir 
Vâgner, consilier al Ambasadei R.S.C. 
la București, care au subliniat im
portanța politică a celor două docu
mente, contribuția acestora Ia evolu
ția continuă a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare. în continuare, 
vorbitorii au relevat rolul determi
nant al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak in consolidarea rapor
turilor frățești pe multiple planuri 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, care și-au adus, astfel, o 
importantă contribuție Ia întărirea 
coeziunii țărilor socialiste, la trium
ful cauzei păcii și comunismului în 
întreaga lume.

(Agerpres)

al ambasadei. Au fost relevate, cu 
acest prilej, momente din lupta po
porului polonez pentru eliberarea pa
triei sale, profundele transformări 
înfăptuite sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în toate 
domeniile vieții economice și sociale. 
Vorbitorii au subliniat importanța 
deosebită a intilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek in dezvoltarea șl 
adîncirea tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Au fost prezentate filme documen
tare poloneze.

(Agerpres)

* I • zilei
te ale colaborării și cooperării teh
nice și științifice în domenii de in
teres comun.

Oaspeții englezi au avut, de ase
menea, convorbiri la Agenția română 
de presă — ..Agerpres".

★
Miercuri a părăsit Capitala Henri 

D’Orleans, conte de Paris, care, la 
invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, a 
făcut o vizită în tara noastră. Oaspe
tele a vizitat obiective social-cultu
rale din Capitală și din provincie si 
a avut întrevederi cu personalități 
din diferite domenii de activitate.

(Agerpres)

„Șefii unor clinici, 
finanțate cu banii 
contribuabililor — scrie 
revista — realizează, 
prin spolierea pacien- 
ților, încasări copioase, 
veniturile anuale de 
peste un milion de 
mărci neflind o rari
tate".

Solidaritate militantă cu cauza 
dreaptă, cu năzuințele legitime 

ale poporului coreean
Astăzi se încheie „LUNA DE 

SOLIDARITATE CU LUPTA PO
PORULUI COREEAN", marcată In 
fiecare an de cercurile progre
siste și democratice, de popoa
rele iubitoare de pace din în
treaga lume Cele două date care 
delimitează luna de solidaritate — 
25 iunie și 27 iulie — evocă eveni
mente adine întipărite în conștiința 
întregii omeniri Este vorba de ziua 
dezlănțuirii. In Iunie 1950, a războ
iului de agresiune împotriva Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
și, respectiv, de încheierea, in iu
lie 1953, a armistițiului de Ia Pan- 
munjon, care marca eșecul planu
rilor vrăjmașe de a lichida statul 
muncitorilor și țăranilor coreeni, 
cuceririle revoluționare ale po
porului din „țara dimineților liniș
tite"

Manifestările desfășurate anul a- 
cesta pe diferite meridiane in spri
jinul cauzei drep
te a poporului co
reean au o sem
nificație deosebi
tă. conferită de 
împlinirea unui 
sfert de veac de 
la semnarea acor
dului de armisti
țiu. act care, con
sfințind victoria 
poporului coreean, 
a pus în evidentă, 
o dată mai mult.
adevărul de necontestat că. în epoca 
noastră de profunde transformări 
revoluționare, de trezire și puter
nică afirmare a conștiinței națio
nale, nu există forță in stare să în- 
frîngă voința unui popor hotărît 
să-și apere cu dîrzenie cuceririle 
democratice, dreptul fundamental de 
a-și făuri destinul potrivit propriei 
voințe.

în răstimpul care a trecut de la 
acel memorabil eveniment, po
porul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, aplicînd cu 
consecvență linia de dezvoltare de 
sine stătătoare și bizuire pe forțele 
proprii, și-a consacrat eforturi
le în primul rind operei de re
construcție a țării devastate de 
război. Muncind cu același spi
rit de abnegație de care a dat 
dovadă pe timpurile de luptă, 
poporul din R.P.D. Coreeană a re
clădit din ruine orașele și satele, a 
refăcut potențialul economic, iar 
apoi a făurit o industrie puternică, 
modernă, diversificată, o agricul
tură de înalt randament, a asigurat 
înflorirea științei și culturii, ridi
carea continuă a bunăstării sale. 
Rod al politicii juste, marxist-Ieni- 
niste a Partidului Muncii din Co
reea, aceste succese, cărora 11 se 
adaugă zi de zi noi realizări re
marcabile în procesul de înfăptuire 
a obiectivelor trasate de cel de-al 
V-lea Congres al partidului, de
monstrează grăitor forța și capacita
tea creatoare a unui popor liber și 
stăpîn pe soarta sa, constituind, tot
odată, un puternic imbold în lupta 
pentru înfăptuirea aspirației fier
binți a întregii națiuni coreene de 
reunificare pașnică și independentă 
a patriei.

Adunările populare șl celelalte 
acțiuni desfășurate in țara noastră 
cu prilejul „Lunii de solidaritate" au 
prilejuit o nouă reafirmare a sen
timentelor de strînsă prietenie ce 
unesc popoarele noastre, a sprijinu
lui deplin pe care-1 acordă partidul 
șl țara noastră cauzei drepte a po
porului coreean.

Avînd ca temelie trainică senti

25 de ani de la 
încheierea acordului 

de armistițiu 
de la Panmunjon

AUTOMOBILISM

Mîine, start în
încă o zi pînă la startul celei de-a 

XIII-a ediții a ..Raliului Dunării" ! 
Mîine, la ora 14,01. din fața teatrului 
din Drobeta-Turnu Severin va pleca 
în cursă primul echipai. în direcția 
Motru. Tg. Jiu. Horezu. Curtea de 
Argeș. Transfăgărășan. Cisnădie. Păl
tiniș și retur. Importanta competiție 
automobilistică internațională, con- 
tînd ca etapă în campionatul de ra
liuri al Europei, se va desfășura, 
după cum se știe, din nou în orga
nizarea forului nostru de specialitate. 
Ea reunește de această dată aproape 
150 de echipaje din 14 țări europene.

Secretarul adjunct al F.R.A.K., 
Radu Dobrescu. ne-a comunicat ieri, 
din Drobeta-Turnu Severin — locul 
de start si de sosire în ..Raliul Du
nării" — că toate preparativele sint 
terminate. înaintea startului de 
mîine. concurentii. organizatorii si 
localnicii așteptind ca astăzi să aibă 
Ioc două interesante concursuri de 
deschidere : la ora 16,30, întreceri de
monstrative de carting, cu partici
parea marii majorități a sportivilor

„Hans Joachim Ser
vering, posesorul unul 
cabinet din localitatea 
Dachau — nume cu 
tragice rezonanțe — in 
apropiere de Miinchen, 
constituie un exemplu 
al practicilor afaceris
te cu care unii medici 
reușesc să-și discredi
teze meseria. Dacă un 
pacient are nevoie de 
o radiografie pulmo
nară, Servering execu
tă și radiografii crani
ene, ale bazinului și 
chiar ale... gambelor, 
pentru a încărca cit 
mai mult nota de 
plată. Pacienți care 
nu au nevoie de inter
venții chirurgicale sint 
sfătuiți să se opereze 

„de urgență", altmin
teri, chipurile, mala
diile lor riscînd să 
capete un „curs irever
sibil" etc., etc. Prin 
astfel de metode. îm
preună cu un grup de 
colaboratori, Servering 
ajunge cu ușurință la o 
cifră anuală de afaceri 
de peste două milioa
ne de mărci, cu toate 
că cele aproape 30 de 
funcții copios retri
buite pe care le 
are nu-i lasă timp 
săptăminal decît ma
ximum o zi Și jumă
tate de muncă efectiv 
profesională pentru a 
se dedica pacienților".

Aceste practici au 
trezit indignare chiar

Cum vede revista „Stern" pe medicii-afacerlști

mentele de stimă șl prețuire reci
procă dintre cele două popoare, co
munitatea de orinduire și de țeluri 
in lupta pentru cauza socialismului 
și păcii, relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și R.P.D. 
Coreeană — stimulate de raporturile 
de solidaritate ți strlnsă conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea — cu
nosc o neîntreruptă dezvoltare. Fap
tele, viața însăși atestă în acest sens 
însemnătatea hotărîtoare a întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
pentru adîncirea continuă a acestor 
relații. în cronica tot mal bogată 
a prieteniei româno-coreene, o nouă 
ți strălucită pagină a fost înscrisa 
prin vizita recentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P.D- 
Coreeană — vizită care s-a constituit, 
într-o entuziastă sărbătoare a priete

niei. Convorbirile 
purtate la Phe
nian, sintetizate in 
Declarația comu
nă, au lărgit și mai 
mult evantaiul 
conlucrării multi
laterale româno- 
coreene, care îm
brățișează, prac
tic, toate dome
niile construcției 
socialiste, au dat 
expresie voinței 

comune a celor două partide de a 
conferi dimensiuni și mai ample le
găturilor reciproce, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

Profund atașat idealurilor liber
tății și independenței, poporul ro
mân este pe deplin solidar cu lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
Înfăptuirea aspirației sale vitale de 
unitate națională. Este bine cunos
cut că România socialistă și-a ma
nifestat în permanență sprijinul de
plin față de politica justă a R.P.D. 
Coreene, față de inițiativele și pro
punerile formulate de tovarășul Kim 
Ir Sen, menite să ducă la împlini
rea acestui deziderat fundamental al 
națiunii coreene. La Organizația 
Națiunilor Unite șl în alte foruri 
Internaționale, România a militat și 
militează cu consecvență pentru 
respectarea dreptului sacru, inalie
nabil al poporului coreean de a ho
tărî în mod de sine stătător asupra 
destinelor sale, de a-și reunifies 
patria în mod independent, fără nici 
un amestec din afară. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm ferm 
împotriva tentativelor de permanen
tizare a scindării țării, pentru re
tragerea neîntîrziată a tuturor tru
pelor străine și a armelor cje distru
gere în masă din Coreea de sud. 
pentru transformarea acordului de 
armistițiu intr-un acord de pace, 
astfel ca națiunea coreeană să-și 
poată exercita dreptul sacru de 
suveranitate, să-și înfăptuiască nă
zuința de a trăi într-o patrie unită, 
democratică și prosperă. Este con
vingerea României că o asemenea 
soluționare ar răspunde intereselor 
întregului popor coreean, ar crea 
premise pentru valorificarea mai 
deplină a energiei și talentului său 
creator, eliminînd, totodată, una din 
marile anomalii ale zilelor noastre 
— divizarea Coreei — și, prin 
aceasta, contribuind la consolidarea 
păcii în această zonă, ca și in 
întreaga lume.

Al. CAMPEANU

Raliul Dunării*
noștri fruntași. Iar la ora 18 — un 
adevărat festival automobilistic : o 
cursă de viteză pe kilometru lansat 
(pe bd. Tudor Vladimirescu). gen de 
întrecere automobilistică ce se reia 
în tara noastră după o întrerupere de 
peste 40 de ani. La startul acestei 
curse — Inițial prevăzută a se disputa 
numai cu sportivi români — se vor 
alinia, la cererea lor. si numeroși 
automobilisti de peste hotare, ceea ce 
contribuie, desigur, la creșterea spec
taculozității întrecerii.

I. D.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 iulie. In țară : Vreme frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Vint 
slab ptnă la moderat. In București . 
Vreme frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. Vint In 
general slab. Temperatura în creștere 
ușoară.

în rindul medicilor. 
Slujitorii devotați ai 
lui Esculap, in special 
cei tineri, au organi
zat demonstrații împo
triva „afacerilor cu 
bolnavi".

Este semnificativ ci 
la recentul congres 
al Camerei medicilor 
vest-germani Serve
ring nu a mai fost 
reales in funcția de 
președinte al acestei 
organizații, suferind o 
categorică infringere. 
130 de delegați au vo
tat împotriva candida
turii sale, ca o reacție 
spontană de distanțare 
față de afacerismul 
unui coleg care le-a 
întinat reputația.
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Președintele C. C. al Partidului 
Comunist Chinez, tovarășul 

Hua Kuo-fen, a primit delegația 
guvernamentală română

Concepția președintelui Nicolae Ceausescu 
privind extinderea cnnperării in Balcani 

prezentată de revista ateniană „Haimos“ într-un 
număr consacrat României

PEKIN 26 (Agerpres). — Tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a primit 
miercuri delegația guvernamentală 
română condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-mlnistru al guvernu
lui.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise tova
rășului Hua Kuo-fen un cald salut 
și cele mai bune urări.

Știința și tehnologia—domenii majore de acțiune 
pentru instaurarea noii ordini economice internaționale 
Intervenția reprezentantului român în Comitetul economic 

al sesiunii
GENEVA 26 (Agerpres). — Comi

tetul Economic al sesiunii Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), care se desfășoară la Ge
neva. a luat în dezbatere punctul re
feritor la știintă și tehnologie.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
această problemă, șeful delegației 
române, ambasadorul Constantin Ene. 
a evocat importanța cardinală a 
științei și tehnologiei ca unul dintre 
domeniile majore de acțiune pentru 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale.

Referindu-se la Conferința Națiu
nilor Unite pentru știintă și tehno
logie. ce va avea loc la Viena in 
anul 1979, ambasadorul român a in
sistat asupra faptului că succesul 
acesteia va depinde de buna ei pre
gătire. dar mai ales de voința poli
tică a statelor de a adopta măsuri și 
acțiuni concrete. în acest context au 
fost evocate rezultatele conferinței 
pregătitoare a țărilor din zona Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, care a avut loc la București, 
in iunie 1978. Amintind că în zona 
C.E.E./O.N.U. trăiesc în prezent peste 
90 la sută dintre savanții lumii și 
tot aici există țări în curs de dez
voltare al căror potential tehnic și 
științific este mai redus, reprezentan
tul tării noastre a apreciat că aceste

ORIENTUL MIJLOCIU

După reizbucnirea 
incidentelor de la Beirut
BEIRUT 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Elias Sarkis, s-a 
intilnit miercuri cu membrii cabine
tului, cu care a discutat situația 
creată după reizbucnirea incidentelor 
de la Beirut între efective ale Falan
gelor libaneze și unități ale Forței 
arabe de descurajare.

în cadrul unei întrevederi cu Ka
mel El-Assad, președintele Camerei 
Deputaților. și cu Fuad Boutros, vi- 
cepremier și ministrul afacerilor ex
terne și al apărării, șeful statului li
banez a examinat probleme referi
toare la amplasarea armatei libaneze 
in sudul țării și reorganizarea Minis
terului Apărării.

Noi contacte diplomatice
TEL AVIV 26 (Agerpres). — Am

basadorul itinerant al S.U.A. pentru 
Orientul Mijlociu, Alfred Atherton, 
a sosit miercuri la Tel Aviv, venind 
de la Amman. El va conferi cu o- 
ficialitățile israeliene asupra posibi
lității continuării procesului negocie
rilor cu privire la reglementarea si
tuației din zonă.

în capitala Iordaniei, Atherton l-a 
informat pe suveranul hașemit asu
pra convorbirilor care au avut loc la 
Leeds, în Marea Britanie, cu parti
ciparea reprezentanților Egiptului, 
Israelului și S.U.A.

portugalia Evoluțiile crizei guvernamentale 
și cerințele unității forțelor democratice

La șase luni de la alcătuirea cabi
netului de coaliție între Partidul So
cialist și Centrul Democratico-Social 
(C.D.S.), scena politică portugheză 
cunoaște o nouă criză, prin demisia 
celor trei miniștri reprezentanți ai 
acestei ultime formații politice, care 
dețineau portofoliile afacerilor ex
terne. reformei administrative, co
merțului și turismului.

Comitetul Director al Partidului 
Socialist, într-o declarație difuzată 
luni, a acuzat C.D.S. de „provocarea 
unei rupturi într-un moment cînd 
forțele de extremă dreaptă încearcă 
să destabilizeze instituțiile democra
tice". La rîndul său. primul ministru, 
Mario Soares, a anunțat că guvernul 
său nu va demisiona (se crede că 
membri ai cabinetului vor cumula 
portofoliile vacante) și că se așteaptă 
o soluție din partea președintelui Ra- 
malho Eanes.

Retragerea miniștrilor C.D.S. din 
guvern face obiectul a numeroase 
comentarii cu caracter critic în pa
ginile presei. „O JORNAL" consideră 
că atitudinea C.D.S. „complică și mai 
mult eșichierul politic", iar „DIARIO 
DE LISBOA" pune demisiile în 
seama intenției C.D.S. de „a forța 
alegeri anticipate sau de a obține 
citeva ministere in plus in viitorul 
cabinet".

Destrămarea formulei guvernamen
tale constituie reflexul unor disen
siuni latente din sinul coaliției ma
nifestate de mai multă vreme. Aceste 
divergențe, care se referă la pro
bleme majore ale țării — cum sînt 
reforma agrară, naționalizările, po
litica in domeniul asistentei sani
tare etc. — au ca rădăcină. în primul 
rind, deosebirile în ce privește orien
tarea politică și baza socială a socia
liștilor și a C.D.S. Dar ascuțirea di

Mulțumind, tovarășul Hua Kuo-fen 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări.

în timpul primirii au fost aborda
te aspecte ale relațiilor bilaterale. în 
spiritul Înțelegerilor realizate între 
cei doi președinți, în luna mai 1978. 
Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie ce ca
racterizează relațiile dintre partide
le. țările și popoarele român și chi
nez.

La primire a participat Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Pekin.

ECOSOC
două trăsături esențiale au constituit 
premisele pentru ca reuniunea de la 
București să poată constitui o pre
gătire generală a Conferinței de la 
Viena.

Timpul rămas la dispoziția noastră 
pînă la Conferința de la Viena — a 
arătat, în continuare, vorbitorul — 
trebuie folosit în mod eficient pen
tru a defini în termeni mai preciși 
natura și scopurile acesteia. Din 
acest punct de vedere, reuniunea tre
buie să fie orientată spre acțiune, 
in scopul dezvoltării potențialului 
științific al tuturor țărilor lumii, în 
special al celor in curs de dezvol
tare. în al doilea rînd, pregătirile 
ce se fac acum trebuie să ducă, prin 
eforturi convergente, la adoptarea de 
decizii clare. Este, astfel, necesară 
voința politică a guvernelor de a se 
angaja in proiecte concrete de ac
țiune. O importanță particulară tre
buie acordată programului de ac
țiune ce va fi prezentat conferinței, 
în acest cadru, vorbitorul s-a referit 
la propunerile prezentate de țara 
noastră la reuniunea de la București, 
subliniind, de asemenea, importanța 
mecanismului căruia ii va fi încredin
țată traducerea in practică a hotări- 
rilor ce vor fi adoptate la Conferința 
de la Viena.

Prigoniți da autoritățile rasiste de 
la Pretoria, numeroși locuitori din 
Namibia s-au refugiat pe teritoriul 
Angolei vecine. In Imagine, refugiațil 
în așteptarea ajutoarelor pe care 
urmează să le primească din partea 
O.N.U. După cum s-a relatat, ca 
urmare a unul acord intervenit re
cent, Namibia va deveni un stat liber 
și Independent pînă la sfîrșitul 
anului — creîndu-se astfel condițiile 
ca numeroșii namibleni alungați din 
propria țară să poată reveni pe 

meleagurile natale. •

sensiunilor pînă la punctul de a in
valida acordul de guvernare se ex
plică, după părerea majorității ob
servatorilor, prin presiunile pe care 
elementele cele mai conservatoare 
din C.D.S. le exercită de cîtva timp 
asupra organelor conducătoare ale 
partidului, pe fundalul unei ofensive 
a ansamblului forțelor reacționare și 
în conjugare cu această ofensivă.

Despre dimensiunile acesteia vor
bește elocvent însuși faptul că șeful 
•guvernului a cerut de curînd parla
mentului să examineze problema 
„asigurării instrumentelor adecvate 
apărării statului democratic", arătînd 
că „instituțiile democratice portu
gheze sînt amenințate". El s-a refe
rit concret la recrudescența organi
zațiilor de tip salazarist și prolifera
rea propagandei fasciste, la tendin
țele separatiste, la înmulțirea actelor 
de violentă ale extremiștilor etc. 
(Chiar săptămîna trecută. Tribunalul 
Militar din Lisabona a pronunțat 
condamnări în procesul unui grup 
terorist de extremă dreaptă, care 
atacase cu bombe sedii ale partidelor 
democratice). Confederația Agriculto
rilor Portughezi — organizație patro
nală ultraconservatoare — a inițiat o 
amplă campanie propagandistică prin 
care se cere abolirea reformei agrare 
și revenirea la structurile agrare sa- 
lazariste ; în paginile ziarelor de 
dreaota se propovăduiește restituirea 
firmelor naționalizate către foștii 
proprietari și renunțarea la controlul 
muncitoresc din întreprinderi (și așa 
sabotat în prezent).

Cu alte cuvinte, sînt atacate fron
tal cuceririle principale ale revolu
ției portugheze și chiar noua Consti
tuție a tării, unde aceste cuceriri iși 
găsesc consacrarea. în ultima vreme, 
forțele de dreapta afirmă deschis că, 

ATENA 26 (Agerpres). — Revis
ta ateniană „HAIMOS" („BALCA
NII") a dedicat integral ultimul 
său număr României. Primele pa
gini sînt consacrate prezentării 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind cooperarea din
tre statele din Balcani, solutionarea 
tuturor problemelor din zonă pe 
calea tratativelor politice, in inte
resul păcii și progresului popoare
lor care trăiesc de veacuri împreu
nă în această parte a lumii. De a- 
semenea, sînt reproduse extrase 
largi din cuvîntările președintelui 
României consacrate problemelor 
creației artistice, în special litera
turii.

Revista publică, de asemenea, un 
articol dedicat zilei de 23 August,

Plenara C. C. al P. C. Italian
Instituirea unei comisii însărcinate cu elaborarea tezelor pentru 

Congresul al XV-lea al P.C.I.
ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 

au luat sfîrșit, miercuri, lucrările 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, in ca
drul căreia a fost examinat și a- 
probat raportul asupra situației po
litice din țară în lumina ultimelor 
evenimente și sarcinilor partidului 
pentru perioada următoare, prezentat 
de Enrico Berlinguer, secretar gene
ral al P.C.I.

Manifestații antinaziste în R.F.G.
Sfidînd Interdicția autorităților, 
membrii grupării neonaziste „Frontul 
de acțiune al național-socialiștilor" 
au ținut o adunare în localitatea 
vest-germană Lentfoehrden (Schles
wig — Holstein). între neofasciști șl 
poliție au avut loc ciocniri soldate 
cu victime. Un număr de 25 de mem
bri al grupării neonaziste au fost 
arestați. Recrudescența activității 
grupărilor neofasciste a determinat 
un șir de acțiuni de protest pe în
treg teritoriul R.F.G. Fotografia ală
turată surprinde o Imagine din 
timpul unei asemenea demonstrații 
desfășurate la Kassel. Pe pancarta 
purtată de tînăra din fotografie se 
poate citi: „Afară cu naziștii din

Kassel".

BOLIVIA

Grupările opoziției cer alegeri generale
Apel la eliberarea deținuților politici

LA PAZ 26 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse. 
ansamblul opoziției boliviene cere — 
în pofida sugestiei noului șef al sta
tului. generalul Juan Pereda Asbun 
— convocarea de alegeri generale în 
Bolivia Înainte de sfîrșitul lunii de
cembrie. în cadrul unei conferințe 
de presă. Hernan Siles Zuazo. lider 
al Mișcării Naționaliste Revoluționa
re de Stingă (M.N.R.I.). care, repre- 
zentînd Frontul Unității Democrati
ce și Populare la alegerile de Ia 9 
iulie, s-a aflat în fruntea listei opo
ziției. a declarat că și ceilalți doi 
candidați la ultimele alegeri, fostul 
președinte generalul Victor Paz Es- 
tenssoro și generalul Rene Bernal 
Escalante, cer de asemenea organiza
rea unor noi alegeri.

Pe de altă parte, președintele Par
tidului Socialist. Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, s-a alăturat celorlalți li
deri ai partidelor de opoziție decla- 
rînd că socialiștii nu vor accepta 
noul guvern, urmînd să participe la 
campania de masă pentru organiza

în perspectiva alegerilor din 1980, 
revizuirea Constituției de către vii
toarea Adunare a Republicii va fi 
..inevitabilă". Pe scurt, forțele de 
dreapta înlăturate de la putere in 
urmă cu mai bine de patru ani în
cearcă să desfășoare un nou asalt 
pentru a-și reciștiga pozițiile prin 
provocarea unei destabilizări politice, 
contind. in acest scop, pe agravarea 
dificultăților economice ale tării si 
pe consecințele acestora in sfera so
cială.

Din acest punct de vedere, situația 
rămîne destul de critică, măsurile de 
redresare neavînd încă efectul scon
tat. Investițiile productive stagnează, 
numărul șomerilor a depășit jumă
tate de milion, din care circa 200 000 
tineri Devalorizarea peso-ului, re- 
strîngerea cheltuielilor publice și a 
consumului în general, alături de alte 
măsuri din cadrul planului de auste
ritate, au făcut ca salariile reale să 
fie practic readuse la nivelul anului 
1973, în timp ce costul vieții cunoaște 
majorări succesive. Tarifele la gaz, 
apă, electricitate au crescut cu 25—50 
la sută, carnea și-a triplat prețul în 
patru ani, iar uleiul de măsline a 
devenit de cinci ori mai scump.

în aceste condiții politice și eco
nomice complexe se evidențiază, cu 
atît mai mult, necesitatea acțiunii 
unite a forțelor politice si sociale in
teresate in apărarea si consolidarea 
cuceririlor democratice, in progresul 
economico-social. Adevărul demon
strat cu putere de viată că acțiunea 
unită a forțelor de stingă, a tuturor 
forțelor progresiste, depășirea unor 
prejudecăți și ostilități cu caracter 
sectar constituie factorul decisiv al 
afirmării proceselor democratice se 
confirmă și prin prisma evoluției si
tuației din Portugalia, care arată că 

în care se relevă contribuția Româ
niei la războiul antifascist, Însem
nătatea insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste ca 
moment de răscruce în istoria po
porului român, marile realizări ob
ținute in anii construcției socia
liste.

O atenție specială este acordată 
literaturii române contemporane, 
ale cărei valori sînt prezentate în
tr-un articol de sinteză, precum și 
într-o amplă antologie de texte — 
poezie și proză — în traducere în 
limba greacă.

în paginile revistei sînt reprodu
se, totodată, eseuri și însemnări 
de critici literari români și greci, 
dedicate culturii românești și re
lațiilor româno-elene.

Plenara a instituit o comisie în
sărcinată cu elaborarea tezelor pen
tru Congresul al XV-lea al P.C.I., 
care vor fi prezentate spre exami
nare următoarei plenare a C.C. al 
P.C.I., și o comisie pentru elabora
rea propunerilor privind structura 
organizatorică și statutul partidului, 
care vor fi prezentate congresului.

La încheierea plenarei a luat cuvin- 
tul Enrico Berlinguer.

rea de noi alegeri pînă la sfîrșitul 
anului.

Federația sindicatelor muncitorilor 
mineri din Bolivia, organizație sin
dicală care numără 50 000 de mem
bri. a cerut eliberarea detinutilor po
litici și încetarea imediată a stării 
de asediu proclamată în timpul ac
țiunii militarilor, de săptămîna tre
cută. într-o declarație făcută agen
ției Reuter. Juan Lechin Oquendo, 
secretar executiv al Federației, a a- 
rătat că aceste cereri fac parte din- 
tr-o serie de revendicări înaintate 
noului guvern bolivian în cursul unei 
întrevederi cu ministrul afacerilor 
interne. El a menționat că numărul 
detinutilor politici arestați de noul 
guvern, condus de generalul Juan 
Pereda Asbun. era pînă luni de 125. 
Juan Lechin Oquendo a precizat că 
Federația a cerut, de asemenea, re
tragerea imediată a trupelor din zo
nele miniere și eliberarea posturilor 
de radio preluate de forțele armate 
în orașele miniere în timpul acțiunii 
de săptămîna trecută.

procesul revoluționar a cunoscut faze 
ascendente și perioade de consolidare 
ori de cîte ori s-a manifestat unitatea 
de acțiune dintre forțele progresiste, 
în primul rînd dintre comuniști și 
socialiști.

Pe linia preocupărilor pentru pro
movarea acțiunilor unitare, Comitetul 
Central al P. C. Portughez a adoptat 
nu de mult documentul „Pentru o 
politică democratică și patriotică", în 
care, pornind de la analiza situației 
economico-sociale și politice a țării, 
definește obiectivele fundamentale 
ale unei „politici de alternativă de
mocratică", propuse tuturor forțelor 
democratice și populare, în vederea 
soluționării dificultăților cu care este 
confruntată țara. în ce privește ac
tuala situație politică, P. C. Portu
ghez și-a făcut cunoscută poziția 
printr-o declarație a Comisiei Politice 
a Comitetului Central, care. între al
tele. subliniază că solutionarea crizei 
și. în general, a problemelor tării, 
cere „nu o remodelare a guvernului 
care să insemne o întărire a poziții
lor dreptei in sinul acestuia, ci o în
tărire a pozițiilor democratice și an
tifasciste".

Sintetizînd această cerință, cotidia
nul „O DIARIO" arăta într-un edito
rial că ultimele evoluții din viața 
politică a tării „pun cu putere în e- 
videntă imperativul unei politici de 
largă colaborare a forțelor de stingă, 
democratice si progresiste", faptul că 
„numai o asemenea conlucrare este 
in stare să asigure o veritabilă sta
bilitate politică, depășirea crizei eco
nomice și o dezvoltare corespunză
toare intereselor poporului portu
ghez".

V. OROS

BELGRAD

Lucrările Conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor nealiniate
BELGRAD 26. — Trimisul special 

Agerpres, I. Ionescu, transmite: Con
ferința miniștrilor de externe ai ță
rilor nealiniate își continuă lucrările 
la Belgrad. întruniți în ședința ple
nară. miniștrii au adoptat compo
nenta biroului care conduce lucrările 
conferinței, conform propunerii Co
mitetului pregătitor.

losip Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, care a fost ales președintele 
biroului, a rostit o cuvîntare în care 
a evidențiat importanta si sarcinile 
actualei reuniuni a țărilor nealiniate. 
„Trebuie să fim conștient! astăzi de 
faptul că popoarele din întreaga lu
me speră că vom aduce contribuția 
noastră deplină la găsirea soluțiilor 
la numeroasele probleme care ne 
stau în față" — a subliniat el. Dacă 
mișcarea nealiniaților — a spus el în 
continuare — dorește să obțină noi 
realizări, ea trebuie să-și orienteze 
eforturile în direcția întăririi solida
rității, a unității și a capacității sale 
de acțiune Vorbitorul a arătat că 
mișcarea de nealiniere. întemeiată 
la Belgrad acum 17 ani. s-a dezvol
tat în mod constant, devenind o for
ță politică autonomă, independentă 
de blocuri. însuflețită de aspirația si 
necesitatea de a lupta pentru pace, 
libertatea și emanciparea popoarelor, 
pentru independentă, relații de ega
litate și pentru progresul social ge
neral. „Nu există nici un motiv — 
a subliniat el în încheiere — pentru 
ca vreunul din principiile enunțate 
acum 17 ani să fie pus în cauză".

Prima ședință plenară de lucru a 
miniștrilor de externe a adoptat, de 
asemenea, ordinea de zi propusă de 
Comitetul pregătitor. Discuțiile pe 
marginea acestui punct s-au desfă
șurat in spiritul principiilor nealini
erii și solidarității, toate problemele 
fiind rezolvate pe baza cooperării 
depline a tuturor delegațiilor. După 
cum se știe, agenda conferinței are 
17 puncte, care se referă la cele mai 
importante probleme politice si eco
nomice contemporane.

în continuare, miniștrii afacerilor 
externe au luat în discuție reco
mandările Comitetului pregătitor in 
legătură cu cererile de primire în 
rîndurile mișcării de nealiniere. Ast
fel, a fost acceptată recomandarea 
ca Pakistanul să fie admis ca in
vitat la conferință. Au fost, de ase
menea, acceptate recomandările ca 
reprezentanți ai UNCTAD și UNIDO 
să fie invitați să participe la con
ferință în cadrul delegației Națiu
nilor Unite, iar Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia să aibă statut de 
invitat. Miniștrii de externe au 
aprobat în unanimitate cererea San 
Marino de a participa la conferință 
în calitate de invitat.

Joseph Cassar, vicepremîer șl mi
nistru de externe al Maltei, a infor
mat conferința că țara sa își va 
îndeplini promisiunea făcută Ia 
reuniunea din 1973 a țărilor neali
niate de a pune capăt prezenței tru
pelor străine și bazelor militare 
străine de pe teritoriul său. Ulti
mele rămășițe ale bazelor militare 
străine din Malta, a spus el, vor 
dispărea la 31 martie 1979. Particl- 
panțil la Sesiune și-au exprimat 
printr-un docutnent solidaritatea cu 
guvernul și poporul din Malta, pre
cum și deplinul lor sprijin moral, 
politic și economic.

A fost primită cu vil aplauze dele
gația Djibuti, care participă pentru 
prima oară la sesiunea țărilor neali
niate, în calitate de membru cu drep
turi depline. înainte de a dobîndi in
dependența, mișcarea de eliberare 
din Djibuti a avut statut de invitat.

în cadrul ședinței a fost adoptat 
raportul Comitetului pregătitor al 
conferinței.

Conferința miniștrilor de externe a 
adoptat un mesaj de sprijin adresat 
poporului din Namibia. „Miniștrii ță
rilor nealiniate, reuniți la Belgrad — 
se spune în mesaj — sprijină dreptul 
inalienabil al poporului din Namibia 
la libertate, independență șl integri
tate teritorială și susține fără rezerve 
și prin toate mijloacele lupta sa le
gitimă pentru lichidarea ocupării ile
gale a Namibiei de către Africa de 
Sud". Conferința acordă sprijin de
plin mișcării de eliberare națională 
din Namibia — S.W.A.P.O. — care 
este reprezentanta unică, autentică 
și legitimă a poporului namibian. 
Miniștrii reafirmă poziția mișcării 
de nealiniere ca negocierile cu pri
vire la independenta Namibiei să 
fie purtate cu S.W.A.P.O. sub auspi
ciile Națiunilor Unite, Ei cer retra
gerea necondiționată a tuturor for
țelor militare sud-africane din toate 
regiunile Namibiei, inclusiv Walvis 
Bay. care este parte integrantă și 
inseparabilă a teritoriului său, și 
lichidarea întregii prezente colonia
liste sud-africane.

Dezbaterile generale în cadrul 
conferinței au început miercuri 
după-amiază. Primul vorbitor a fost

agențiile de presă transmit :
Intîlnire. Agenția B.T.A. in

formează că, miercuri, a avut loc o 
intîlnire între Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
William Kashtan, secretar general al 
P.C. din Canada, aflat la odihnă în 
R.P.B. A fost trecut în revistă sta
diul relațiilor de colaborare dintre 
cele două partide și s-a procedat la 
un schimb de vederi în probleme ale 
vieții politice internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Convorbiri. După cum ,nfor- 
mează agenția M.T.I., Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
s-a intilnit, miercuri, cu Aame 
Saarinen, președintele P.C. Finlan
dez. Au fost examinate relațiile 
ungaro-finlandeze și căile de conso
lidare continuă a relațiilor dintre 
cele două partide și s-a realizat un 
schimb de păreri in probleme ale 
situației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

Echipajul complexului 
Spațial »saliut-6“ — „Soiuz-29" — 
„Progress-2“, format din cosmonauții 
Vladimir Kovalionok și Aleksandr 
Ivancenkov, încheie a șasea săptă- 
mină a evoluției sale in Cosmos. 
Miercuri, cosmonauții au verificat 
diferite sisteme și agregate de bord, 
au pregătit aparatura pentru viitoa
rele activități și au făcut observații 

ministrul de externe al Sri I.anka, 
A. C. S. Hameed. El a subliniat că 
conferința trebuie să dea un nou 
impuls unor acțiuni mai bine orien
tate si mai hotărîte pentru îndepli
nirea telurilor mișcării de nealiniere, 
evidențiind faptul că mișcarea de 
nealiniere a evoluat în mod continuu 
Pe o linie ascendentă. Țările neali
niate. a spus el. nu vor permite ca 
identitatea lor să fie încălcată si nici 
nu vor accepta vreo formă de con
trol și presiuni din afară. în cuvîn- 
tarea sa el s-a referit.'de asemenea, 
lâ destindere, dezarmate, la mișcă
rile de eliberare națională și alte 
probleme actuale. în cuvîntare au 
fost abordate pe larg problemele 
dezvoltării economice și sociale a 
țărilor nealiniate, vorbitorul subli
niind în context necesitatea edifi
cării cit mai urgente a unei noi or
dini economice internaționale. „Este 
absolut necesar, a subliniat el în 
încheiere, ca mișcarea să acționeze 
în spiritul adeziunii nestrămutate și 
al devotamentului față de adevăra
tele principii ale nealinierii".

Ministrul de stat pentru afacerile 
externe al Irakului, Saadoun Ham- 
madi, după ce a exprimat îngri
jorarea țării sale față de înrăutăți
rea situației internaționale, precum 
și față de faptul că s-a ajuns la 
conflicte între unele țări nealiniate, 
s-a pronunțat pentru „eforturi se
rioase din partea tuturor în vederea 
preîntîmpinării conflictelor și a so
luționării lor pe cale pașnică".

O bună parte din expunerea re
prezentantului irakian a fost con
sacrată Orientului Mijlociu, subli- 
niindu-se sprijinul țărilor nealiniate 
față de aspirațiile legitime ale po
porului palestinian.

Ministrul irakian a adresat parti- 
cinantilor un apel la intensificarea 
sprijinului acordat luptei de elibe
rare a popoarelor africane încă sub
jugate.

într-o lume împovărată de crize, 
mișcarea nealiniată trebuie să rămină 
un puternic glas al rațiunii, al păcii 
și al stabilității, a declarat ministrul 
de externe indian, A. B. Vajpayee. 
El a lansat un puternic apel la uni
tatea țărilor nealiniate, deoarece, 
după cum a precizat, aceasta con
stituie o premisă pentru creșterea si 
consolidarea De mai departe a aces
tei mișcări.

A. B. Vajpayee a declarat că la 
baza prestigiului și a activității efi
ciente a țărilor nealiniate se află cre
dința în independentă. El a adăugat 
că principiile de bază stabilite la 
Belgrad cu prilejul înființării mișcă
rii de nealiniere au rămas în vigoare 
și în prezent si că declarația accep
tată atunci este o expresie a păcii 
si independenței reale a țărilor nea
liniate. Ministrul de externe indian 
a subliniat că orice încercare de a 
slăbi mișcarea de nealiniere nu poate 
reuși dacă se respectă cu strictete 
principiile proclamate la Belgrad.

„Trebuie să asigurăm ca proble
mele ce apar între țările nealiniate 
să fie soluționate pe cale pașnică in 
mod bilateral", a relevat ministrul 
de externe al Indiei, adăugind : „Nu 
putem permite ca forțele străine nouă 
să se folosească de deosebirile noas
tre. în nici un caz nu se poate per
mite posibilitatea dezbinării noastre 
pe care o aduc asemenea conflicte".

A. B. Vajpayee a exprimat apoi 
poziția guvernului său în legătură 
cu unele probleme majore ale actua
lității internaționale. în acest con
text. el a subliniat dorința Indiei de 
a îmbunătăți tot mai mult relațiile 
sale cu vecinii.

Ministrul de externe al Ghanel. 
R. J. A. Felii, a subliniat în inter
venția sa că prezenta conferință a 
tarilor nealiniate are o deosebită 
importantă, participantli avind mi
siunea să examineze cu atenție cum 
ar putea contribui în prezent miș
carea de nealiniere la soluționarea 
marilor probleme cu care se con
fruntă lumea.

Ministrul ghanez a reafirmat pro
punerea anterioară a guvernului 
tării sale de a fi examinată posibi
litatea creării asa-ziselor comitete 
„ad-hoc“ ale țărilor nealiniate, care 
să medieze între părțile aflate în 
conflict. El a exprimat apoi spriji
nul tării sale fată de lupta po
poarelor din Africa australă.

Vorbitorul a invitat țările nealinia
te să se angajeze si mai puternic în 
direcția înfăptuirii acordurilor reali
zate la reuniunile la nivel înalt de 
pînă acum în legătură cu instaurarea 
unor relații economice mai echita
bile între țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare. El a subliniat 
că tratativele cu țările dezvoltate ar 
avea mai multe șanse de succes 
dacă s-ar consolida si mai mult 
colaborarea economică dintre țările 
nealiniate, deoarece ar deveni ast
fel mai puțin dependente de țările 
industrializate.

vizuale asupra suprafeței Terrei și 
a oceanului planetar. La bordul 
complexului a fost încheiat experi
mentul privind tehnologia cosmică 
a materialelor semiconductoare in 
vederea obținerii unui monocristal Ia 
temperaturi foarte ridicate — la 
1 100 grade Celsius. în acest scop a 
fost folosită instalația „Kristall".

fllți generali chilieni în 
rezervă. ^up^ cum a anuntat 
Ministerul chilian al Apărării, alti 
opt generali vor trebui să treacă în 
rezervă, după destituirea din funcție 
a generalului Gustavo Leigh, coman- 
dant-șef al forțelor militare aeriene 
chiliene. Gustavo Leigh a fost desti
tuit din această funcție si din cea 
de membru al juntei militare în 
urma divergentelor politice cu cei
lalți membri ai juntei.

Senatul S.U.fl. ® aprobat - 
cu 57 voturi pentru, contra 42 — un 
amendament la legea Drivind acor
darea de asistentă militară altor țări 
în exercițiul financiar ce anul 1979, 
care prevede ridicarea embargoului la 
vinzările de armament american către 
Turcia, embargo impus după intrarea 
trupelor turcești în Cipru.

Relații franco-australie-
Vicepremierul australian, Dou

glas Anthony, și-a încheiat miercuri 
vizita oficială de cinci zile la Pa

DE PRETUTINDENI
• PREMIERĂ BIO

LOGICĂ ABSOLUTĂ. 
Agențiile internaționale de pre
să relatează despre o premieră 
biologică senzațională : naște
rea, pentru prima dată în lume, 
a unui făt care s-a dezvoltat, 
un anumit răstimp, „in vi
tro", adică în afara uterului 
matern. Evenimentul a avut loc 
marți seara la spitalul din Old
ham, în apropiere de Manches
ter, Marea Britanie. Noul năs
cut, o fetiță în greutate de 2,7 
kg, adusă pe lume prin opera
ție cezariană, se simte bine. Tî
năra care s-a supus acestui ex
periment inedit. Lesley Brown, 
era condamnată la sterilitate, 
datorită unei malformații. Timp 
de cîteva zile, în prima fază, o- 
vulul fecundat a fost conservat 
în eprubetă, fiind apoi reim- 
plantat in uterul viitoarei 
mame. Știrea a stîrnlt senzație, 
fiind publicată pe prima pagină 
a ziarelor britanice de ieri.

• STRADA IDEALĂ 
PENTRU ORICE ANO
TIMP. ° stradă fără zăpadă și 
umezeală în mijlocul unui oraș 
îmbrăcat în veșmintele anotim
pului hibernal — iată o ciudă
țenie pe care edilii Liublianei o 
promit locuitorilor, dar mai ales 
automobiliștilor acestui oraș iu
goslav. Proiectul, ce va fi ma
terializat pînă în iama care 
vine, prevede instalarea pe sub 
una din arterele centrale a unor 
conducte prin care apa caldă ce 
încălzește apartamentele racor
date la sistemul de termoficare 
se va întoarce la centrala ter
mică. Astfel, pavajul străzii va 
fi păstrat uscat, îndepărtîndu-se 
neajunsurile pe care iarna le 
provoacă traficului urban.

• „CADAVRUL VIU".
Titlul celebrei piese a lui Tols
toi este cit se poate de potrivit 
pentru o întîmplare recentă, 
care a provocat vilvă în S.U? \ 
Este vorba de funeraliile i - 
lemne" ale unui anume Clyde 
Hardy, cunoscut traficant de 
droguri. Numai că mortul era... 
bine sănătos, rămășițele pămîn- 
tești incinerate fiind, de fapt, 
ale unei femei de 80 de ani. fără 
familie. „Afacerea", aranjată cu 
complicitatea patronului unei 
mari case de pompe funebre, a 
fost descoperită ca urmare a 
unui capriciu al hazardului : 
printr-o șansă nesperată, certi
ficatul fals de deces al trafican
tului a ajuns chiar sub ochii 
doctorului care, chipurile, l-ar 
fi semnat. Rezultatul : patronul 
casei de pompe funebre a fost 
condamnat la 7 ani închisoare 
și, ceea ce este mal important, 
banda de traficanți. în frunte 
cu Hardy, care credea că-și 
poate desfășura nestînjenit „o- 
perațiile", a fost neutralizată.

• TERMITELE IN EX
PLORĂRILE GEOLO
GICE. După mal mulți ani de 
studii, cercetătorii de la Insti
tutul de zoologie al Academiei 
turkmene de științe au ajuns la 
concluzia că termitele pot fi de 
un real ajutor geologilor În ex
plorările lor. S-a stabilit astfel 
că. în căutare de apă, care in 
deșertul Karakum se află la 
foarte mare adîncime. termitele 
sapă tuneluri de 150—200 metri, 
aducînd la suprafață probe de 
diferite roci din zona respecti
vă. Prin studierea acestor pro
be, geologii pot trage concluzii 
privind locurile unde s-ar putea 
găsi minerale utile,

• ROȘCARTOFUL. 
diferite ziare au apărut, recent, 
relatări amănunțite despre un 
hibrid inedit — de roșie și car
tof — realizat de geneticienii 
vest-germani, în colaborare cu 
cei danezi. In imaginea de mai 
jos se poate vedea cum arată 
noua plantă. Ea a fost botezată 
„potatomato", de la cuvintele 
englezești ..potato" (cartof) și 
„tomato" (roșie) — ceea ce s-ar 
putea traduce prin „roșcartof".

ris. El a avut convorbiri cu minis
trul francez al industriei, Andre Gi- 
raud, consacrate examinării unor 
proiecte privind exploatarea In co
mun a unei părți din resursele aus
traliene de uraniu.

Deținuți eliberați în In
donezia. Agenția Reuter infor
mează că peste 8 000 de deținuți 
politici au fost eliberați miercuri în 
Indonezia. Măsura se înscrie în ca
drul hotărîrii anunțate de guvernul 
indonezian de a elibera. înainte de 
anu] 1980, toți deținuții politici. 
Aceștia au fost arestați în urma eve
nimentelor din anul 1965.

Vulcanul Santiaguito, afl*t 
la 220 kilometri vest de Ciudad de 
Guatemala, a erupt marți cu violentă. 
Lava care s-a revărsat din crater a 
izolat peste 200 de gospodării din 
apropiere, provocînd mari daune cul
turilor agricole din zonă. 20 de 
persoane au fost date dispărute.

Ploile musonice căzut’ 
în ultimele 24 de ore în Pakistan au 
provocat inundații soldate cu 19 
morti. în orașul Multan si in subur
biile acestuia sute de locuințe au fost 
distruse si peste 7 500 de persoane au 
rămas fără adăpost.
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