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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la ședința activului central de partid și de stat

DOCUMENT PROGRAMATIC OE EXCEPȚIONALĂ 
VALOARE TEORETICĂ SI PRACTICĂ

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe
al Republicii Sri Lanka

vieții internaționale și avind ca scop 
să înarmeze pe membrii de partid, 
pe toti cetățenii cu o Înțelegere 
clară, principială a politicii si pozi
ției partidului nostru fată de aceste 
probleme. în conformitate cu orien
tările generale ale Congresului al 
XI-lea si ale Conferinței Naționale.

Ceausescu de a se convoca această 
ședință constituie o nouă si elocven
tă expresie a preocupării secreta
rului general al partidului pentru 
pregătirea politico-ideologică supe
rioară a întregului partid, a între
gului popor, pentru însușirea apro
fundată de către toti oamenii muncii

mina schimbărilor petrecute în lume, 
tezele si aprecierile 
Raportul la Congresul al 
în Raportul la Conferința 
a partidului — împreună 
alcătuiește un ansamblu 
expunerea se constituie ca 
meni programatic, ca un

se 
din 

fun- 
ale

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fata activului central 
de partid si de stat reprezintă un 
eveniment de excepțională însemnă
tate in viata politică si ideologică a 
partidului, a tării noastre. Transmisă 
la posturile de radio si televiziune, 
expunerea a fost urmărită cu cel mai 
viu și profund in
teres in întreaga _ ____________
țară ; se poate 
spune, de aceea, 
că la această șe
dință au participat 
nu numai activul 
central — ci,
practic, toți co
muniștii, întregul 
nostru popor.

Așa cum 
știe, una 
preocupările 
damentale
partidului nostru 
este de a asigura 
o temeinică pre
gătire teoretică și 
științifică a co
muniștilor. a tu
turor oamenilor 
muncii, lărgirea 
orizontului lor de 
cunoaștere, ridicarea continuă a nive
lului lor politico-ideologic, pentru ca 
fiecare membru de partid, fiecare ce- 
tătean să se poată orienta just in di
versitatea fenomenelor vieții, șă le 
poată interpreta corect si ,să poată în
țelege aprofundat importanta sarcini
lor practice care decurg din acestea. 
Așa procedează in mod consecvent 
partidul nostru, secretarul general al 
partidului, organizind intilniri siste
matice cu activul de partid din dife
ritele sfere de activitate in proble
mele cele mai importante ale con-, 
structiei socialiste. în spiritul ace
leiași practici, statornice, se înscrie si 
ședința consacrată trecerii in revistă 
a problemelor si fenomenelor noi ale

• înaltă expresie a preocupării pentru înarmarea politico-ideolo
gică a comuniștilor, a întregului popor

• Exemplu de abordare profundă și cutezătoare, proaspătă și des
chisă a realităților lumii contemporane

' Analiză științifică, pătrunzătoare - răspunsuri clare, limpezi, 
contribuții de preț la îmbogățirea gîndirii revoluționare

• O adevărată politică populară, care slujește interesele poporului, 
este bine înțeleasă și ferm susținută de întregul popor

Tntr-adevăr. viata internațională 
străbate o perioadă de o complexi
tate deosebită. în fata omenirii se 
deschid ample perspective de pro
gres. dar și pericole deosebit de 
grave, lupta popoarelor pentru aspi
rațiile lor vitale de pace, libertate a 
inregistrat cuceriri de seamă, dar 
intimpină si rezistente deosebite, 
este confruntată cu probleme mereu 
si mereu . noi. Tocmai in lumina 
tumultuoasei desfășurări a evenimen
telor internaționale, tinind seama de 
multitudinea si amploarea 
nelor noi. de 
bărilor care

inițiativa

fenome- 
rapiditatea schim- 

au loc pe plan mon- 
tovarășului Nicolae

a politicii externe a partidului și 
statului! Forța politicii 
interne ca si externe — 
numai din caracterul ei 
si din faptul că este 
profund populară, care exprimă inte
resele poporului, este bine înțeleasă 
si. ca urmare, ferm însușită de popor.

Se cuvine subliniat de la inceput 
că. departe de a se limita la o sim
plă explicare a evenimentelor si fe
nomenelor. expunerea aduce o mare 
bogăție de teze teoretice 
nează unghiuri de vedere 
re asupra proceselor si 
ce se manifestă în viata 
nală. Dezvoltind și adincind. in lu-

noastre — 
decurge nu 
științific, ci 

o politică

noi. lumi- 
cutezătoa- 
tendintelor 
inlernafio-

cuprinse in 
XI-lea Si 
Națională 
cu care 
unitar — 
un docu- 

___ ___ îndreptar 
de excepțională 
valoare teoretică 
și practică pentru 
comuniștii și oa
menii muncii de 
pe tot cuprinsul 
patriei, pentru în
treaga activitate 
internațională a 
partidului și sta
tului nostru.

Desigur, aceas
tă importanță nu 
se limitează însă 
la cadrul națio
nal. Prin însem
nătatea proble
melor abordate, 
prin profunzimea 
analizei științifice 
a tendințelor și 
evoluțiilor din lu
mea contempora
nă^, prin aprecie

rile și concluziile formulate, prin 
relevarea cerințelor obiective pe 
care le ridică în fata tuturor po
poarelor grandioasa operă de făurire 
a unei lumi noi. mai bune și 
mai drepte, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu prezintă in mod 
incontestabil si o deosebită impor
tantă internațională, o contribuție de 
preț la tezaurul gindirii revoluțio
nare mondiale.

Exemplu de analiză științifică, ma- 
terialist-dialectică. de înaltă tinută 
principială, expunerea poartă pece
tea puternică a personalității tova
rășului Nicolae Ceaușescu. căruia ii
(Continuare în pag. a Vl-a)

tot mai mult cărbune

la datorie, dau țării

In Valea Jiului, minerii,

1944-AUGUST - 1978
Cărbune ! Mai mult căr

bune cocsificabil. mai mult 
cărbune energetic ! Acesta 
este imperativul și sensul 
a tot ce se intimplă astăzi 
in Valea Jiului — vechi' și 
important bazin carbonifer 
al României. I s-a spus 
cărbunelui și „piinea 
dustriei" și, desigur, 
parte așa este. Cind. 
toamna anului trecut, a 
cut o vizită de lucru 
Valea Jiului (prilej 
care minerii i-au acordat 
titlul de „Miner de onoare 
al Văii Jiului"), tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Dorim ca prin urgentarea 
mecanizării lucrărilor, prin 
introducerea utilajelor com
plexe. de mare productivi
tate. să ușurăm munca mi
nerilor. să îmbunătățim 
condițiile de muncă in ge
neral și. totodată, să asigu
răm o creștere mai accen
tuată a productivității și 
sporirea producției de căr
bune. de care patria noas
tră are nevoie, pentru dez
voltarea sa economico-so- 
cială".

Deci Valea Jiului trăiește 
acum sub semnul produc
tivității. ințeleasă ca unică 
posibilitate de a-și înde
plini datoria patriotică de 
a furniza mai mult cărbu
ne. în acest sens, din toam
na anului trecut și pină in 
acest august, cind se săr
bătorește „Ziua minerului", 
în Valea Jiului s-au petre
cut multe lucruri. Dintre 
toate, poate cel mai sem
nificativ fapt este apariția 
unei initiative muncito
rești care a pornit, de la o 
brigadă și s-a extins in 
toată Valea Jiului : „Bri
gada înaltei productivități".

...Comitetul de partid de 
la mina Petrila convocase 
o ședință cu șefii de bri- 

\ gadă. Despre productivita-

în minele Văii Jiului își

te. Atunci a anunțat Eugen 
Voicu intenția sa de a-și 
declara brigada — brigadă 
a inaltei productivități. Era 
în toamna anului trecut...

Discutăm astăzi cu Eugen 
Voicu :

— Am zis — spune el — 
că mai mult cărbune pu
tem să scoatem numai 
dacă respectăm precis pro
gramul de lucru. Conduc 
trei fronturi de lucru, am 
12 șefi de schimb și prin
cipalul este o strînsă legă
tură cu ei și între ei. Mă 
învățase toate astea expe
riența mea de miner. Nu
mai că acuma mă gindi- 
sem să le încheg într-un 
program de muncă...

EXIGENȚELE
CODULUI ETIC
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fac apariția mari și moderne complexe mecanizate 
Foto : I. Licîu

în discuțiile ulterioare la 
comitetul de partid. în or
ganizația de bază și la con
ducerea minei inițiativa 
s-a conturat mai precis. A 
fost apoi anunțată în zia
rul „Scînteia".

— Unora nu le venea să 
creadă cind vedeau reali
zările noastre ! „Cum fa
ceți. măi ?“. „Păi. n-ai vă
zut ? Scrie acolo în iniția
tivă. La 
fectă. Și 
pierdem 
primii și . 
toți sîntem ca unul !“.

Brigada inaltei producti
vități a fost o idee care „a 
prins". Puterea ei de se
ducție : rezultatele. Și,

noi e ordine per- 
disciplină. Și nu 
timpul. Venim 

plecăm ultimii. Și

înainte de toate. mesajulv 
ei. adică ideea că trebuie ' 
și se poate obține mai mult 
cărbune. La sfirșitul pri
mului semestru din acest 
an, ziarul local „Steagul 
roșu" a dat publicității re
zultatele întrecerii socialis
te. Iată cîteva date : la 
mina Petrila inițiativa este 
aplicată de 23 de brigăzi. 
Spor total de producție : 
23 000 tone de cărbuni. La 
Paroșeni o aplică 8 brigăzi. 
Plus de producție : 12 000
tone. La Uricani. 13 brigăzi

C. A. RANFIL 
Cornellu CÂRLAN

(Continuare în pag. a V-a) ,

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază. în sta
țiunea Neptun. pe Abdul Cader Șa
hul Hameed. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Sri Lanka, care 
face o vizită oficială in tara noastră.

La primire a participat Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primit, oaspetele 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușpscu. din partea președintelui 
Republicii Sri Lanka. Junius Richard 
Jayawardene. un cald salut priete
nesc. urări de succes și prosperitate 
pentru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a transmis, la rindul său. presedin-

telul Republicii Sri Lanka un salut 
cordial și cele mai bune urări, iar 
poporului acestei țări urări de pros
peritate si bunăstare.

In timpul întrevederii au fost e- 
vocate bunele raporturi statornicite 
intre România și Sri Lanka în di
verse domenii si s-a exprimat dorin
ța de a adinei și diversifica în con
tinuare relațiile bilaterale, in folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii si colaborării internațio
nale. în acest cadru au fost eviden
țiate noi căi si mijloace pentru ex
tinderea relațiilor în domeniile po
litic. economic, cultural, al cooperă
rii in producție în 
sirii multilaterale a 
Si popoare.

interesul propă- 
celor două țări

In cadrul schimbului vederi
consacrat unor probleme actuale ale 
vieții internaționale a fost reafirma
tă dorința celor două țări de a în
tări conlucrarea între ele. în cadrul 
Organizației Națiunilor 
mișcării de nealiniere, de a-si aduce 
împreună contribuția la 
pe caie pașnică, in interesul popoa
relor. a marilor probleme care con
fruntă omenirea, la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale. bazată pe echitate, care 
să asigure lichidarea subdezvoltării 
și progresul economico-social mai ra
pid al țărilor rămase în urmă, la 
făurirea unei lumi mai drepte si mai 
bune.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Kuweitului
Vineri, președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, în stațiunea 
Neptun, pe Aii Zakaria Al-Ansgri,

ambasadorul Kuweitului la Bucu
rești. în legătură cu încheierea mi
siunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej a 
vorbire, care s-a 
atmosferă cordială.

Unite. al
rezolvarea

prietenească.

avut loc o con- 
desfăsurat intr-o

De pe întreg cuprinsul patriei,
comuniștii, toți oamenii muncii

exprimă deplina adeziune
și aprobare față de ideile 
și pozițiile din expunerea 

tovarășului Nicolae Ceausescu’ »

DIN TELEGRAMELE ADRESATE 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI
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Climatul vieții noastre
socialiste, climat al împlinirii

condiției umane
Noua și străluci

ta analiză întreprinsă 
de tovarășul 
Ceaușescu in 
cu procesele 
loc in lumea 
porană ne nune la 
îndemină un docu
ment de o mare pro
funzime, ce ne oferă 
tuturor o perspectivă 
clară asupra eveni
mentelor si mișcărilor 
de idei care se con
fruntă pe plan extern. 
Intîlnirea cu activul 
central de partid si de 
stat se înscrie in dia
logul permanent pe 
care secretarul gene
ral al partidului il 
poartă cu poporul, cu 
oamenii muncii, cu 
activiștii din toate do
meniile. in spiritul 
democratismului nos
tru. pentru a discuta 
si lămuri problemele 
majore ale activității 
partidului si statului, 
ale avîntatei noastre 
construcții socialiste, 
ale politicii interne si 
externe. Rezultatele 
remarcabile ne care 
poporul, condus și în
suflețit de partid, le-a

Nicolae 
legătură 

ce au 
contem- 

pune 
un

obtinut. mai 
acești 
vasta șa 
lutionară 
re a noii 
făurire a 
se inscriu
operă creatoare, care a 
cuprins, ca o adevă
rată flacără vie. mnoi-

ales în 
ultimi ani. in 

operă revo- 
de înfăptui- 
societăti. de 
omului nou. 
intr-o mare

Aurel Ml HALE

toare. vatra întregii 
țări. Nivelul pe care 
l-am atins, rezultatele 
obținute, in ciuda lip
surilor si dificultăți
lor cu care ne mai 
confruntăm, dovedesc 
eficienta socialismu
lui nu doar oe 
împlinirii unor 
sităti ale vieții
tre materiale, ci si a 
unor nobile 
spirituale, pe linia în
chegării noii spiritua
lități socialiste româ
nești. a făuririi noii 
conștiințe socialiste, a 
formării omului nou. 
a împlinirii si înflo-

linia 
nece- 
noas-

cerințe

ririi personalității o- 
mului. in ultimă in
stanță, a salvgardării 
si împlinirii. în per
spectiva comunismu
lui. a însăși condiției 
umane. Ceea ce. in 
fond, reprezintă esen
ța si telul cel mai 
înalt al 
nostru _.. . _

..în lumea i 
porană. ca de 
totdeauna 
gul 
tă 
Ceaușescu 
expunere 
cu activul 
partid si 
există o intensă 
fruntare ideologică in
tre forțele revoluțio
nare si progresiste, pe 
de o parte, si clasele 
exploatatoare si cercu
rile reacționare, pe de 
altă parte, in legătură 
cu o serie de proble
me fundamentale ale 
dezvoltării sociale, ale 
organizării societății, 
ale drepturilor si li
bertăților maselor.

cel 
umanismului 
revoluționar, 

contem- 
■ altfel 

lun- 
ara- 

Nicolae
de-a

istoriei 
tovarășul

în recenta
la ședința 
central de 
de stat — 

con-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Refuzăm să concepem
arta noastră deasupra societății

A w •

ale

Magistrala expunere 
a tovarășului N i colae 
Ceaușescu ținută in 
fata activului central 
de partid și de stat în
treprinde o multilate
rală analiză a feno
menelor și tendințelor 
care se manifestă in 
lumea contemporană. 
Un loc important il 
ocupă, in acest 
text, problemele atit 
de controversate 
creației, ale artei și 
culturii, teoriile des
pre locul și rolul lor 
în viața socială. Ca 
scriitori comuniști, sin- 
tem legați prin toate 
fibreîe ființei noastre 
de munca și lupta po
porului pentru idealu
rile căruia milităm. 
Concepțiile care-1 si
tuează pe creator dea
supra claselor, deasu
pra tumultului vieții 
sociale, dincolo de bine 
și de rău intr-un așa- 
numit empireu al „ale
șilor" nu urmăresc 
altceva decît să-1 rupă 
pe artist de adevăra
tele izvoare ale crea
ției, de forțele progre
siste care vitalizează

eon-
ale

care trăim
întreaga viată socială 
și mișcă inainte istoria 
spre o viată mai bună 
și mai dreaptă. Locul 
creatorului adevărat 
și eu atit mai mult al 
aceluia care trăiește 
intr-o societate elibe
rată de exploatare nu 
poate fi decît in mij-

raturii, cităm mai în
totdeauna in introdu- 

confesiunilor 
pilda unor 

nume

LETAY Lajos

locul poporului, al 
maselor făuritoare de 
istorie și de cultură. 
Numai așa artistul se 
poate bucura pe drept 
cuvint de prețuirea 
societății, numai astfel 
el se dovedește util 
poporului care l-a 
născut. De altfel, marii 
creatori au inteles în
totdeauna acest lucru, 
dăruindu-și opera lor 
acelora care au făcut-o 
posibilă, ca o expresie 
a năzuinței de a con
tribui la fericirea lor.

Vorbind despre roiul 
și sarcinile sociale ale 
scriitorului și ale lite-

cerea 
noastre 
mari înaintași, .... _ 
ilustre din propria li
teratură și din altele, 
nume strălucitoare 
care-și trimit lumina 
pină la noi dintr-un 
trecut mai îndepărtat 
sau mai apropiat. Fa
cem acest lucru deoa
rece, suflet din marele 
suflet al poporului, 
purtătorii lor au slujit 
cu neîntreruptă răs
pundere cea mai înal
tă cauză a poporului 
și națiunii proprii, a 
tuturor popoarelor : 
cauza progresului, a 
omeniei și a libertății. 
Iată ce 
numele 
timpului, 
nemuritoare.
contrar celor care mai 
cred că „aleși" situați 
undeva deasupra so
cietății și luptelor ei 
scriu exclusiv și direct 
pentru viitor, ocolind 
prezentul...

le-a înălțat 
deasupra 

făcindu-le 
Tocmai

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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FAPTUL]
DIVERS]
Raritate
numismatică

Colecția numismatică a Mu
zeului de istorie și etnografie 
din Focșani, care numără circa 
4 000 de piese, și-a întregit 
„tezaurul" cu o monedă deosebit 
de prețioasă. Este vorba de o 
monedă emisă in secolul III 
i.e.n., prima — după opinia 
specialiștilor muzeului — din 
zona de sud-est a Carpatilor. Ea 
a fost găsită in satul Voloșcani, 
locul unde în 1914 
la iveală un tezaur 
60 de monede 
secolul II i.e.n.

a fost scos 
compus 
datind

din 
din

Miei
de... vară

I.A.S.La fermele de ovine ale 
Vetrișoaia,.1 județul Vaslui, se 
înregistrează în această perioadă 
o premieră in producția zooteh
nică : de la aceleași oi se obțin 
miei pentru a doua oară in acest 
an. Se estimează, astfel, să se 
realizeze de Ia cele 3 500 de oi 
cîteva mii de miei — ceea ce ar 
constitui un adevărat record de 
producție. Recent, la una din fer
mele I.A.S., 16 oi au fătat... 22 
de miei. Așadar, numărătoarea 
recordului a început. Care va fi 
cifra finală 7

D-ale
telefoanelor

După valoarea chitanței care 
i-a fost trimisă de către Direcția 
judefeană de poștă Și telecomu
nicații, s-ar părea că Alexandru 
Surupățeanu din municipiul Rm. 
Vilcea nu face altceva toată 
ziua decit să stea cu receptorul 
telefonului in mină. Zilele tre
cute, factorul poștal i-a inminat 
chitanța cu pricina prin care 
A.S. era obligat la plata convor
birilor telefonice pe luna iulie, 
In sumă de 191 lei. Numai că 
abonatul nici măcar nu este ra
cordat la rețeaua telefonică a 
centralei municipale — deși i 
s-a montat acasă un aparat cu 
cinci luni în urmă. Cine dezlea
gă misterul ?

„Dărnicie"
Deunăzi, pe una din liniile de 

descărcare ș vagoanelor, linie 
Ce se află îh imediata vecină
tate a șoselei naționale Slobozia- 
Buzău, erau garate două vagoa- 
ne-cisternă cu combustibil pen
tru termocentrale. încărcătura 
aparținea E.G.C.L. Slobozia. 
Alături se afla autoatelierul 
31-11-2863 condus de Ion Moldo- 
veanu și aparținînd O.I.F.G.A. 
Ialomița. Autoatelierul avea ci- 
teva butoaie în care se încărca 
combustibil direct din vagoane, 
întrebat cu a cui aprobare în
carcă butoaiele, șoferul I.M. a 
spus că el a vrut să ia din șanț, 
unde asemenea combustibil se 
găsește din belșug (17), dar ci
neva de la E.G.C.L. nu a vrut 
să-l lase să se chinuie și l-a in
vitat direct la robinetul vagonu
lui. Sint filotimi tovarășii de la 
E.G.C.L., dar nu pe banii lor. 
Ce-ar fi — întrebăm noi — dacă 
serviciul financiar al consiliu
lui popular județean și alte 
organe județene de control 
trece pe la E.G.C.L. și 
O.I.F.G.A. 7
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La Liceul de matematică-fizi- 
că „Traian“ din municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin s-a inau
gurat. cu puțin timp în urmă, 
un observator astronomic școlar. 
Un observator cu dotarea spe
cifică : terasă pentru observații 
astronomice, telescop cu cupolă. 
El va servi ca loc de „muncă" 
pentru membrii cercului de as
tronomie „Victor Daimaca" 
(fost elev al școlii, descoperitor 
și „naș" a două comete). Așa 
cum ne-a relatat prof. Alexan
dru Păunescu, îndrumătorul cer
cului, fereastra deschisă, astfel, 
elevilor spre Univers le va lărgi 
orizontul de cunoaștere, le va 
înaripa fantezia și imaginația 
creatoare și. cine știe, le va 
permite descoperiri senzaționale. 
Le dorim... cer senin 1
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Spițerul 
bătăuș»

Nicolae Nedelescu, șeful
maclei din cadrul sanatoriului 
Dobrița, județul Gorj, are un 
obicei : să deguste deseori din 
tăriile aflate in butoatele local
nicilor. Cind acestea lipsesc, 
merge șt o cinzeacă de alcool 
pentru fracție de la farmacie. 
Așa se face că, mai tot timpul, 
vajnicul spițer este cuprins de 
o euforie violentă, care face 
țăndări liniștea bolnavilor și a 
întregului sanatoriu. Deunăzi, 
supărat foc pe subordonați, s-a 
repezit cu pumnii pe o farma-

— a 
am 

Și ca 
dau

cistă stagiară, 
explicat el — 
dreptul 
mentor al
educație".

s-o
ei.

i

I
I
I

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Sînt șef 
pentru care 
beștelesc, 

trebuie să-i

realizată de
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Mihai
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Printr-o puternica mobilizare a forjelor mecanice și umane

RECOLTAREA trebuie încheiată neîntîrziat!
MAI ESTE DE STRINS GRÎUL DE PE

398 000 HECTARE

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele de pe care 
a fost strins griul in cooperativele agricole (în ludețele marcate cu o 

liniuță secerișul nu a inceput)

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină la 4 august griul a fost recoltat de pe 95 
la sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agricole de stat și 
80 la sută în cooperativele agricole. A mai rămas de strins recolta de 
pe 398 000 ha, situate in centrul și nordul țării. Acum, cind timpul a 
devenit frumos, in aceste zone obiectivul central trebuie să-I consti
tuie intensificarea la maximum a secerișului pentru încheierea acestei 
lucrări în cel mult 3—4 zile. Și trebuie spus că există condiții ca. in 
aceste județe — printr-o puternică mobilizare a forțelor umane de la 
sate, prin folosirea la întreaga capacitate a combinelor din parcul 
propriu, ca și a celor trimise în ajutor din sudul țării — recoltarea să 
se încheie cit mai repede, iar producția de grîu să fie pusă in între
gime Ia adăpost.

Totodată, este necesar să se ia toate măsurile care privesc pregă
tirea în cele mai bune condiții a recoltei viitoare de grîu. Este vorba 
de eliberarea terenurilor de paie, fertilizarea și executarea arăturilor 
de vară pe toate terenurile cultivate cu cereale păioase. Prioritate 
trebuie să se acorde însă acelor suprafețe care în toamnă vor fi se
mănate cu grîu. în aceeași ordine de idei, fiecare unitate agricolă are 
obligația să-și asigure în cel mai scurt timp întreaga cantitate de se
mințe pentru noua recoltă. în structura de soiuri stabilită.

Datorită perioadei înaintate de timp în care ne aflăm, toate aceste 
probleme trebuie să formeze obiectul unei preocupări susținute și e- 
nergice din partea comandamentelor județene și comunale, a organe
lor agricole județene și a conducerilor unităților agricole, pentru ca, 
odată cu strîngerea și punerea neîntirziată la adăpost a recoltei din 
acest an. să se pună baze solide viitoarei producții de griu.

SATU MARE

Cu combinele, dar și cu coasele
PE SCURT, DE PE OGOARE

— Din cauza ploilor însoțite de 
vinturi puternice, actuala campanie 
de recoltare a griului se desfășoară 
in condiții grele — ne spunea tova
rășul Nicolae Babici, directorul di
recției agricole a județului Satu 
Mare. Aproape 40 la sută din cele 
peste 56 000 ha cultivate cu griu se 
află pe terenuri înmlăștinate, impro
prii pentru recoltarea mecanică. în 
aceste condiții, comandamentul jude
țean a luat măsuri deosebite pentru 
a strînge griul la timp și pentru evi
tarea pierderilor. Astfel, in zonele 
de cimpie, mai puțin afectate de ploi, 
cum sînt : Cărei, Satu Mare, Odoreu 
— alături de mijloacele mecanice 
proprii sint folosite temporar 150 
de combine detașate din zonele co- 
linare, cu terenuri grele : Beltiug, 
Homorod etc. Pentru zonele cu con
dițiile cele mai grele de lucru, cu 
sprijinul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 100 de com
bine au fost echipate cu roți duble, 
iar alte 17 cu șenile, care lucrează 
îndeosebi la cooperativele agricole 
Beltiug, Ghirișa, Tășnad etc. Toate 
aceste mijloace contribuie și ele la 
recoltarea grabnică a griului. Acolo 
unde nu pot intra combinele echi
pate cu pneuri duble sau cu șenile, 
s-a luat măsura ca griul să fie strins 
cu coasele și secerile și apoi să fie 
treierat la staționar. Tot din aceste 
zile au intrat în lanuri cele 150 de
combine ce ne-au venit în ajutor din 
județul Teleorman și alte 50 din ju
dețul Timiș. Datorită acestor măsuri, 
ca și sprijinului primit, cu toate con
dițiile grele de lucru, în ultimele 
zile s-a atins viteză medie zilnică 
stabilită de peste 4 000 ha. ceea ce 
va permite să încheiem recoltarea 
în cel mai scurt timp. O singură 
problemă a rămas nesoluționată : 
județul va resimți în curînd o lipsă 
acută de sirmă pentru balotatul pa
ielor din cauza întirzierii livrărilor, 
conform repartiției, a unei cantități 
de 200 tone. în raza cooperativelor 
Cărei, Petrești, Urziceni. Foieni, Tăș
nad. Săcășeni, ca și în alte locuri, se 
acționează prin toate mijloacele pen
tru a grăbi la maximum recoltatul. 
Redăm citeva asemenea fapte de 
muncă fără preget. Cooperativa agri
colă Sanislău. Cele 8 „Glorii" lu
crează din plin. Iată și doi dintre 
fruntași : mecanizatorii Nicolae Ma- 
teș și loan Laza, „Secretul" rezulta
telor lor ni-1 dezvăluie șeful secției 
de mecanizare, tovarășul Iuliu Si- 
kolya : „întreținerea mai bună

a combinelor, evitarea manevre
lor inutile de întoarcere în lan și 
sincronizarea perfectă a recoltatului 
cu descărcarea din mers și transpor
tarea griului".

Din păcate, există și situații nedori
te. Cooperativa agricolă Tășnad. Re
coltatul in această unitate se desfă
șoară in condiții grele. Primarul o- 
rașului, tovarășul Nicolae Bilanici, 
ne spunea : „Din cauza terenului 
moale, chiar și combinele cu șenile se 
Împotmolesc. Viteza de lucru e mică 
și, de aceea, solicităm direcției a- 
gricole județene să ne acorde spri
jinul de care avem nevoie". La di
recția agricolă județeană aflăm că, 
de fapt, lucrurile stau... invers. Atît 
această unitate, cit și consiliul inter- 
cooperatist Tășnad, în ansamblu, nu 
au înțeles să se încadreze in efortu
rile generale ale județului, și anume, 
de a-și pune mijloacele mecanice in 
sprijinul unităților din alte consilii 
unde se pot realiza viteze mari la 
seceriș. Conducerea direcției agrico
le ne-a precizat că situația grea 
in care se află unitățile din 
acest consiliu se va rezolva in cel 
mai scurt timp prin trimiterea unor 
importante forțe din unitățile a- 
gricole care au încheiat sau sint in
tr-un stadiu avansat cu secerișul.

0 ZI PLINĂ LA SECERIȘ, 
în ciuda timpului nefavorabil. lu
crătorii ogoarelor din județul 
NEAMȚ, organizindu-și mai bine 
munca, au reușit ca pină ieri să 
recolteze griul de pe aproape 
15 400 hectare, din cele 38 800 cul
tivate. în sprijinul mecanizatori
lor au sosit 240 de combine din 
județele Brăila. Galați și Harghi
ta. Ca urmare, ieri viteza de 
lucru planificată a fost depășită 
cu peste 400 hectare. Există și 
unele greutăți ce frînează ritmul 
secerișului. Este vorba mai ales 
de faptul că o serie de utilaje. în
deosebi combine, nu sint folosite 
din lipsa pieselor de schimb. 
(Dan Filipescu).

GRîUL RECOLTAT - IN 
ACEEAȘI ZI DEPOZITAT ! 
Pină vineri seara, in unitățile agri
cole din județul BOTOȘANI griul 
a fost recoltat de pe 64 la sută din 
suprafața cultivată. în consiliile 
intercooperatiste Dingeni șij Tru- 
șești există condiții ca această lu
crare să se încheie in cel mult 
două zile. Comandamentul jude
țean urmărește zilnic ca trans
portul recoltei la bazele de recep
ție să se facă cu operativitate. 
(Silvestri Ailenei).

LIVRĂRILE LA FONDUL 
DE STAT-ÎN RITM CU 
RECOLTAREA. Prin <»ncentra- 
rea tuturor forțelor umane șl me
canice. prin organizarea temeinică 
a muncii in cîmp, ieri, in județul 
MUREȘ s-a înregistrat o viteză 
bună de lucru și, totodată, o zi- 
record la seceriș, recoltindu-se 
peste 4 300 hectare cu griu. Pe to
tal județ s-au recoltat aproape 55 
la sută din suprafețele cultivate șl 
S-a livrat la fondul de stat peste 
50 la sută din cantitatea de griu 
contractată. (Gheorghe Giurgiu).

UNII CU SPOR, ALȚII 
MAI ÎNCETIȘOR. 11 unităt”e 
agricole din județul BACĂU au 
fost luate măsuri pentru ca să se 
realizeze o viteză zilnică la recol
tare de peste 4 000 hectare. 
Cooperativa agricolă Coțofănești 
a raportat prima din județ în
cheierea secerișului. Cu spor se 
lucrează și in cooperativele agri
cole din consiliul intercooperatist 
Răcăciuni. în schimb. în coope
rativele agricole Poduri, Bogdă- 
nești, Strugari și Berești-Taz- 
lău, comandamentele locale tre
buie să acționeze energic pentru 
accelerarea secerișului, lucrările 
l'iind mult întirziate. (E. Verman).Octav GRUMEZA 

corespondentul „Scinteii"

Pe ogoarele cooperativei agricole Samșlău, județul Satu Mare Foto : Martin Sarea

Intransigența, exigența, combativitatea revoluționară
- cerințe permanente, nu limitate la ședințe

Refuzăm să concepem arta noastră 
deasupra societății în care trăim

Pe văzute si pe numărate.
— Aceste șase mașini de cablat sint 

în reparație.
— Parcă sint totuși mai multe... 

observăm.
— într-adevăr. încă altele patru nu 

funcționează din lipsă de oameni.
Oricum, chiar dacă cele sase ma

șini ar fi fost in perfectă stare de 
funcționare, tot zece ar fi stat. Adi
că. peste 20 la sută din capacitatea 
de producție a halei.

— Nu-i normal — recunoaște in
ginerul Cornel Chirtu. șeful secției a 
2-a. Zece mașini — unele acoperite 
cu un strat gros de praf — nu func
ționează. „Lipsă de personal munci
tor" — a repetat justificarea.

Totuși. întreprinderea „Cablul ro
mânesc" din Ploiești nu duce linsă 
de oameni. Instructorul comitetului 
municipal de partid. Dinu Titi. tri
mis aici pentru o perioadă mai în
delungată să analizeze situația 
existentă, a cules un bogat ma
terial documentar despre cele mai 
diferite aspecte ale activității între
prinderii : mai mult, a făcut si o 
analiză meticuloasă — secție cu sec
ție — asupra felului cum este folo
sită forța de muncă. în secția I — 
vioara întii a producției întreprinde
rii — lipsesc fată de normative 76 
de muncitori. La atelierul de confec
ționat ocheți sint in plus opt 
muncitori, unii dintre ei absolvenți ai 
cursurilor de calificare în meseria 
de cablori. Numărul electricienilor 
este mai mult decit dublu fată de 
necesitățile reale. Să adăugăm apoi 
că in serviciile administrative, pre
cum și la laborator, sînt folosiți, de 
asemenea, mai multi oameni decit 
prevede schema de organizare.

Problema repartizării rationale a 
forței de muncă a fost adesea ridi
cată, fie în adunările de partid, fie 
în ședințele consiliului oamenilor 
muncii, așa cum reiese din procesele 
verbale și din planurile de măsuri 
adoptate în acest scop. S-au stabilit 
chiar termene si responsabilități pre
cise. dar... focul discuțiilor s-a aprins 
si s-a stins în ședințe. La fel. apro
vizionarea locurilor de muncă și 
transportul intern au fost examinate 
în tot felul de adunări de mai mult 
timp. La plenara din martie a.c. a 
comitetului de partid, șeful secției 
organizatorice a comitetului munici
pal a cerut conducerii întreprinderii 
să întocmească in termen de 30 de 
zile un plan cuprinzind măsuri con
crete pentru îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă si a trans
portului intern. Au fost făcute in a- 
ceastă privință numeroase propuneri. 
Care au rămas... document de ar
hivă.

Retine atenția un aspect: foarte 
multi tovarăși din cei cu care discu

tăm — desigur. în mod bine inten
ționat — semnalează neajunsuri, 
spun că despre ele s-a discutat in di
ferite ședințe, că cei vinovați au fost 
criticați, dar nimeni, inclusiv la co
mitetul de partid, nu poate arăta și 
măsurile concrete întreprinse, modul 
cum a fost organizată . activitatea 
pentru a da finalitate spiritului de 
intransigență, pentru a face ca el să 
se resimtă cu efectul dorit în acti
vitatea de zi cu zi a colectivului.

De multă vreme este discutată si 
răsdiscutată situația din atelierul 
„mecanic șef". Cu toate că acest 
sector dispune de un număr cores
punzător de muncitori — majorita
tea buni meseriaș^ — se constată o 
serie de deficiente privind repararea 
si întreținerea utilaielor. Cu diferite

pentru studierea de noi soluții teh
nologice. in vederea reducerii consu
murilor specifice de materiale, com
bustibil si energie.

Prin urmare, alte argumente ale 
faptului că neregulile se văd, sint cu
noscute, oamenii le-au semnalat, dar, 
deocamdată, fără efectul pe care-1 
așteptau. După cum se 'vede, la 
această întreprindere ecoul criticii se 
oprește, de obicei. între pereții să
lilor de ședințe. Să nu se fi înțeles 
oare aici că critica are un conținut 
mobilizator numai dacă este urmată 
de măsuri concrete, aplicate cu fer
mitate și perseverență 7

Firesc, ascultăm și opiniile directo
rului Întreprinderii., Marius Titu. în 
introducerea discuției) se aduc date 
îmbucurătoare : planul pe primul se-

VIAȚA

LA ÎNTREPRINDEREA DE CABLURI DIN PLOIEȘTI
prilejuri s-a propus cu Insistentă 
încadrarea unui mecanic sef care să 
coordoneze sectorul mecanic si elec
tric. Și în acest caz s-au fixat ter
mene si responsabilități — care au 
rămas, de asemenea, litere moarte.

în însemnările instructorului de 
partid sînt consemnate aspecte sem
nificative despre felul defectuos cum 
este organizat procesul de producție. 
Citeva zile o mașină de cablat nu a 
funcționat pentru că îi lipsea o... cu
rea. Cind instructorul a intervenit 
energic, s-a găsit la magazie cureaua 
necesară, dar mașina a stat patru 
schimburi, timp în care ar fi putut 
să producă două tone de cabluri.

Discutăm si cu alți oameni care cu
nosc bine situația din întreprindere. 
De la strungarul Ion Negroiu aflăm 
că utilajele nu sînt programate la 
timp pentru a fi reparate, că a pro
pus aducerea unui tratamentist de 
care e mare nevoie, că a criticat fap
tul că patru strunguri noi stau de 
aproape un an in curte si au inceput 
să prindă rugină. „Am ridicat aceste 
probleme în toate ședințele, dar eu 
am vorbit — eu am auzit". în rezu
mat. părerile reglorului Stan Tranda
fir. membru al comitetului de partid: 
„Nu sînt de acord cu învoirile ne
justificate. cu absentele nemotivate 
— motivate retroactiv — cu risipa 
de materii prime, cu practica de a 
arunca cu ușurință materialele recu
perabile". Inginerul Alexandru Her- 
lea. tehnolog, spunea că nu-i sint 
fixate sarcini precise de care să răs
pundă. că pregătirea tehnică a spe
cialiștilor nu este îndeajuns folosită

mestru a fost realizat la productia- 
marfă. la export si la productivita
tea muncii. Producția de cabluri a 
crescut considerabil in ultimul timp, 
unitatea a fost dotată cu mașini de 
inalt randament. Interlocutorul ne 
informează apoi că a întocmit un 
program pentru înființarea unui ate
lier mecanic cu aiutorul căruia să 
aducă îmbunătățiri substanțiale pro
cesului de producție, la nivelul ce
rințelor tehnicii de vîrf în acest do
meniu — program pe care l-a înain
tat forului tutelar. A amintit si des
pre unele greutăți — intirzierea lu
crărilor de investiții, dificultăți in 
formarea de muncitori în profesiile 
de bază ale întreprinderii... Cind 
i-am adus la cunoștință aspectele 
negative din activitatea unității, așa 
cum s-au desprins din convorbirile 
avute cu mai multi muncitori, teh
nicieni și ingineri, ne-a întrebat :

— Și au arătat cu degetul spre 
mine 7

— Au arătat.
I-am amintit directorului întreprin

derii că este membru in comitetul de 
partid si că din sase ședințe ale co
mitetului care au avut loc în acest 
an a participat doar la una.

— Dacă s-au adunat atitea absen
țe, vinovat este și secretarul comi
tetului, care amînă mereu ședințele.

— Ne-ați vorbit de programul de 
modernizare care a fost inaintat la 
minister. L-ați discutat în consiliul 
oamenilor muncii sau cu un colectiv 
de ingineri și tehnicieni 7

— Nu, dar aveam de gind să-l 
discut.

Tovarășul Marius Titu este cunos
cut ca un inginer talentat, un 
specialist de valoare in domeniul 
său. La dezvoltarea întreprinderii, la 
lărgirea sortimentului de cabluri 
(inițial foarte limitat) a adus o 
contribuție apreciabilă. Mulți ii re
cunosc competența profesională, me
ritele, dar nu uită să adauge cu re
gret că ele sint diminuate de unele 
manifestări care contrastează cu ceea 
ce trebuie să reprezinte un conducă
tor de unitate socialistă — încercări 
de a rezolva de unul singur cele mai 
importante probleme ale Întreprinde
rii, insuficientă receptivitate la păre
rile și sugestiile altora, participare 
necorespunzătoare la viața internă 
de partid.

...Chiar și din aceste cîteva aspecte 
relatate sumar se văd limpede 

' atașamentul oamenilor față de intre- 
prindere, preocuparea lor firească 
pentru curmarea neajunsurilor care 
le diminuează rezultatele muncii. 
Fără îndoială, colectivul ar avea 
mult de cîștigat, potențialul său ar fi 
mai bine pus in valoare dacă orga
nizația de partid din întreprindere, 
in primul rind comitetul de partid, 
îndeplinindu-și mai ferm rolul de 
forță politică -conducătoare, ar lua 
măsuri energice pentru întărirea res-- 
ponsabilității la toate eșaloaneie, 
respectarea disciplinei de partid și 
de stat, a celei de plan și de produc
ție, organizarea muncii practice, de 
zi cu zi, pentru îndeplinirea întoc
mai a hotăririlor organelor superi
oare de partid și a celor proprii.

întrucit organizațiile de partid răs
pund direct de pregătirea temeinică 
și desfășurarea in cele mai bune con
diții a adunărilor generale ale oame
nilor muncii, comitetul de partid din 
această întreprindere — reeva- 
Iuîndu-și critic propria activitate, sti
lul și metodele prin care asigură în
drumarea consiliului oamenilor mun
cii — trebuie să adopte o atitudine 
fermă, intransigentă față de neajun- 

. suri.
Colectivul de muncă de la „Cablul 

românesc" dispune de posibilități cu 
mult mai mari decit le arată actua
lele realizări. Această apreciere, una
nim împărtășită, ne-a fost exprimată 
lapidar de un muncitor : „Așa cum 
se pune problema acum cu noii in
dicatori economici, dacă lucrurile 
s-ar îndrepta grabnic, am putea să 
ajungem înaintea multor întreprin
deri". Cu alte cuvinte, personalul 
muncitor al întreprinderii înțelege că 
este in interesul tuturor și al fiecă
ruia de a se lua măsuri energice 
pentru a pune în valoare importan
tele rezerve interne existente.

C. VARVARA

(Urmare din pag. I)
Mă gindesc adesea 

la exemplele mari, de 
artiști ai poporului și 
ai vremii lor. De ce 
nu-i uităm niciodată, 
de ce mina ii așterne 
mereu cu emoție pe 
pagina confesiunilor 
noastre, intime sau 
publice, în ce scop le 
repetăm iar și iar ma
rile pilde 7 Nouă în
șine, scriitorilor — 
drept învățătură? Spre 
a le urma 7 Voim să 
ne autoconvingem sau 
poate chiar să ne îm
bărbătăm invocind 
predecesorii intru con
vingerea că așa tre
buie, numai așa e bine, 
căci iată, ei, pină și in 
condiții atit de diferi
te și atit de vitrege au 
făcut față, au luptat, 
au acționat, au săvir- 
șit ceea ce trebuia să- 
virșit. Umăr la umăr 
cu poporul lor, cu na
țiunea lor, pentru ea. 
Sau poate cităm aces
te pilde pentru cititori 
ca o dovadă că dintot- 
deauna scriitorul au
tentic și literatura a- 
devărată și-au asumat 
un rol și o sarcină so
cială și istorică atit de 
importante. Vorbesc 
despre sarcină, cuvint 
des folosit, dar nu mi 
se pare altul mai po
trivit spre a exprima 
exact o relație funda
mentală dintre scriitor 
si poporul său. dintre 
artist si vremea sa : 
creatorul nu este liber 
față de poporul său, 
ci se simte liber înă
untrul marii libertăți 
a poporului. Raportul 
de care vorbesc aici 
este intre parte și în
treg, cu toate conexiu
nile ce decurg de aici, 
cu toată răspunderea 
pe care apartenența la 
popor ne-o ridică, 
uriașă, în față. Fără 
o strinsă legătură in
tre creația literar-ar- 
tistică și masele largi 
populare nu se poate 
vorbi de o artă care 
să servească poporul. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl supranu
mește pe scriitori aju

toare de nădejde ale 
partidului și prin a- 
ceasta așază. etalonul 
la o înălțime mai 
mare decit se află el 
chiar și in exemplul 
celor mai mari dintre 
predecesori. In ce 
măsură merităm noi 
onoarea acestui cali
ficativ 7 Ne întrebăm 
mereu : sintem oare 
îndeajuns părtași la 
strădaniile și efortu
rile muncii, contri
buim oare exhaustiv 
la istoricele victorii și 
rezultate datorită că
rora, mai ales în de
ceniul din urmă, ne 
bucurăm de tot mai 
multă prețuire in 
lume 7

Fie-mi îngăduit să 
afirm că însăși aceas
tă necontenită auto
analiză profund pă
trunsă de simțul răs
punderii — în spiritul 
căreia partidul ne-a 
educat și pe noi. lu
crătorii cu condeiul 
— este, în sine, o ne
prețuită victorie. Căci 
se cuprinde întrînsa 
nemulțumirea crea
toare, veșnica năzuin
ță spre mai bine și 
mai frumos, spre noile 
victorii ; se cuprinde 
întrînsa asumarea 
conștientă a sarcinii 
scriitoricești de a am
plifica exigența pro
prie și exigenta mi
lioanelor de creatori, 
prin intermediul li
teraturii, această im
portantă componentă 
a muncii de partid.

Am putea oare, aș 
putea oare trăi izolat 
de preocupările. vi
sele, bucuriile mili
oanelor de semeni 
ai mei 7 îmi amintesc 
primele „ieșiri in te
ren". primele noastre 
intîlniri cu cititorii, 
Imediat după elibera
re : fețe exprimind o 
veritabilă pietate sau 
chiar nedumerirea în
trebării cum anume 
trebuie să intimpini 
poezia auzită : este 
oare îngăduit s-o a- 
plauzi, sau trebuie 
doar să stai tăcut, fie 
pină și in zori. iar 
astăzi iată-ne pe noi

aplaudînd poezii, dan
suri, cintece — creații 
ale milioanelor de 
oameni, prin care ei 
sărbătoresc și cîntă 
România socialistă, 
patria de ei făurită.

Și totuși ; scris-am, 
vorbit-am îndeajuns 
despre toate acestea 7 
Despre lupta premer
gătoare victoriei ; des
pre drumul pină la 
căminele familiale, 
pline de căldură ; 
despre eroi : și chiar 
despre victimele sau 
rănile cu care le-am 
plătit toate acestea 1 7 
Știe oare lumea des
tul despre toate a- 
cestea, lumea prieteni
lor și lumea dușmani
lor ; știe oare pro
priul nostru popor și 
mai ales tineretul 
nostru, depozitar al 
viitoarelor lupte vic
torioase 7 ! Făcut-a 
destul, pentru toate 
acestea, tocmai lite
ratura 7 Evident, aș 
putea să inșir și eu 
aici nume, opere, 
exemple și din rîn- 
durile noastre, exem
ple demne de cele ci
tate în introducerile 
despre care vorbeam ; 
totuși simt că i-am 
mai rămas datori li
bertății cucerite prin 
luptă, omenirii deve
nite mari, păcii crea
toare. Despre toate a- 
cestea n-am vorbit 
încă de-ajuns, n-am 
vorbit cu destul miez.

Scriitorii sint aju
toare de nădejde ale 
partidului, a spus se
cretarul general al 
Partidului Comunist 
Român. Calificativul 
care ne face cinste se 
intemeiază, evident, 
pe experiența activi
tății revoluționare de 
peste o jumătate de 
secol a tovarășului 
Ceaușescu, și ne place 
să credem că se re
feră și la noi. scrii
torii de astăzi, care 
nu sintem doar simpli 
spectatori, admiratori, 
martori ai măreței pe
rioade a acestei isto
rice activități. Ci tot
odată și părtașii ei 
activi.

• HUNEDOARA. în întîmpi- 
narea marii sărbători a elibe
rării. 23 August, și a Zilei mi
nerului, în Valea Jiului se des
fășoară „Săptămîna educației 
politice, Culturii și sportului". 
Aflată la cea de-a doua ediție, 
manifestarea se înscrie în Fes
tivalul național „Cintarea Ro
mâniei" și prilejuiește organi
zarea, la cluburile muncitorești 
și la căminele culturale, in să
lile de apel ale întreprinderilor 
miniere și pe terenurile de 
sport, a unor multiple ac
țiuni politico-educative. Săp- 
tămina a debutat cu sim
pozionul „Materializarea indi
cațiilor secretarului general al

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — chezășia sigură a 
unor transformări importante în 
viața locuitorilor din Valea Jiu
lui" (Dumitru Gheonea). • SI
BIU. în frumoasa comună Jina, 
una din cele mai vechi așezări 
de oieri din țară, a avut loc 
tradiționala sărbătoare a cintecu- 
lui și jocului „Sus pe muntele 
din Jina", la care și-au dat 
concursul formații artistice de 
amatori din zona Mărginimea 
Sibiului — Săliște, Rășinari, 
Sadu, Gura Riului, Jina și altele 
— ca și din comunele Vaideeni 
și Băbeni (județul Vilcea), 
Șugag (județul Alba), Cimpul 
lui Neag (județul Hunedoara)

și Corbii de Piatră (județul 
Argeș). (Nicolae Bruian). © 
BRAlLA. Florian Anastasiu și 
Ana Maria Vicol, ambii de la 
Muzeul Brăilei, semnează lucra
rea „Monumentele județului 
Brăila", care reunește pentru 
întiia oară valorile cu semnifi
cație istorică memorială. artis
tică. obiective arhitectonice și 
monumente ale naturii. „Epi
grame, catrene, epitafuri" este 
titlul sub care Centrul județean 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă a scos de sub tipar o cu
legere de versuri umoristice, 
în comuna Mircea Vodă a fost 
prezentat montajul literar-mu-

zical cu tema „Sintem aici de 
peste 2 000 de ani". La sediul 
Trustului de construcții indus
triale Brăila a fost deschisă ex

poziția „Omul nou și valorile 
morale ale eticii și echității 
socialiste". La clubul întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" 
s-a desfășurat dezbaterea: „Po
ziția României în problema 
dezarmării". (Mircea Bunea). ® 
VILCEA. Comuna Boișoara, re
numită prin conservarea în 
stare nativă a unor valori au

tentice ale folclorului românesc, 
a găzduit prima ediție a coloc
viului intitulat „Dinamica fol
clorului contemporan". Au par
ticipat cercetători de la institu
tele de specialitate, cadre di
dactice de la catedrele de fol
clor ale universităților și con
servatoarelor, muzeografi, in
structori de formații artistice 
din întreaga țară. (Ion Stan- 
ciu). • CLUJ. în muni
cipiul Turda a avut loc o 
suită de manifestări cultural- 
artistice. Dintre cele mai repre
zentative : simpozionul, de la 
Casa municipală de cultură, 
„File din istoria municipiului 
Turda", urmat de un program

artistic : ansamblul folcloric 
„Potaissa" a susținut programe 
intr-o seamă de localități ale 
județului. Tot la Turda, după 
expoziția filatelică Închinată 
memorandistului dr. loan Rațiu, 
sala „Expo" se pregătește să 
găzduiască o expoziție de artă 
plastică a artiștilor amatori în
chinată zilei de 23 August. (Al. 
Mureșan). • IAȘI. Editura „Ju
nimea" din Iași a trimis la 
tipar cea de-a 500-a carte. Este 
vorba de volumul de poezii 
„Etica Magna" de Nichita Stă- 
nescu. în cei 10 ani de exis
tentă, editura „Junimea" a ti
părit peste 7 milioane exem
plare. La Casa de cultură a

orașului Pașcani a avut loc 
„Gala filmului premiat". Cu a- 
cest prilej au fost prezentate 
filme din țările socialiste, prin
tre care „Pasărea albastră", „A 
cincea pecete", „Cheamă-mă 
din depărtarea luminoasă" și 
altele. „Românie — vatră de 
Străbuni" a fost tema „Revistei 
literare de informare bibliogra
fică" susținută in mai multe În
treprinderi de un colectiv al 
bibliotecii județene „Gheorghe 
Asachi" din Iași. Acțiunea face 
parte din manifestările organi
zate cu prilejul sărbătoririi a 
2 050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat și 
independent. (Manole Corcaci).
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Oe pe întreg cuprinsul patriei, comuniștii, toti oameni 
exprimă deplina adeziune si aprobare fată de ideile si 

din expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu

muncii 
pozițiile

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
spune: în numele tuturor locuitori
lor județului Arad, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ne 
exprimăm acordul deplin la tezele, 
ideile și orientările cuprinse în ma
gistrala expunere rostită de dum
neavoastră la adunarea cu activul 
central de partid și de stat, adeziu
nea totală la politica de pace, 
prietenie și colaborare promovată 
de România. Ancorată temeinic in 
realitățile lumii contemporane, po
litica externă a partidului și statu
lui nostru poartă pecetea eminentei 
dumneavoastră personalități, a gin
dirii cutezătoare, a înaltului uma
nism și echității pe care le promo
vați în viața internațională, a con
cepției dumneavoastră despre liber
tatea fiecărui popor de a-și hotărî 
propria soartă așa cum o dorește. 
Prețuită și apreciată în Întreaga 
lume, activitatea neobosită pe care 
o depuneți, măsurile întreprinse de 
România pe plan internațional s-au 
înscris, în mod statornic, între acte
le politice menite să promoveze li
bertatea și egalitatea între națiuni, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale. Re
zultatele fructuoase ale vizitelor în
treprinse de dumneavoastră în dife
rite țări ale lumii, înalta solie pe 
care ați purtat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe toate 
meridianele, a contribuit hotărîtor la 
stringerea relațiilor între țara noas
tră și statele vizitate, la intensifica
rea schimburilor de valori mate
riale și spirituale, impunînd Româ
nia și pe conducătorul ei la loc de 
frunte printre promotorii politicii de 
pace și colaborare.

Noua și importanta cuvîntare 
rostită în fața activului central de 
partid și de stat este pentru noi, 
cei ce trăim și muncim pe meleagu
rile arădene, un izvor prețios de 
învățăminte, un model strălucit de a- 
bordare științifică, materialist-dia- 
lectică a problemelor contempora
neității. Am regăsit în cuvintele 
dumneavoastră înflăcărate gîndirea 
revoluționară, spiritul militant și 
înaltul patriotism ale celui care con
duce cu strălucire destinele țării și 
poporului nostru.

însușindu-ne spiritul de înaltă exi
gență al cerințelor formulate de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vom ac
ționa înzecit pentru ridicarea calita
tivă a întregii activități, consacrind 
toată puterea brațelor și minților zi
dirii mărețului edificiu al socialis
mului și comunismului in România, 
înălțării patriei între țările libere, 
demne și prospere ale lumii de 
astăzi.

Comuniștii, toti oamenii muncii, ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități, din județul Brasov dau 
o înaltă apreciere conținutului expu
nerii făcute de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, la adu
narea activului central de partid si 
de stat, prin care ati reafirmat pozi
ția consecventă, principială si realistă 
a partidului si statului nostru fată de 
principalele procese și evenimente ale 
lumii contemporane — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN înscrisă în practica activită
ții dumneavoastră neobosite de a in
forma întregul partid si popor asu
pra problemelor fundamentale ale 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, cuvîntarea 
ce ati rostit-o reprezintă o nouă si 
grăitoare expresie a profunzimii, 
clarviziunii si spiritului novator cu 
care analizați evoluția vieții interna
ționale. a consecventei revoluționare 
cu care militați pentru instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
mondiale.

împreună cu întregul nostru popor, 
oamenii muncii brașoveni îsi manifes
tă deplinul acord fată de aprecierile 
date principalelor fenomene si ten
dințe din lumea contemporană, fată 
de poziția privind necesitatea întăririi 
unității țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste si muncitorești, fată de 
prețioasele propuneri de natură să 
asigure realizarea securității pe con
tinentul european, eliminarea zonelor 
de încordare și confruntărilor militare 
existente in lume, lichidarea subdez
voltării pe planeta noastră, partici
parea tuturor statelor la soluționa
rea marilor probleme care confruntă 
omenirea, la edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Folosim și acest prilej pentru a da 
glas întregului nostru atașament fată 
de tot ceea ce dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
întreprindeți pe planul politicii in
terne si externe a partidului și sta
tului. angaiindu-ne. totodată, să ne 
sporim eforturile pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale ale partidului, aducindu-ne 
astfel o tot mai mare contribuție la 
înflorirea scumpei noastre patrii și 
creșterea prestigiului ei in lume.

Comuniștii. oamenii muncii din 
județul Cluj au urmărit cu cel mai 
viu interes și deplină satisfacție me
morabila cuvîntare rostită de dum
neavoastră în fața activului central 
de partid și de stat, de fapt, în fața 
întregii noastre țări — se scrie în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R.

Aria ei tematică deosebit de, în
tinsă. bogăția conținutului de idei, 
principialitatea, obiectivitatea și pro
funzimea teoretică a analizei și sin
tezei. dezvăluirea cauzelor reale care 
determină caracteristicile principale 
ile lumii contemporane și evoluția 
ra fac din această cuvintare o ope- 
tarea atifică fundamentală. Cuvin- 
țește analitică, adîncește și îmbogă- 
tră h raportul rată de dumneavoas- 
al partidului și în 'greșul al XI-lea 
tat la Conferința Națiofițul prezen- 
dului x decembrie anul tredu.Parti"

Prin el mai autorizat glas u
Romani. prjn giaspj dumneavoastră, 
muit .bite tovarășe Nicolae 
Ceaușesc. comuniștii, toți cetățenii 
patriei a^rimit răspunsuri cuprin

zătoare, științific argumentate la ma
rile întrebări legate de caracteristi
cile. legitățile și contradicțiile evo
luției contemporane a omenirii, fiind 
ajutați să înțeleagă și .să interpre
teze corect, de pe pozițiile adevăru
lui, procesele și evenimentele majo
re care se desfășoară pe planeta 
noastră. Cuvîntarea reafirmă cu 
marea claritate și discernămintul 
proprii gindirii dumneavoastră, punc
tul de vedere și poziția Partidului 
Comunist Român față de marile 
probleme economice, politice și so
ciale ale istoriei universale contem
porane, principiile profunde pe care 
se întemeiază politica externă a 
partidului și statului nostru, direc
țiile majore ale activității internațio
nale a partidului și statului român.

Rugindu-vă din adîncul ființei lor 
să primiți sentimentele de înaltă pre
țuire. admirație și recunoștință, co
muniștii. oamenii muncii din județul 
Cluj, fără deosebire de naționalitate, 
vă încredințează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că pentru ei nu 
există crez mai înalt și fericire mai 
mare decit aceea de a vă urma pilda 
și de a fi împreună cu întregul po
por. părtași și participanți activi la 
înfăptuirea exemplară a luminoaselor 
dumneavoastră idei care dau conți
nut și orientare întregii politici a 
Partidului Comunist Român de edi
ficare a civilizației comuniste pe pă- 
mintul României, că vor participa cu 
întreaga lor pricepere, energie și dă
ruire la realizarea acestei mărețe 
opere revoluționare de construcție 
socială și plămădire a omului nou, 
în personalitatea căruia să se uneas
că pînă la contopire toate trăsăturile 
conștiinței comuniste.

Cu fierbinte mindrie patriotică, 
toți cei ce muncesc pe străvechiul 
meleag românesc al Dîmboviței văd 
în magistrala dumneavoastră expu
nere încă o expresie strălucită a po
liticii Partidului Comunist Român, a 
gindirii și activității dumneavoastră 
revoluționare și clarvăzătoare, pusă 
în slujba înfloririi continue a Româ
niei socialiste, a creării unei lumi a 
păcii și a înțelegerii intre toate po
poarele planetei — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

îngăduiți-ne să vă încredințăm si 
cu acest prilej, mult stimate tovarășe 
secretar general, de acordul nostru 
deplin la tot ceea ce faceți ca emi
nent conducător și gînditor revolu
ționar, ca mare om politic al epocii 
contemporane, de al cărui nume se 
leagă toate marile transformări revo
luționare în făurirea unei lumi noi 
pe pămîntul României, contribuția tot 
mai mare a Partidului Comunist 
Român, a statului nostru la triumful 
rațiunii, al păcii și democrației, al 
principiilor de etică și debitate in
ternațională în viața popoarelor.

Întreaga noastră adeziune la acest 
document politic de inestimabilă va
loare teoretică și practică, expresie 
elocventă a aplicării în mod creator 
a socialismului științific la explica
rea și soluționarea marilor probleme 
ale omenirii de azi, o susținem cu 
putere prin fapte exemplare de mun
că, menite să îndeplinească hotări- 
rile istorice ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, măsurile stabilite de re
centele plenare ale C.C. al P.C.R.

Raportăm că planul producției in
dustriale pe total județ pe primele 7 
luni a fost realizat cu patru zile mai 
devreme, cu o depășire de 186 mi
lioane lei. S-au obținut suplimentar 
13 milioane kWh energie electrică, 5 
mii tone cărbune, 7 mii tone laminate 
finite din oțel, 8 500 tone oțel brut. 
44 milioane metri cubi gaz metan, 
100 mii mc plăci azbociment. 130 
mii mp țesături și altele. Peste 80 
la sută din producția realizată peste 
plan s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Oamenii mun
cii de pe ogoarele dimbovițene au 
încheiat cu succes campania de re
coltare a păioaselor, îndeplinind pla
nul la producția de grîu.'

Vă asigurăm că ne vom mobiliza 
și mai mult întregul nostru potențial 
de muncă și creație, în frunte cu co
muniștii, că nu ne vom precupeți e- 
forturile pentru aplicarea neabătută 
în viață, a liniei politice a partidului, 
înfăptuind și depășind cu răspundere 
comunistă sarcinile ce revin județu
lui in actualul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R, se scrie : 
Ampla și cuprlnzătoarea dumnea
voastră expunere, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, con
stituie un document de excepțională 
însemnătate pentru toți comuniștii, 
pentru întregul nostru popor. în ve
derea înțelegerii temeinice a evolu
ției situației internaționale, a mișcării 
comuniste și muncitorești si în mod 
deosebit a poziției partidului și sta
tului nostru față de aceste probleme.

Strălucita dumneavoastră cuvintare 
ne-a dat posibilitatea să înțelegem 
mai bine caracteristicile lumii con
temporane. schimbările care au loc 
în viata internațională, politica con
secventă a partidului și statului nos
tru de dezvoltare a prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, de 
colaborare cu toate statele lumii, in 
interesul cauzei progresului, al des
tinderii și păcii, importanta deose
bită a dezarmării pentru progresul 
omenirii.

Oamenii muncii din tara noastră 
sint mindri că astăzi, prin eforturile 
dumneavoastră neobosite, prin solia 
de pace si prietenie pe care ati dus-o 
pe toate continentele. România este 
cunoscută și se bucură de prestigiu în 
întreaga lume.

Prin întreaga sa politică externă, 
al cărei promotor consecvent sînteți, 
România îsi aduce o contribuție de
osebită la soluționarea problemelor 
majore cu care se confruntă omeni
rea. dovedind în mod concret rolul 
activ al țărilor mici și mijlocii in 
afirmarea noilor principii de relații 
între state, a instaurării unei noi or
dini economice și politice interna
ționale.

Modul științific de abordare a pro
blemelor internaționale actuale si de 
stabilire a căilor de soluționare a 
celor litigioase, precum și a direcțiilor 
t^oare ale politicii externe si in- 
. b . a României socialiste, a Parti- 

. ? Con"’nist Român, evidențiază
0 dată Ca\-.tă[j]e dumneavoastră 

de personalitate de seamă a lumii 
contemporane, de remarcabil teoreti
cian al socialismului științific, luptă
tor neobosit pentru întărirea mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale, pentru afirmarea celor mai 
înalte năzuințe ale omenirii.

Exprimîndu-și întreaga lor adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului si statului nostru, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Dolj 
vă urează, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate si putere 
de muncă, viată îndelungată în frun
tea partidului și statului, pentru a 
desăvîrsi opera istorică de făurire a 
societății socialiste pe pămintul Ro
mâniei. înțr-o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. Totodată, 
vă asigurăm și cu acest prilej că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței Naționale 
a partidului, convinși că si prin 
aceasta ne aducem contribuția la în
florirea multilaterală a patriei noas

DIN TELEGRAMELE ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• „Expunerea dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă o nouă și grăitoare 
expresie a gindirii revoluționare și puterii de 
pătrundere in esența fenomenelor contem
porane, o contribuție remarcabilă la îmbogățirea 
tezaurului teoretic al socialismului științific"

• „Ne exprimăm acordul deplin cu tezele, ideile 
și orientările cuprinse în magistrala dumnea
voastră expunere, adeziunea totală la pozițiile 
și politica de pace, prietenie și colaborare 
promovată de partidul și statul nostru"

• „Sîntem cu toții uniți in hotărirea de a ne consacra 
toate forțele dezvoltării mărețului edificiu al 
socialismului și comunismului în România, înălțării 
continue a patriei noastre între țările libere, 
demne și prospere ale lumii de astăzi"

tre. la creșterea prestigiului său în 
lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Galați, urmărind cu 
profundă atenție și deosebit interes 
importanta cuvîntare rostită de 
dumneavoastră la adunarea cu activul 
central de partid si de stat. îsi 
exprimă deplina adeziune fată de 
ideile și aprecierile cuprinse in acest 
excepțional document analitic, de 
inestimabilă valoare pentru definirea 
cu maximă claritate a poziției parti
dului si statului nostru fată de pro
blemele si tendințele cu care se con
fruntă în prezent omenirea, pentru 
găsirea celor mai potrivite soluții de 
rezolvare a acestora, de promovare a 
relațiilor de colaborare, pace si prie
tenie in lume.

Permiteți-ne să dăm glas si cu 
acest prilej sentimentelor fierbinți de 
profundă adeziune ale comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii gălăteni 
fată de întreaga politică internă si 
internațională promovată cu consec
ventă de partidul și statul nostru, 
politică constructivă ce pledează activ 
pentru întreținerea unor relații strinse 
cu tarile socialiste, cu cele în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, pe 
baza respectării principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
respectului reciproc.

Importanta cuvintare ne care ati 
rostit-o a dat și de această dată 
relief gindirii dumneavoastră revolu
ționare, profund științifice si crea
toare. spiritului analitic si puterii de 
pătrundere în esența fenomenelor 
lumii contemporane, capacității ex
cepționale de sinteză a problemelor 
cardinale cu care se confruntă planeta 
noastră, ideile conținute în această 
strălucită expunere constituind o con
tribuție remarcabilă la îmbogățirea 
tezaurului teoriei socialismului știin
țific.

Reafirmîndu-ne încă o dată deplina 
noastră adeziune fată de această 
înțeleaptă politică, căreia îi consacrati 
întreaga dumneavoastră viată și 
putere de muncă, permiteti-ne. mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă asigurăm că toti comuniștii și cei 
ce muncesc în județul Galati vor 
acționa cu sporită competentă, energie 
si eficacitate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin in 
actualul cincinal, pentru transpunerea 
in practică a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, convinși fiind că prin edi
ficarea socialistă mereu mai dina
mică a patriei noastre contribuim 
activ la întărirea și consolidarea pres

tigiului ei în lume, la promovarea 
păcii, la triumful cauzei colaborării si 
solidarității tuturor forțelor progre
siste din lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se spune : Toți cei ce muncim și 
trăim pe străvechea și totuși tînăra 
vatră hunedoreană — mineri, side- 
rurgiști, constructori, energeticieni, 
lucrători al ogoarelor, intelectuali — 
puternic antrenați și responsabil an
gajați în opera de edificare a noii 
noastre societăți, de transpunere în 
viață a istoricelor documente ale 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român, ne exprimăm nemărginita 
satisfacție și deplina adeziune față 
de tezaurul de idei cuprins în cu
vîntarea rostită de dumneavoastră in 
fața activului central de partid și de 
stat, a întregului popor.

Exprimând poziția partidului și sta
tului nostru în problemele majore 

care frămîntă omenirea, cuvîntarea 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, expune 
cu claritate și fermitate consecvența 
cu care dumneavoastră, militant re
voluționar înflăcărat, promovați 
principiile politicii interne și externe 
ale României socialiste, în slujba 
făuririi noii ordini politice și econo
mice internaționale, înfăptuirii dez
armării generale, în primul rînd a 
celei nucleare, soluționării pe calea 
politică a divergențelor existente, a- 
sigurării unor baze trainice, de prie
tenie și colaborare multilaterală în 
raporturile dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și munci
torești, dintre toate statele și națiu
nile lumii, indiferent de orânduirea 
lor socială.

Analiza dumneavoastră profundă, 
de inaltă ținută teoretică și practică, 
în spiritul materialismului dialectic 
și istoric, al socialismului științific, 
înarmează comuniștii, intregul partid 
și popor, cu cunoașterea temeinică a 
fenomenelor și mutațiilor actuale 
complexe ce au loc in lumea con
temporană, in mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională. Des
prindem din ea ' sarcini noi. un 
suflu înnoitor, revoluționar, de mun
că neobosită pentru ridicarea efici
enței în toate domeniile de activitate.

însușindu-ne pe deplin orientările, 
bogatul conținut de idei, principiali
tatea și realismul cu care abordați 
problemele stringente ale omenirii 
contemporane, ne exprimăm incă o 
dată, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga noastră adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, profund 
responsabilă și umanistă, in deplină 
concordanță cu interesele fundamen
tale ale poporului nostru, ale păcii, 
colaborării și înțelegerii între toate 
statele lumii, angajindu-ne să acțio
năm cu toată capacitatea și puterea 
de muncă pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor și sarcinilor sta
bilite de Programul partidului pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se arată : Cu sentimente 
de aleasă mindrie patriotică, de pro
fundă satisfacție, comuniștii, toți oa
menii muncii din județ au urmărit 
cu deosebit interes strălucita dum
neavoastră cuvîntare, rostită la Adu
narea activului central de partid și 
de stat. Prin analiza realistă, științi
fică. materialist-dialectică a feno
menelor și tendințelor cu care se 

confruntă lumea contemporană, v-ați 
afirmat, încă o dată, ca un strălucit 
și cutezător exponent și vizionar al 
intereselor vitale ale națiunii noastre 
socialiste, ca un neobosit promotor 
al statornicirii unui climat nou, de 
pace și înțelegere, de colaborare pe 
arena mondială, punînd in evidență 
înaltele dumneavoastră calități de 
militant comunist, de conducător po
litic și de stat, de internaționalist 
consecvent, pentru care vă bucurați 
de un imens prestigiu pe plan inter
național. Tezele și ideile novatoare și 
curajoase afirmate în cuvîntarea 
dumneavoastră îmbogățesc tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare, a 
mișcării comuniste și muncitorești.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Maramureș, simțim că sîntem 
fiii unei națiuni demne și libere, că 
avem bucuria și fericirea să trăim 
în această epocă de afirmare fără 
precedent a României socialiste, sub 
conducerea clarvăzătoare a Partidu
lui Comunist Român, a dumneavoas

tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al său, suflet din sufletul neamului 
românesc, care întruchipați voința și 
năzuințele, visele poporului român 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună. Iată de ce gindurile și simță
mintele noastre de aleasă stimă 
și considerație, de dragoste fierbinte 
și devotament nețărmurit vă însoțesc 
pretutindeni, oriunde și în orice vre
me. in orice împrejurare, pe dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, fiindcă vă dăruiți cu o 
negrăită înflăcărare viața. întreaga 
activitate fericirii tuturor fiilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
păcii și colaborării în lume. ■

Urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu de activitate neobosită, ne 
angajăm solemn să acționăm cu fer
mitate și abnegație, cu dăruire și 
pasiune revoluționară, comunistă, șă 
nu ne precupețim nici un efort in 
măreața bătălie pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea, a programului adoptat de 
partid pentru înălțarea României pe 
noi culmi de progres și prosperitate, 
pentru ridicarea prestigiului ei în 
lume.

Făcindu-ne ecoul gîndurilor si sen
timentelor de dragoste nemărginită, 
de aleasă stimă si prețuire, pe .care 
comuniștii mehedințeni, toți locuitorii 
acestui străvechi si minunat colț de 
tară românească le nutresc fată de 
partid, față de dumneavoastră per
sonal. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ne reafirmăm ata
șamentul profund fată de politica 
internă și internațională a partidului 
și patriei noastre dragi, adeziunea 
unanimă la magistrala expunere pre
zentată de dumneavoastră în ziua de 
3 august a.c. — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.

Prin glasul dumneavoastră, națiunea 
română s-a adresat din nou deschis 
si sincer întregii omeniri, venind, ca 
de fiecare dată, cu propuneri si solu
ții realiste.

Document de o inestimabilă va
loare. exemplu de analiză multilate
rală. realistă si profund științifică a 
problemelor fundamentale ale vieții 
internaționale contemporane, nouă gi 
remarcabilă contribuție la îmbogă
țirea teoriei si practicii revoluționare 
a clasei muncitoare, expunerea dum
neavoastră. reprezentantul cel mai de 
seamă al națiunii noastre, militant 
neobosit al mișcării comuniste si 
muncitorești mondiale, luptător pen
tru triumful idealurilor de pace si 
prietenie între pr»™- e. pentru sta

tornicirea în relațiile internaționale a 
unor principii echitabile de respect, 
stimă si încredere reciprocă pentru 
binele sl fericirea întregii lumi, a 
înflăcărat fiecare comunist, fiecare 
fiu al României socialiste.

Urmărind cu viu interes atotcuprin- 
zătoarea dumneavoastră expunere, a 
cărei bogăție de idei corespunde pe 
deplin gindurilor. voinței si aspira
țiilor întregii noastre națiuni, inimile 
mehedintenilor. la fel ca inimile 
tuturor fiilor pămintului românesc, 
au vibrat puternic încălzite de un 
fierbinte patriotism. de legitimă 
mindrie că în drumul nostru luminos 
spre viitorul de aur comunist al 
patriei, sîntem conduși cu fermitate si 
clarviziune de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fiu iubit al poporului si 
partidului nostru.

Folosim acest prilej pentru a ne 
reafirma hotărirea nestrămutată de a 
munci în chip comunist, cu toată dă
ruirea si răspunderea patriotică, 
pentru înfăptuirea neabătută a gran
diosului program adoptat de Con
gresul al XI-lea și a Conferinței 
Naționale a partidului, sporindu-ne 
contribuția la impetuoasa dezvoltare 
Si înflorire a României socialiste, la 
creșterea necontenită a rolului său în 
lupta pentru pace și progresul ge
neral al omenirii, pentru triumful 
idealurilor socialismului si comunis
mului in lume.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
la politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, acordul u- 
nanim cu conținutul amplei dum
neavoastră analize, pe baza materia
lismului dialectic și istoric, a situa
ției internaționale, a complexelor 
probleme cu care se confruntă în e- 
tapa actuală mișcarea comunistă și 
muncitorească, forțele democratice 
din întreaga lume — comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Prahova 
vă adresează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mul
țumiri și un înalt omagiu pentru 
lupta neobosită pe care o duceți pen
tru continua afirmare a României în 
lume, pentru intensificarea partici
pării ei Ia rezolvarea problemelor 
majore ale vieții internaționale — 
se subliniază in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R.

Convinși fiind de necesitatea întă
ririi economico-sociale a patriei 
noastre, spre binele națiunii române 
și spre creșterea prestigiului orân
duirii socialiste în lumea întreagă, 
sîntem hotărîți ca laolaltă cu între
gul popor să ne sporim contribuția 
la înfăptuirea neabătută a progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co- 
munisni. însuflețiți de îndemnurile 
și indicațiile dumneavoastră, mobi- 
lizîndu-ne toate forțele pentru a în- 
timpina cu noi succese cea de-a 
XXXIV-a aniversare a zilei de 23 
August, toți oamenii muncii praho
veni se angajează să îndeplinească 
exemplar sarcinile ce revin județu
lui nostru pe plan economic și so
cial, să acționeze cu toată răspunde
rea comunistă pentru înlăturarea ne
ajunsurilor care se mai manifestă în 
industrie, în domeniul investițiilor, 
să facem totul pentru asigurarea 
unei calități superioare în întreaga 
noastră activitate.

Pornind de la bogăția de idei cu
prinse în expunerea dumneavoastră, 
vom milita pentru transpunerea lor 
în viață, antrenînd masele largi la 
aprofundarea documentelor Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român, la ridicarea conști
inței socialiste a oamenilor muncii și 
realizarea în fapt a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Urmind luminosul dumneavoastră 
exemplu de dăruire patriotică și in- 
ternaționalistă, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
organizația județeană de partid, toți 
locuitorii Prahovei vor fi la înălți
mea cerințelor prezentului și viito
rului comunist al României, spre 
gloria scumpei noastre țări.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN AL P.C.R. SUCEAVA se 
arată : In atmosfera de adîncă trăire 
patriotică, de totală angajare, dîrze- 
nie și fermitate revoluționară, oa
menii muncii de pe străvechile 
plaiuri românești ale Bucovinei, în 
frunte cu comuniștii, au urmărit cu 
profund interes și și-au însușit cu 
deplină satisfacție strălucita Cuvîn
tare pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, conducă
torul clarvăzător al României, ați 
rostit-o în fața întregii națiuni. Do
rim să dăm glas întregii noastre 
adeziuni față de bogatul conținut de 
idei, hotărîrii noastre de a lupta fără 
preget pentru traducerea în viață a 
întregii politici interne și externe, 
realiste și profund 'științifice a par
tidului și statului nostru, pusă în 
slujba înfloririi comuniste a patriei, 
creșterii prestigiului și forței socia
lismului in lume, a statornicirii unui 
climat de pace. înțelegere și colabo
rare intre popoare.

Constituindu-se ca un amplu pro
gram de așezare a relațiilor dintre 
state pe principiile egalității, suve
ranității. independenței, colaborării 
și neamestecului în treburile inter
ne, magistrala dumneavoastră cuvin
tare, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reliefează cu clar
viziune problematica majoră cu care 
se confruntă lumea contemporană, 
pașii hotărîți pe care omenirea tre
buie să-i întreprindă pentru ca Terra 
să devină o planetă ferită de peri
colul oricărui conflict militar, o pla
netă a încrederii și prosperității tu
turor popoarelor.

Vă asigurăm și cu acest prilej că 
noi, sucevenii, împreună cu întregul 
popor, strîns uniți în jurul partidu
lui. in frunte cu dumneavoastră, vom 
depune intreaga noastră hărnicie, pri
cepere și dăruire pentru a traduce 
în faptă, în mod exemplar, hotăririle 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, pre
țioasele dumneavoastră indicații, în- 
flăcăratele chemări patriotice adresa
te întregii națiuni, spre binele și în
florirea scumpei noastre patrii, pen
tru triumful celei mai drepte și lu
minoase societăți din cite a cunos
cut istoria — societatea socialistă 

multilateral dezvoltată și comunistă 
in România. Să ne trăiți cit țara și 
poporul, iubite conducător.

In numele milioanelor de femei de 
pe intreg cuprinsul patriei — românce, 
maghiare, germane și de alte națio
nalități — permiteti-ne să ne expri
măm deplina aprobare si inalta apre
ciere fată de magistrala cuvintare 
rostită de dumneavoastră la ședința 
activului central de partid si de stat, 
document programatic de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, care ex
primă. cu deosebită claritate princi
piile politicii externe a partidului 
și statului nostru — se arată în tele
grama CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR.

Complexitatea problematicii abor
date. caracterul constructiv al anali
zei și soluțiilor propuse, din care 
răzbat grija și responsabilitatea față 
de marile probleme ale umanității, 
conferă cuvîntârii dumneavoastră ca
racterul unui document de importantă 
internațională, care reprezintă o con
tribuție concretă, de mare valoare la 
soluționarea unor probleme de im
portantă vitală ale vieții internațio
nale, model de analiză și abordare 
științifică a fenomenelor lumii con
temporane. care imbogățește gindirea 
revoluționară, progresistă interna
țională.

Permiteti-ne. mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, să afirmăm, 
și cu acest prilej, adeziunea deplină 
a femeilor din patria noastră față de 
politica externă a partidului si statu
lui nostru, să ne exprimăm sentimen
tele de adincă mindrie patriotică și 
recunoștință fată de rolul hotăritor pe 
care dumneavoastră il aveți în creș
terea prestigiului României socialiste 
în lume. în promovarea cu fermitate 
a principiilor respectării independen
tei și suveranității naționale, ale de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța.

In aceste momente de vibrant pa
triotism ce caracterizează întregul 
nostru popor, care evidențiază unita
tea de neclintit dintre partid și po
por. concordanta deplină între nă- 1 
zuintele națiunii si politica internă și 
externă a partidului. în numele mili
oanelor de femei de pe întreg cu
prinsul patriei, vă asigurăm, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom milita cu fermi
tate pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, contribuind 
astfel la transpunerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, la ridicarea pe noi culmi de 
progres si civilizație a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

Minerii și întregul personal munci
tor al Combinatului minier Valea 
Jiului au luat act cu cea mal vie 
satisfacție de conținutul cuvînitării 
dumneavoastră la adunarea activului 
cenitral de partid si de stat, in care 
ați înfățișat din nou. cu exemplară 
precizie si clarviziune, politica in
ternă si externă a partidului si sta
tului nostru, gindurile. interesele si 
năzuințele poporului român, de pace 
si prietenie cu toate popoarele, de 
progres social si prosperitate pentru 
cei ce muncesc in întreaga lume — 
se arată in telegrama Consiliului 
oamenilor muncii al COMBINATULUI 
MINIER VALEA JIULUI.

Aprobăm din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, politica statornică sl fermă a 
partidului si statului nostru, de prie
tenie cu țările socialiste frățești, cu 
statele în curs de dezvoltare, cu toate 
popoarele lumii, bazată pe principiile 
egalității în drepturi, respectării inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne si 
avantajului reciproc.

Exprimând gindurile șl hotărirea 
unanimă a muncitorilor adincurilor 
din Valea Jiului, odată cu deplina 
aprobare si mîndria fată de rodnica 
dumneavoastră activitate de mare 
bărbat si conducător al României 
socialiste, ne angajăm din toată 
ființa să acționăm cu fermitate si 
energie pentru înfăptuirea politicii 
interne si externe a partidului si 
statului, să muncim cu abnegație si 
dăruire pentru infăptuirea progra
mului de îmbunătățire a activității 
politice, economice si sociale in 
Valea Jiului, elaborat ne baza pre
țioaselor dumneavoastră indicații, 
pentru creșterea producției de cărbune 
a tării, pentru înflorirea continuă a 
României socialiste. •

Ascultând cu emoție și profund in
teres magistrala cuvintare rostită in 
fata activului central de partid și de 
stat, ne exprimăm și cu acest pri
lej adeziunea unanimă la politica 
externă clarvăzătoare, de destindere 
și colaborare pe bază de egalitate, 
cu toate statele lumii și susținem cu 
consecvență bogata si fructuoasa ac
tivitate pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru 
dumneavoastră, iubite tovarășe secre
tar general, remarcabil teoretician și 
strălucit conducător politic, care v-ați 
consacrat cu abnegație și dăruire în
floririi patriei noastre, slujirii cau
zei socialismului și comunismului in 
lume, se arată în telegrama UNIU
NII JUDEȚENE A COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
TULCEA.

Membrii cooperatori de pe ogoare
le tulcene văd in politica externă 
activă, științifică, profund patriotică 
și internaționaliștii, promovată de 
partidul și statul nostru, idealul ce 
corespunde atit intereselor poporului 
nostru, cit și cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Vă. asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că pentru 
noi conținutul tezelor și orientări
lor înfățișate în cuvîntare vor con
stitui o călăuză vie in întreaga ac
tivitate, că ne vom dărui cu pasiune 
revoluționară înfăptuirii politicii 
partidului nostru. Vă mulțumim din 
inimă și cu acest prilej pentru aju
torul și prețioasele dumneavoastră 
indicații date cu prilejul recentei vi
zite de lucru făcute în județul Tul- 
cea și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort, că vom fo
losi intreaga noastră capacitate și 
putere de muncă pentru transpunerea 
lor în viață, în scopul dezvoltării con
tinue și armonioase a acestor mi
nunate plaiuri românești.
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In frumoasele cuvinte 
ale unei limbi corn unet 

făurite și cizelate 
în muncă și prietenie
- ne-au vorbit loan și Deneș, Oprea și Vincze, 

Dogar, Asztalos și alții, și alții...
Să-i spunem simplu: 

viața și munca de fiecare 
zi. Ea ne unește pe toți, 
om cu om. intr-un fluviu 
uriaș, liniștit, dar puternic. 
Priviți o hală industrială 
și veți vedea ce forță con
stituie unirea capacității de 
muncă și creație a sute de 
oameni, fără deosebire de 
naționalitate, intr-un singur 
și puternic efort.

Priviți această imagine 
(fotografia 1) : un banc de 
lucru de la întreprinderea 
„Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș. De. ani și ani, o 
duzină de oameni se intîl- 
nesc aici in fiecare dimi
neață, muncind alături, des- 
făcindu-și, in pauză, pa
chetul cu merinde pe a- 
ceeași masă, construind îm
preună aceleași piese pen
tru aceleași mașini circu
lare de tricotat. Iar între ei 
s-a instalat acea profundă 
cunoaștere și Încredere, co
muniunea de interese și 
aspirații care-i îndreptățeș

te să-și spună tovarăși și 
prieteni. Ii vedeți, pe pri
mul și pe al doilea din fo
tografia noastră, aplecați.

pe bancul comun de lucru, 
asupra aceluiași desen. Pri- 
mul se numește Ioan Traian 
Pop. al doilea Sipoș De

neș. loan e român, Deneș a 
maghiar.

Sipoș Deneș : „Am venit 
din armată la 1 martie. 
Sint lăcătuș, am absolvit 
școala profesională și mai 
lucrasem aici în uzină. To
tuși, după o întrerupere, 
îmi venea greu. Unele no
țiuni le mai uitasem. Dar 
l-am găsit aici, lingă mine, 
pe Ioan Traian Pop — cu 
o mai veche experiență. 
M-a ajutat din prima clipă. 
Cu el am început să deslu
șesc din bou desenele teh
nice pentru piesele ce le a- 
veam de făcut. Știți cum e, 
cind nu ești foarte sigur pe 
meserie te încearcă puțin o 
neliniște. Atunci simți ne
voia să ai alături un prie
ten. un om de încredere și 
nădejde. Omul acesta a fost 
pentru mine loan Pop“.

Mai departe (următorii 
doi din fotografie) sint, de 
asemenea, un român și un 
maghiar : Eugen Oprea și 

Csâszâr Vincze. Amindoi 
lăcătuși, amindoi, de mulți 
ani, alături.

Csâszâr : „Noi doi ne o- 
cupăm de o singură piesă, 
o camă. Eu o ajustez, el o 
găurește. După găurit, el 
imi dă mie cama la ajus
tat. Dacă ies diferențe față 
de desen, disputăm, ne sfă
tuim, intervenim. Că răs
pundem amindoi de ea. 
Toată lumea spune : asta-i 
cama lui Csâszâr și a lui 
Oprea. Și noi ținem la nu
mele noastre. Așa-i și in 
viață. Trebuie șă ne res
pectăm numele, pămîntul, 
munca. Facem amîndoi na
veta și ne întilnim la gară, 
el vine din Lăureni, eu din 
Văleni. Sate cu români și 
cu maghiari. Și-acolo ca și 
aici avem aceleași interese 
și aceleași drepturi".

Tot astfel și atunci cind 
vine ora de bilanț a muncii 
acestor oameni. Am fixat 
— in fotografia 2 — o clipă 

dintr-un moment petrecut 
la controlul tehnic de cali
tate. De o parte și de alta 
a unei mese, doi oameni, 
manevrind aparate speciale 
de . măsură, examinează o 
piesă grea din fontă. Revin 
mereu asupra aceluiași de
taliu, de parcă ar vrea să 
dea o ilustrare concretă 
proverbului „Măsoară de 
șapte ori ca să tai o dată". 
Numai că aici „tăietura" 
s-a și produs. Piesa e gata. 
A fost și înainte, dar mai 
e și acum măsurată... de 
șapte ori.

— De ce ?
— Pentru că așa trebuie ! 

spune autorul piesei, lăcă
tușul Iacob Dogar — în 
stingă fotografiei ; celălalt, 
controlorul C.T.C., se nu
mește Asztalos Andrei. 
Piesa este carcasa unei ma- 
șini de tricotat bascuri. Cu 
cote in toleranțe foarto 
strinse. De asta depinde 

mult calitatea mașinii. Pen
tru asta. C.T.C.-istul tre
buie să fie exigent. De fapt, 
amindoi avem aceeași sar
cină : să asigurăm o înaltă 
calitate,mașinilor pe care le 
producem.

— Deci, dacă dumneata 
greșești, dinsul...

— Dar eu nu greșesc. Și 
tocmai de aceea, oricit ar fi 
dinsul de exigent, răminem 
prieteni.

Același major comanda
ment — perfecționarea pro
ducției și a muncii, progre
sul tehnic și tehnologic in 
interesul marii colectivități 
a uzinei și in interesul ge
neral al țării, poate aduna 
laolaltă. oameni care poartă 
nume cu rezonanțe diferite 
dar care gindesc la fel și 
la fel sint stăpiniți de pa
siunea creației tehnice. In
ginerul proiectant Mora A- 
cațiu și subingiuerui elec
tronist Dănuț Bonta, se află 
acum la cea de a doua 
inovație realizată intr-o 
perfectă colaborare. Ideea 
a fost a lui Mora. „Ideile 
— spune el — vin întot
deauna dintr-o necesitate a 
muncii". Cuvinte cu valoare 
de maximă. „Era nevoie, 
continuă Mora, să fie 
schimbat sistemul de por
nire și frinare la mașinile 
circulare de tricotat. Nu a- 
veam această sarcină, dar 
începusem mai de mult să 
mă gindesc la un sistem 
electronic mult mai suplu 
și mai eficient. Ideea aceas
ta i-a plăcut și colaborato
rului meu Bonta...

— Da. spune și Dănuț 
Bonta, am văzut desenele 
făcute de tovarășul Mora. 
ideea m-a cucerit. Eu sint 
electronist și m-ant oferit 
să particip la desăvârșirea 

montajului electronic. ' să-I 
execut, să-l fac să funcțio
neze. Aici, la realizarea lui 
practică, a trebuit să discu
tăm mereu, să modificăm. 
A apărut apoi necesitatea 
integrării lui in montajul 
general al mașinii. Aici a 
apărut cel de al treilea 
colaborator. , electricianul 
Bencze Zoltăn. Și așa s-a 
creat micul nostru colectiv. 
De multe ori plecam de 
aici, de la planșetă, și dis
cutam și în drum spre 
-casă. Și așa am devenit pri
eteni.

— Sentimentele, legătura 
sufletească intre oameni, 
reia Mora, se întăresc a- 
tunci cind ei, se înțeleg în

comună a muncii, 
animă aceeași idee

limba 
cind ii
generoasă. Atunci fiecare 
dă. ceea ce e mai bun in 
el, trăiește pentru înfăp
tuirea ideii și împreună al
cătuiesc o adevărată forță. 
Restul, că unul se numește
Dănuț și altul Acațiu ori
Zoltăn, contează mai puțin.

Să-i spunem simplu : via
ța de fiecare zi. Ea ne u- 
nește pe toți, om. cu om, 
intr-un fluviu uriaș. Al 
celeiași voințe și al ace
luiași țel : o societate a oa
menilor înfrățiți, stăpini pe 
destinele lor.

Fotoreportaj de 
Mihai CARANFIL

— INTERVENȚIE FERMĂ, 
DE LA PRIMA ABATERE

Presa a intensificat dezbaterea pe 
marginea unor manifestări care nu
mai in conformitate cu principiile 
noastre de muncă și viață nu sint : 
apucături de înavuțire, goană după 
pricopseală, ciubucăreli de tot felul 
din buzunarul cetățeanului etc. 
Mărturisesc că ne dau satisfacție 
demascarea publică a unor indivizi 
ce fac pe nababii, oameni cu sufle
tul corupt de dragul banilor cit mai 
mulți și nemunciți.

Ne dau desigur satisfacție aseme
nea demascări și nu ar strica, după 
mine, ca ziarele : și televiziunea 
noastră să fie și mai exigente, să 
combată sistematic aceste metehne. 
Dar, mă întreb : este, oare, deajuns 
acest lucru ? Noi toți ceilalți, care 
nu «intern ziariști, dar sîntem cetă
țeni, și formăm opinia publică, ce 
așteptăm ? Citeam, nu mai departe 
decît săptămina trecută, scrisoarea 
unui muncitor publicată in ziar. 
Spunea acesta că. in apariția unor

asemenea fenomene, avem si noi o 
vină. Că. dacă nu am da. ei nu ar 
mai avea de unde primi.

Avea, dacă mai este cazul să a- 
daug, mare dreptate. Fac această 
remarcă plecînd de la experiența 
mea de viață, de la multe din cele

rent minore și pină ia fapte grave. 
Un șofer ignoră viteza legală sau 
face curse clandestine și „benefi
ciarul" tace și plătește gras că „l-a 
servit" : unul dă șperț la atelier să 
i se repare mașina peste rind : mai 
mulți oameni S"au lăsat păgubiți d>.

văzute și auzite in calitate de ase
sor popular la Tribunalul din Alba 
Iulia. Acolo, participînd la dezba
terea, la pronunțarea hotăririlor, 
mi-am dat seama ce legi întocmite 
eu chibzuință avem, legi in stare să 
facă armonioasă și echilibrată viața 
societății noastre. Dar, tot acolo, 
mi-am dat seama cu cită ușurință, 
lipsă de scrupule încalcă ori sa 
strecoară in fel și chip unii pe lin
gă prevederile legii. Exemple, din 
păcate, am destule, de la cele apa

bani grei de un oarecine care le-a 
promis.că le bagă copiii in cine știe 
ce școli sau posturi mai acătării...

Azi așa, miine la fel, și iată cum. 
ilicitului i se inalță casa cameră 
cu cameră și etaj cu etaj, i se tot 
înnoiește automobilul. Incit cei din 
jur rămin nedumeriți, îi apucă in
dignarea. De unde au asemenea 
indivizi atita bănet, incit sfidează 
munca și traiul nostru ? Cum de au 
agonisit atita și de unde ? Desigur, 
călcind legea, inșelind, speculind.

De ce nu i-a luat nimeni de guler ?
Stirpirea'acestor apucături nu mi 

se pare posibilă fără o poziție ho- 
tărită a tuturor. Și. mai ales, fără 
o intervenție fermă, de la prima 
abatere. Să nu stăm cu bra
țele încrucișate și să nu aștep
tăm ca totul sări rezolve, de la 
sine, legea. Să ne. amintim mai ales 
că, dind. inchizind ochii in fața a- 
cestor tendințe, noi înșine n-u facem 
altceva decît să acționăm contrar 
propriilor noastre legi. Adică Ier 
zînd propriile noastre interese. Iar 
noi nu putem avea alte interese 
decît ca fiecare să muncească cin
stit și să primească ce i se cuvine 
pentru munca lui. Și. in același 
timp, nimeni șă nu huzurească pe 
seama altora.

Gherman BUJOR
asesor popular, maistru 
la Întreprinderea de produse 
refractare Aibă Iulia

— la sâ vedem... Împinge și dumneata cu plicul cererea aia 
mai Încoace II!

Desene de Viorel SANDU

Economii, da... 
dar nu la cinste

Aflind și el de' amplă acțiune 
de economisire a energiei elec
trice. tulceanul Vasile Maria, 
din strada Mircea Vodă nr, 78. 
a trecut urgent la fapte. Și s-a 
Străduit, nu glumă. O simplă 
operațjune si- contorul său elec
tric funcționa la comandă. Func
ționa. dar... nu înregistra. Ast
fel. pyXea consuma, in voie, 
fără a lăsa nici o urmă de... 
kilowat. Și așa, peste noapte, 
si peste zi omul s-a trezit inva
dat de lumină fără a înregistra 
nici măcar un kW. Asigurin- 
dp-se' de reușită, s-a pus repe
de pe treabă pentru a-și face 
din cpșă , „centrală solară" : 
2—3 becuri de lustră în fiecare 
din cele 4 camere si alte de
pendințe : 2—3 pe-afară —
becuri unul și unul, de 100 W fie
care pentru că mai mari n-avea, 
în plus, nu mai știa omul ce 
alte aparate electrice trebuin
cioase casei să folosească. Con
suma energie și ziua, și noap
tea. Să fie lumină. Căci pentru 
plată avea ci grijă. înainte de 
venirea încasatorului. scotea 
„stopul" binefăcător, lăsînd con
torul in voia mersului său cir
cular pentru a înregistra consu
mul. Si ar fi rămas un om 
..cinstit" dacă nimeni nu s-ar 
fi întrebat (cred că el n-a fă
cut-o niciodată) cum de plăteș
te asa puțin, in timp ce lumina 
ardea din belșug. Și iată-1 in
tr-o zi. cu un control inopinat. 
Să vezi și să nu crezi.

Surprins asupra faptului, a 
văzut deodată negru in fata o- 
chilor. I-a fost luminată, deo
camdată. doar nota de plată de 
10 051.50 Iei. echivalentul canti
tății de 33 500 kWh consumați 
prin necinste, motiv pentru care 
cazul a fost deferit organelor in 
drept pentru cercetări si trimi
terea lui în instanță. Sâ-1 ve
dem cum se va simți la întune
ric după atita „lumină".

D. MANOLE

Ce știm și ce nu știm 
despre... Stan Pățitul

Nea Stanică ăsta s-a 
născut la șes. in luna 
lui Cuptor, și este 
omul eu cea mai 
mare experiență de 
viață din ci ți am cu
noscut eu pină alaltă
ieri după-amiază, cind 
am avut ocazia șă-l 
întîlnesc personal. Am 
dat și mina dreaptă 
cu el. La despărțire 
eram gata-gata să ne 
și pupăm de rămas 
bun. L-am intîlnit la 
magazinul ..1001 de 
articole". Voiam să 
cumpăr articolul 1003 
și nu l-am găsit. Dis
cutam cu responsabi - 
iul acestui magazin. îl 
întrebam de ce pil 
mai măresc și ei nu
mărul articolelor, de 
ce s-au oprit la 1001. 
Atunci a intrat in dis
cuție și nea Stănică. 
Am plecat cu ei la o 
bere după ce am fost 
lămuriți de responsa
bilul magazinului de 
ce nu măresc numă
rul articolelor. Pe nea 
Stănică am avut ast
fel ocazia să-I cunosc 
și mai bine.

Dacă desfaci pache
tul de carne de 34 și 
găsești in el de aia de 
28 pusă de-un pirht 
de găinar de la aba
tor, auzi o voce: „Și 
eu am pățit la fel a 
doua zi de Bobotea
ză". Eră de 28. avea 
și zgirciuri și aveam 
și musafiri. îmi veni
se un văr de la țară 
ca să-și cumpere un 
radiator care arde cu
gaz. Și se recomandă:
„Sint Stan Pățitul".
Dacă dai la coopera-
tiva „Avintul", să zi-

^cem, stofă ca să ți se

facă un palton și cind 
te duci la a treia pro
bă te trezești că-ți În
cearcă un fel de ha
lat de baie cu amin- 
două minecile pe 
dreapta, auzi cind în
cepi să bombăni: „Să 
Vezi cit o să te poar
te pe drumuri, o să 
plătești și cusutul Și 
n-o să ai nici palton. 
Sint Stan Pățitul. Mie 
mi-au scos din trei 
metri de stofă gri, in 
loc de pardesiu, o 
față de plapumă eu 
romburi".

Te-ai mutat, să zi
cem, in casă mult vi
sată și urci gifiind. că 
ai puțină, foarte puți
nă astmă, urci de pa
tru ori pe zi opt eta
je pentru că liftul 
care trebuia să so
sească acum șase luni 
va sosi peste nouă 
luni și de necaz des
chizi ușa de la bal
con ca să te aeri - 
sești și te trezești, 
dacă te mai trezești, 
căzind in goj pentru 
că proiectantul a pro
iectat ușile, dar bal
coanele ba. ori au 
fost tăiate de con
structor din spirit de 
economie ca să iă și 
el niște prime, acolo, 
ori niște bani pentru 
inovația pe care a fă
cut-o și să i se pună 
și poza pe un mare 
panou de onoare. Cum 
ai ajuns jos pe calda- 
rlm și aștepți să vină 
..Salvarea" să te ia ca 
să te remonteze, auzi 
o voce: „Și eu am par
tit la fel. aproape la 
fel, pentru că eu am 
căzut cu balcon cu 
tot și cu ușa proas

păt vopsită care dă
dea in balcon. Sint 
Stan Pățitul".

ȚI se dereglează, să 
spunem, televizorul si 
dai un telefon acolo 
unde trebuie să dai. 
și dacă după cel mult 
o jumătate de oră so
sește o mașină cu alt 
televizor mult mai 
bun și aproape in cu
lori și dacă încerci sâ 
dai acolo o „atenție" 
pentru promptitudine, 
și ți Se refuză cu în
căpățânare, hop. apa
re și Stan Pățitul și 
zice cu multă sinceri
tate și mai ales căl
dură in glas: „Și mie 
mi s-a intimplat la 
fel. mi s-a stricat te
levizorul exact in pe
rioada de garanție ca 
al dumitaie, numai ca 
eu am așteptat doi 
ani și trei luni. Mi-1 
dădeau mai devreme, 
ce-i drept, dar l-au 
rătăcit, l-au schim
bat. Au vrut să-mi 
dea în schimb un ara
gaz cu trei ochiuri, 
dar am Refuzat. Sâ 
ascult muzică. să-l 
văd pe Kojak la ara
gaz? Așa că o să ne 
judecăm. Am termi
nat de mult și cu pla
ta ratelor, dar televi
zor... Sint Stan Păți
tul".

Ce mai știm despre 
Stan Pățitul ? Ceea ce 
nu știm exact este ur
mătorul lucru : dacă 
toți pățiții i-ar lua de 
guler pe asemenea in
divizi, pentru a-i adu
ce cu picioarele pe 
pămint. atunci e clar, 
s-ar termina eu alde 
Stan Pățitul...
Nicută TANASE

Ca să ajungi la „cazema
ta sentimentală" îti trebuie 
ori o călăuză, ori un bun 
spirit de orientare ; turis
tică. se înțelege. Mergi mai 
intii nrintr-un frumos car
tier de vile si blocuri joa
se din partea cea mai din 
vale a orașului. întîlnești 
un șir de plopi romantici. 
Acolo ootesti la dreapta și 
treci printr-o zonă si mai 
ferită, și mai liniștită. încă 
un colț și apar curtea și 
clădirea creșei nr. 9. Iată, 
in stingă, și „obiectivul". 
Scund, cenușiu. înfipt zdra
văn în pămint. Zidurile 
groase, ușile metalice, ză
vorite greu, contrastează cu 
împrejmuirea firavă. E 
buncărul. Cazemata senti
mentală a directorului Ca
panu.

Am insistat asupra alătu
rării cu cresa nu ca sâ 
forțăm metaforele, cu toa
te că cele două construcții 
exprimă o perfectă antite
ză. Una e luminoasă, aera
tă. dotare obștească de 
largă utilitate, găzduiește 
cele mai inocente ființe ; 
cealaltă e rece, misterioa
să. expresie a individualis
mului... Ambele construc
ții au fost durate in aceeași 
perioadă, de către aceiași 
muncitori si. ceea ce este 
mai trist, din aceleași fon
duri. Nu ale directorului — 
de tapt fostul director — 
ci ale cresei.

...Capanu Octavian a fost 
multi ani si de mai multe 
ori director in comerțul pi- 
teștean. Ba era. ba nu era, 
ba trecea de la o instituție 
comercială la alta. In pe

rioada lui de apogeu, ca 
director al T.A.P.L. (sau 
I.C.S.A.P.. cum i se spune 
acum), respectiv al restau
rantelor și cofetăriilor. C.O. 
a dobindit (in circumstan
țe asupra cărora vom reve
ni) bucata de teren din 
zona pitorească și discretă. 
A ridicat pe ea un garaj. 
L-a stăpînit sănătos pină 
în anul 1976. cind a început 
construirea cresei. Cu toate 
că nici garajul si nici di
rectorul nu aveau ce căuta 
pe bucata respectivă de te
ren. s-a întocmit un act 
prin care beneficiarul noii 
construcții — al creșei ! — 
se angaia să demonteze și 
să refacă fundația și aco
perișul garajului pe seama 
fondurilor de investiții aie 
clădirii de obștească folo
sință. Pe cit de bizară 
a fost chibzuință specia
liștilor la asumarea acestei 
obligații, pe atit de zeloasă 
a fost respectarea ei. Nu 
s-a turnat doar o temelie, 
nu a fost doar re-montat 
un acoperiș. S-a implantat: 
adine in solul unei zone ne- 
construibile. un garai cu 
totul nou. Solid, spațios, de 
aproape cincizeci de metri 
pătrati. din zidărie si... cu 
subsol. Da. cu un nivel sub
teran proteiat de plăci de 
beton. Cu lumină electrică, 
apă curentă, rece si caldă. 
E ceea ce pitestenii vor 
numi „buncărul lui Ca
panu", construit pe spe
zele... creșei.

„Buncărul" e ca un fel 
de locuință. Dar locuință 
directorul C. avea in Pi
tești : un apartament res

pectabil. într-un bloc fru
mos ; pentru ce îi mai tre
buia și spațiul bine pro
tejat de sub garai 1 Se lan
sează fel de fel de ipoteze. 
O acceptăm pe cea mai 
puțin insinuantă, pe cea 
mai puțin compromițătoare 
pentru directorul Capanu. 
Admitem că tainicul adă
post constituia refugiul lui 
de reculegere si meditație. 
Coltul protector în care se 
retrăgea să-și facă procese 
de conștiință pentru caren
țele muncii desfășurate, să 
reflecteze la noi impulsuri 
pe care să le dea alimen
tației publice locale. Deci, 
că era spațiul de exercita
re a dreptului său la viață 
interioară. Chiar asa expli
că cineva : „Prea mult 
n-am putut să ne băgăm, 
nu putem să-i răscolim via
ta lui intimă".

Sigur că da. Fiecare om 
are dreptul la viată inti
mă. Sint zone de discreție 
pe care nimeni nu le poa
te străpunge, pe care înseși 
legile le protejează. Si ce
tățeanul Capanu si oricare 
dintre noi beneficiază de 
acest „spațiu" de protecție 
a personalității. Cum se 
delimitează el de tumultul 
și complexitatea vieții in- 
coniurătoare ? Părerea 
noastră e că nu prin plan- 
șee betonate, nici prin a- 
drese tainice. Dar. mă rog, 
unul se poate retrage intr-o 
Pivniță, altul într-o pește
ră. altul in butoi. Cu o con
diție. asupra căreia nu tre
buie să planeze însă nici o 
indoială. nici un rabat. Via
ta intimă e ocrotită de lege 

și morală dar viata intimă 
nu trebuie să fie pretext 
de încălcare a legii și mo
ralei.

Admitem că C.O. și-a 
creat încă prin întiiul ga
rai un spațiu de viată in
timă. Dar dreptul la inti
mitate nu atenuează îm
prejurările in care a apă
rut pe harta orașului insu

V/ofâ discretă 
sau trai pe furiș ? 
-------------- anchetă socială ---------------

la de... singurătate a mai 
marelui restaurantelor pi- 
teștene.

...In anul 1970. o familie 
cu anumite orientări sociaie 
cumpără fără aprobări le
gale o casă si un teren de 
circa 10 000 mp. N u trece 
nici un an de zile si do- 
binditorii vind (la un mo
ment dat declară că n-au 
vîndut. ci au dăruit) o bu
cată din acel teren directo
rului Capanu. Transferul 
de posesiune s-a făcut tot 
fără aprobări. Mai impor
tant decît aceasta si decît 
faptul dacă C.O. a dat ori 
nu vreun ban ne suprafața 
cedată ni se nare a sti cu 
ce fel de oameni a intrat 
directorul unei instituții în 

relatii patrimoniale. Pe cine 
deci și-a ales directorul a- 
limentatiei publice ca primi 
parteneri de „viată inti
mă" ? în imobilul respec
tiv locuiesc următoarele 
persoane majore : Nicolae 
C. Ion, fost lucrător la a- 
bator. acum fără ocupație, 
se zice că dă si el o mină 
de ajutor pe de lăturile 

comerțului; Nicolae D. Ma
ria. la vremea tranzacției 
lucrătoare la o cofetărie, 
acum casnică ; Nicolae Io
nel. fost operator chimist, 
acum cărăuș particular cu 
I.M.S.-ul propriu ; Nicolae 
Ioana, lucrătoare într-o co
fetărie. Un conducător de 
instituție trebuie să fie un 
exemplu de spirit revolu
ționar, atit in viața publică, 
cit si în cea particulară. 
Să gîndească. să simtă, să 
judece după criteriile mi
litantului. ale luptătorului 
pentru nou. Cu care dintre 
parteneri îsi împărtășea 
deci C.O. vederile înainta
te ? Cu amatorii de expe
diente. ori cu subalternele 
cu care contracta transfe

ruri de proprietate — abă
tute de la legi și instruc
țiuni ?

Sâ depășim momentul 
dobîndirii si să trecem la 
momentul ridicării primu
lui garai. Intimitatea nu 
putea ignora cerințele per
spectivelor de sistematiza
re a orașului. S-a cerut a- 
probarea consiliului popu

lar municipal. Răspuns ne
gativ. După 6 luni fără 2 
zile, același organ reia su
bit discutarea cererii si o 
aprobă, emițind urgent au
torizația solicitată. Nu pe 
numele Capanu Octavian. 
S-a emis pe numele ulti
mei proprietare legale a 
terenului, care insă... dece
dase cu 13 ani înainte !... 
Faptul că. stînd pe bucata 
de teren, directorul Capanu 
s-ar fi gindit pios la necu
noscuta de mult răposată, 
putea fi un punct de viată 
intimă. Dar faptul că el a 
manevrat o cerere alcătuită 
pe numele ei. solicitînd 
ceea ce dinsei nu-i trecuse 
niciodată prin gînd. apro
bare pentru garaj (nici nu 

erau in vogă mașinile pe 
cind trăia), și că a be
neficiat de aprobarea emisă 
mult, mult postum, nu mai 
e un punct de viată inti
mă. ci un fals. în acte pu
blice.

Incompatibilitatea dintre 
cele două tinute de viată 
ale lui Capanu Octavian e 
si mai frapantă dacă zăbo
vim asupra bazei materiale 
a vieții desfășurate in 
„buncăr". Apa curentă, in
clusiv caldă, este o opțiune 
personală dar racordările 
clandestine constituiau o 
mină furișată în buzunarul 
obștii, în buzunarele inti
me ale celorlalți oameni 
din cartier. Ideea de a în
ghesui in buncăr stocuri de 
produse (un inventar de 
50 000—55 000 de lei. dintre 
care de 29 000 lei accesorii 
auto, de 11 000 de lei produse 
alimentare etc.), ideea deci 
putea fi o componentă a... 
gindirii intime. Dar trans
punerea ei in fapt afectea
ză relațiile colective. Că 
hirciogul preferă să trăias
că sub pămint îl privește, 
dar pentru că dosește în 
galerii boabele de griu 
stropite cu sudoarea omu
lui e urmărit si stirpit. 
Poate fi o chestie de gust 
să aduni 30 kg de măsline, 
160 de sticle cu băuturi 
fine ș.a.m.d. Dar dacă tu iți 
supraindeplinești olanul in
dividual de aprovizionare, 
în timp ce sectorul alimen
tației publice, de care răs
punzi. nu si-1 îndeplinește, 
dacă in adăpostul personal 
dai semne de supraconsum. 
în timp ce localurile publi

ce a căror gospodărire ți 
s-a încredințat regresează. 
înseamnă că viata inti
mă s-a instalat ca o că
pușă pe energia, optica și 
inventivitatea pe care le 
datorezi vieții publice. Că, 
pe lingă băuturile fine. 
C.O. a mai stocat 280 de 
litri de țuică si 50 de vin 
de producție țărănească, ar 
fi treaba lui. dar că țăran 
figura el însuși, țăran la 
fără frecventă, „iucrîn- 
du-și“ pămintul prin alții, 
asta nu mai e o treabă 
strict intimă. E o gravă 
încălcare a eticii și echi
tății noastre socialiste.

Iată ce se discuta la un 
moment dat în viața co
lectivului. respectiv în adu
narea comuniștilor de la 
I.C.S.A.P. : Printre cauzele 
neîndeplin.irli planului se 
află și neefectuarea con
troalelor in unități, ori e- 
fectuarea. lor fără să vize
ze probleme de conținut, 
fără să se finalizeze in mă
suri concrete... Dacă direc
torul întreprinderii ar fi 
reflectat, fie si în „bun
căr". la aceste aspecte, sau 
invers, dacă n-ar fi reflec
tat. dacă ar fi încercat să 
le uite in ceasurile de re- 
creere. să-și descrețească 
fruntea ar fi fost o alterna
tivă a vieții intime. Dar 
dacă același director a sto
cat în bîrlogul clandestin, 
cu lăcomia cu care strin- 
gea măsline, vinuri si „o 
glinzi retrovizoare, si, ți m 
mente care-i cărtunctiei 
mină în virtu^.- rapoarte. 
^1'de serviciu.

inclusiv care fructificau 
controale, inclusiv care pri
veau lipsuri Împotriva că
rora ar fi trebuit să acțio
neze (16 dosare cu peste 
1 500 de file), incompatibi
litatea dintre viata aparen
tă dar prefăcută si viața 
reală, dar ascunsă, devine 
totală și atinge limitele a- 
buzului intolerabil.

Organele de partid si de 
stat competente rezolvă 
acest caz de viată cu două 
fete, luind măsurile legale. 
Unele au fost aplicate — 
destituirea din funcția de 
director, anularea vinzări- 
lor de teren — altele sint 
in curs. Dar problema nu 
se rezumă numai la adu
cerea la ordine a unui ce
tățean care a abuzat de 
funcția sa. Trebuie înțelese 
si combătute scuzele, pre
textele care au facilitat 
comportarea abuzivă. Men
talitatea că există două 
moduri de a privi lumea, 
gindi și trăi, unul pentru 
orele de serviciu, altul pen- | 
tru orele libere. Că viata I
poate fi abordată ca un bal I 
mascat, cu costum pentru I
sala de dans și fără costum. r 
pentru budoar. Că drept1'- 
Ia viață intimă e t" cu 
cu traiul Pe furis-a două 
două conceptusa cu două 
„etici" e ee temelie : una 
jumătiVă. alta pe nisip. 
Pfposibil să nu se ’°rui<=.De fapt, asta se chea’a om 

cu două fete. Tip ^Întot
deauna refuzat de morala 
poporului nostru.

Sergiu *00*1
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Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Am aflat cu Întristare despre pierderile de vieți omenești și pagubele 
materiale produse în Sudan ca urmare a ploilor torențiale care s-au abătut 
asupra țării dumneavoastră.

Primiți întreaga mea compasiune pentru victimele, acestui dezastru. Îm
preună cu asigurarea că. In aceste momente grele, sintem alături de dum
neavoastră. de poporul sudanez prieten greu încercat.

îmi exprim convingerea că harnicul și dîrzul dumneavoastră popor va 
găsi ^sursele pentru a depăși această calamitate naturală.

/' NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A ORGANIZAȚIEI POPORULUI
DIN AFRICA DE SUD

Vineri a sosit în Capitală o de
legație a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), al
cătuită din Ben Amathila. membru al 
Comitetului Executiv al S.W.A.P.O., 
secretar cu probleme economice, Li- 
nekela Kalenga, secretar cu proble
me de educație al S.W.A.P.O., care.

-VEST (S.W.A.P.O.)
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în tara noastră.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Vasile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe și cooperării ol Republicii Benin
a părăsit Capitala

Asociației de stat și cooperatiste de sere 
Bărcânești, județul Prahova, i-au fost 
decernate Drapelul roșu și Diploma 

acordate de U.N.C.A.P.

Ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Populare Benin, 
Michel Alladaye, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Stefan 
Andrei, a făcut o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit vineri Capi
tala.

La plecare oaspetele a fost salutat

de Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Guy Mory Boukary, 
ambasadorul Republicii Populare Be
nin in tara noastră. Au fost, de ase
menea. prezenți ambasadori ai unor 
țări africane acreditați la București. 

(Agerpres)

în cadrul adunării generale care a 
avut loc la Asociația de stat si coo
peratistă de sere Bărcănești. .iudețul 
Prahova, unitate distinsă recent cu 
Ordinul „Meritul agricol" clasa I, 
conferit prin decret prezidențial — 
acesteia i-au fost înminate Drapelul 
roșu si Diploma, acordate de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție pentru ocuparea locului 
întii pe tară în întrecerea desfășu
rată în îndeplinirea si depășirea 
indicatorilor economico-financiari în 
1977. Anul trecut, bunăoară, asociația 
prahoveană a obtinut 168 tone de 
legume la ha. realizind beneficii de 
324 000 lei la ha.

înmînind distincțiile, tovarășii Con
stantin Marin, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., și Gheorghe Radu, se
cretar al Comitetului județean Praho
va al P.C.R., președintele U.J.C.A.P., 
au felicitat colectivul unității pentru 
rezultatele obținute, rod al hărniciei 
și strădaniei lor si i-au urat succe

se tot mai mari In producția de le
gume.

Adunarea a oferit particlpanților 
încă un prilei de a-si reafirma. în- 
tr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu, 
hotărirea fermă de a-și înzeci efor
turile pentru a spori tot mai mult 
rodnicia pămintului si a folosi în
tregul potential tehnic de care dis
pun. în vederea unei mai bune apro
vizionări a populației cu legume.

Puternic 6timulati de înaltele dis
tincții acordate unității noastre — 
6e spune în telegramă — ne anga
jăm. mult stimate tovarășe secretar 
general, să muncim neabătut pentru 
îndeplinirea exemplară a planului și 
a angajamentului asumat ne anul in 
curs, de a livra în plus cel puțin 
1 500 tone legume, conștienti că, 
astfel, ne aducem. într-o măsură si 
mai mare, contribuția la ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al în
tregului popor.

(Agerpres)

PE ȘANTIERUL NAȚIONAL AL TINERETULUI 

DE LA COMBINATUL MINIER OLTENIA

Adunare de bilanț a tinerilor brigadieri

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Republicii Sri Lanka
Vineri au avut loc convorbiri între 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Ștefan An
drei. și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Sri Lanka. Abdul Ca- 
der Șahul Hameed. aflat în vizită o- 
ficială în tara noastră.

Au fost analizate, cu acest prilej, 
stadiul actual si perspectivele de ex
tindere în continuare a relațiilor de 
colaborare bilaterală si s-a făcut un 
larg schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte ale situației internațio
nale.

La convorbiri a participat tovarășul 
Corne! Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a avut, vi
neri. o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Republicii Sri Lan
ka. Abdul Cader Șahul Hameed.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de dezvolta
rea colaborării si cooperării econo
mice. a schimburilor comerciale în
tre Republica Socialistă România si 
Republica Sri Lanka.

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA 

Pentru rezolvarea problemelor 
economice urgente

Partidul Comunist din Spania a elaborat un program pe termen scurt 
și mijlociu pentru depășirea dificultăților economice și un plan de mă
suri de urgentă in vederea combaterii șomajului. Ziarul „MUNDO OBRE- 
RO“, organ central al P.C.S., a publicat intr-unui din recentele sale nu
mere textul acestor documente adoptate in cadrul unei plenare a Co
mitetului Central al partidului.

Climatul vieții noastre 
socialiste, climat al împlinirii 

condiției umane
(Urmare din pag. I)
condiției umane, ale 
gindirii filozofice si 
creației spirituale".

Societatea si civili
zația capitalistă, cea 
contemporană sub for
ma celei „de consum", 
a dus nu doar la ob
ținerea unor ..specta
culoase" rezultate pe 
linia rapidei sale dez
voltări si modernizări, 
expresie mai ales a 
actualei revoluții teh- 
nico-stiintifice. dar și
— datorită in princi
pal modului si relații
lor sale de producție
— la o condamnabilă 
degradare treptată a 
omului, la o îndepăr
tare. înstrăinare a sa 
de propria Iul sub
stanță. pînă la a de
forma. limita Si chiar 
nega însăsi natura 
umană, libera si de
plina afirmare a omu
lui.' potrivit esenței 
sale. Spectrul întune
cat al unor manifes
tări de ordin social, 
mai generale. ca : 
dezorientarea ne care 
diferite concepții si 
cercuri reacționare în
cearcă să o folosească 
in scopuri contrare 
intereselor omului, 
cruntele răbufniri de 
violentă politică si 
socială. terorismul, 
creșterea criminalită
ții. a imoralității, a 
individualismului si 
egoismului feroce, cul- 
minind cu recrudes
centa fascismului si 
rasismului, confirmă 
pe deplin incapacitatea 
societății capitaliste de 
a găsi soluții reale 
pentru îmbunătățirea 
condiției economico- 
sociale a omului. în 
primul rind este vor
ba despre incapacita
tea de a asigura drep
tul fundamental, in 
absenta căruia nu se

■» poate vorbi de liber
tățile omului : drep
tul la o viată demnă 
prin propria muncă, 
accesul la valorile ma
teriale și spirituale ale

societății, participarea 
democratică la condu
cerea societății.

în România, revo
luția socialistă a pus 
capăt vechii orînduiri 
nedrepte. Socialismul 
înlătură definitiv ve
chile principii de ine
galitate care guver
nau relațiile dintre oa
meni, ridicînd toate 
forțele poporului la un 
vast proces de crea
ție socială, de făurire 
a miei noi istorii, la 
afirmarea în viață a 
demnității omului eli
berat de exploatare.

Asemenea victorii, 
astfel de valori sînt 
atacate si denigrate 
direct sau prin inter
mediul unor teorii 
despre așa-numitele 
drepturi ale omului 
de către exponenții 
cercurilor reacționare, 
ai forțelor care vor să 
întoarcă istoria înapoi. 
De altfel, așa cum a- 
rată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expune
rea sa. înfruntarea pe 
plan ideologic dintre 
clasele condamnate de 
istorie și forțele pro
gresiste constituie o 
legitate a evoluției so
ciale. în acest context, 
pentru orice creator 
este vital să-și lege 
activitatea de clasa 
și concepția care re
prezintă viitorul în
suși al umanității, de 
filozofia revoluționară 
a clasei muncitoare, 
socialismul științific, 
busolă sigură in des
cifrarea căilor de îna
intare a societății. De 
aceea, teoriile care-1 
îndeamnă pe creator 
să „părăsească" viata 
socială, să se înalțe 
deasupra luptelor care 
o întretaie își vădesc 
esența lor idealistă, 
reacționară, tinzind 
să-l rupă de forțele 
progresiste care luptă 
în numele unui ideal 
de eliberare a omu
lui de orice servituti.

Noua filozofie a o- 
mului. activă, revolu
ționară. care si-a pro
pus nu doar ..să inter

preteze lumea", ci si 
„să o schimbe", este 
sociali smul științific, 
materialismul dialectic 
și istoric, care, de la 
apariția sa. a dus a- 
prige bătălii pentru 
zdrobirea concepțiilor 
retrograde, mistice și 
obscurantiste. Concep
ția revoluționară a so
cialismului științific 
pune in centrul preo
cupărilor sale tocmai 
rezolvarea problemei 
fundamentale a omu
lui. a dezvoltării și a- 
firmării sale prin mun
ca liberă cu adevărat.

Societatea socialistă, 
eliberată de servituti
le celei vechi, ajunge, 
pe de o parte, să cre
eze si să intensifice 
noile nevoi ale vieții 
materiale si spirituale 
a omului, să stimule
ze afirmarea acestora 
potrivit naturii umane, 
iar pe de altă parte 
să asigure condițiile 
necesare pentru o tot 
mai deplină manifes
tare a lor. pe linia îm
plinirii condiției uma
ne. Ceea ce însemnea
ză că omul nou. re
zultat ai acestui com
plex proces de afir
mare a sa. devine el 
însuși cea mai viabilă 
forță activă, conștien
tă. inegalabilă în ma
rele proces de schim
bare. de transformare 
revoluționară a sa și a 
societății.

Reflectind la ideile 
cuprinse in extrem de 
Importanta expunere a 
tovarășului iNicolae 
Ceausescu la recenta 
ședință a activului 
central de partid si de 
stat, ne dăm seama și 
mai mult de datoria 
ce ne revine, aceea de 
a acorda si in viitor 
atentia cuvenită, spo
rită. solicitudinea noas
tră activă întregii 
noastre activități poli- 
tico-sociale. creației 
literar-artistice, elabo
rată în spiritul uma
nismului nostru socia
list. pusă in slujba o- 
mului. a poporului 
nostru.

La Rovinari s-a desfășurat aduna
rea de bilanț a tinerilor brigadieri 
din cadrul Șantierului national al ti
neretului — Combinatul minier Olte
nia. Cu acest prilej a avut loc o a- 
naliză a activității și rezultatelor ob
ținute de tinerii brigadieri, de la 
constituirea Șantierului national al 
tineretului sl pînă în prezent, si s-au 
stabilit măsurile ce se impun pentru 
Îndeplinirea în mod exemplar a sar
cinilor încredințate Uniunii Tinere
tului Comunist de conducerea parti
dului. personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in vederea creșterii con
tribuției tineretului. împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii din cadrul 
acestui bazin carbonifer, la realiza
rea obiectivelor de sporire si livrare 
în mod ritmic a producției de căr
bune.

în încheierea adunării, tinerii bri
gadieri au adoptat. într-o atmosferă 
de profundă angajare, o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România,' în care se arată :

Cei peste 3 300 brigadieri, tineri 
muncitori, elevi și studenti. rapor
tează conducerii partidului, dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că sint angajați si acționează cu toa
te forțele pentru realizarea- misiunii 
încredințate. Vă raportăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. deși este scurt 
timpul de cînd am venit pe acest 
șantier, am decopertat 525 000 mc ste
ril, am realizat un mare volum de

lucrări de construcții, am construit 
și amenajat zeci de kilometri de 
drumuri, asigurind. in același timp, 
întreținerea si repararea mașinilor și 
utilajelor din dotare.

în continuare, în telegramă se sub
liniază :

Puternic însuflețiți de magistrala 
dumneavoastră expunere la ședința 
cu activul central de partid si de 
stat, exprimîndu-ne si cu acest pri
lei adeziunea deplină la politica ex
ternă a partidului si statului nostru, 
vă rugăm să ne îngăduiți să dăm 
glas sentimentelor de legitimă min- 
drie patriotică și să vă mulțumim 
din inimă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru contribu
ția teoretică si practică pe care o a- 
duceti la analiza si rezolvarea mari
lor probleme ale lumii contemporane, 
la creșterea continuă a prestigiului 
României socialiste în lume, pentru 
activitatea neobosită pe care o des- 
făsurati în slujba păcii, prieteniei și 
colaborării internaționale, edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

în încheiere, telegrama exprimă, 
încă o dată. încrederea si atașamen
tul deplin al tinerilor brigadieri 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități, care își desfășoară ac
tivitatea în cadrul Combinatului mi
nier Oltenia, la întreaga politică a 
partidului si statului nostru, hotărirea 
lor de a acționa fără preget pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate, 
pentru a da mai mult cărbune tării.

t V
PROGRAMUL 1

17,0# Telex
12,05 Roman-foileton : Familia Palliser.
13,00 Documentar TV : „Acest poem de 

o bărbătească frumusețe"
13,25 Concert estival
13,55 Viața termitelor
14.10 De pe Argeș in Muscel
14.30 Lumea tăcerii. Expediții subacva

tice. (Documentar artistic)
15.20 Clubul tineretului. Spectacol pre

zentat de reprezentativa tineretului 
din România la Festivalul mondial 
al tineretului de la Havana (Cuba)

16.15 Agenda culturală
16,45 Campionatele europene de tenis. 

Transmisiune directă de la Bra
șov)

10.15 Săptămlna politică internă șl in
ternațională

18.30 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret

19.30 Telejurnal
19.50 Programul partidului — programul 

poporului. „Democrația socialistă 
in acțiune". Documentar TV

20.05 Teleenclclopedia
20.50 Film serial : Om bogat, om sărac. 

(Episodul 8)
21,40 întllnire cu satira șl umorul
22.05 Telejurnal
22.15 Melodii rotfiâneștl da ieri șl de azi

PROGRAMUL 2
19.50 Desene animate
20.15 Tinerii șl muzica lor
20.30 La ordinea zilei In economia
20.50 Emisiune literară
21.20 Bijuterii muzicale
22,00 Dicționar cinematografie

ȘTIRI SPORTIVE
• Vineri, în Campionatele europene 

de tenis pentru amatori care au loc 
la Brașov, în semifinalele probei de 
simplu feminin Virginia Ruzici a în- 
vins-o cu 6—4, 6—2 pe colega sa 
Florența Mihai. Ruzici o va intîlni 
în finală pe cehoslovaca Renata To
manova. care a eliminat-o cu 6—4, 
6—3 pe Regina Marsikova.

• Campionatele balcanice de înot 
au continuat vineri în localitatea iu
goslavă Kranj. în proba feminină de

100 m spate, victoria a revenit spor
tivei românce Carmen Bunaciu cu 
timpul de l’04”46/100 (nou record al 
României).

• Ieri, la Varna s-a disputat meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
Bulgariei și României. Gazdele au 
ciștigat cu 2—0.

• Pe stadionul Republicii din Ca
pitală a început concursul interna
tional de atletism pentru juniori

„Cupa Prietenia". Un frumos succes 
a repurtat în proba de săritură în 
lungime Gh. Cojocaru, care s-a clasat 
pe primul loc cu 7,57 m.
• Aseară, Ia Constanța, în cadrul 

„Cupei Mării Negre" la baschet fe
minin, România — R.D. Germană 82— 
62 (43—37).
• Vineri la Brescia, un nou record 

mondial a stabilit la săritură în înăl
țime italianca Sara Simeoni : 2,01 m.

Amintind că au trecut nouă luni 
de la semnarea acordurilor de la 
Moncloa, documentele menționate 
subliniază că principalele obiective 
economice înscrise în aceste acor
duri — încheiate între guvern șl 
toate partidele de opoziție reprezen
tate în Cortesuri (parlament) — s-au 
înfăptuit în mod inegal. în timp ce 
creșterea ratei inflației este aprecia
tă ca moderată, iar in balanța de 
plăți s-a înregistrat o îmbunătățire 
substanțială, șomajul, problema cea 
mai gravă, departe de a fi adus sub 
control, sporește zi de zi, atingînd 
niveluri record. Concret, se arată că 
Inflația se va situa in acest an în 
jurul cifrei de 18 la sută. Pe de altă 
parte, deficitul balanței de plăți ar 
urma să atingă un miliard de dolari, 
față de două miliarde și jumătate 
cit se prevăzuse în acordurile de la 
Moncloa. în schimb, în ce privește 
ocuparea forței de muncă, s-a în
registrat un număr suplimentar du
blu de șomeri față de cit se prevă
zuse : 160 000 de persoane în loc de 
80 000.

Analizind cauzele acestei situații, 
documentele enumeră asemenea as
pecte cum ar fi întîrzierea adop
tării unor măsuri hotărite pe linia 
restructurării sectoarelor industriale 
aflate in criză, marile rămineri in 
urmă in sectorul construcției de lo
cuințe, lipsa oricăror progrese în ce 
privește reforma organismelor fisca
le, faptul că problema agrară rămine 
la fel de acută ca și înainte.

Ținînd seama de aceste realități, 
se arată in documente, P.C. din 
Spania consideră că îndeplinirea 
riguroasă a tuturor . prevederilor 
conținute In acordurile de la Mon- 
cloa constituie singura bază adec
vată pentru a se trece la elaborarea 
unei strategii economice eficiente in 
anii următori, că în circumstanțele 
actuale este necesar un acord poli
tic expres asupra criteriilor esen
țiale care să orienteze politica eco
nomică în întreaga perioadă cît va 
dura procesul de depășire a crizei.

După ce evidențiază necesitatea 
democratizării organismelor econo
mice de stat, documentele afirmă că 
strategia economică trebuie să se 
orienteze spre o dezvoltare selectivă 
și, totodată, spre o reconversiune a 
sistemului de producție. Or. adaugă 
documentele, inițiativa particulară nu 
este motorul cel mai adecvat pentru 
o asemenea dezvoltare, din care 
cauză întărirea sectorului public 
trebuie să constituie prioritatea e- 
sențială, mal ales în domeniul inves
tițiilor. Investițiile trebuie orientate 
spre sectoarele cu o mai mare ca
pacitate de a crea locuri de muncă ;

In același timp,1 pentru ramurile In
dustriale aflate In criză sint nece
sare planuri adecvate d« restructu
rare.

în continuare, documentele formu
lează măsurile de urgentă propuse 
de P.C.S. in vederea combaterii șo
majului. între prevederile principale 
ale planului în această direcție se 
numără : un program extraordinar 
de investiții publice în valoare de 
80 miliarde de pesetas ; emiterea 
unor bonuri de împrumut de stat ; 
contractarea unor împrumuturi ex
terne, în cazul că sînt necesare ; 
adoptarea unei legi privind expro
prierea moșiilor necultivate sau in
suficient cultivate ; Îmbunătățirea 
sistemului de angajare în muncă a 
tinerilor ; ameliorarea sistemului de 
acordare a alocațiilor de șomaj și 
suplimentarea fondurilor în acest 
scop.

După ce avansează o serie de pro
puneri vizind organizarea gestiunii 
economice, inclusiv a sistemului de 
finanțare, ca și atribuțiile diverselor 
foruri publice în acest domeniu, do
cumentele se ocupă de imperativul 
restructurării unor ramuri aflate in 
criză, cum sint siderurgia, construc
țiile navale, industria textilă și alte
le. Este analizat apoi planul energe
tic național, care trebuie să joace un 
rol fundamental în dezvoltarea eco
nomică din anii următori. în acest 
domeniu, P.C. din Spania propune 
Ca, in următorii patru ani, să se 
treacă la un sistem mixt de proprie
tate, prin exercitarea controlului pu
blic asupra dezvoltării energiei nu
cleare și a celei pe bază de cărbune, 
precum și crearea unei Întreprinderi 
de stat pentru construirea și exploa
tarea centralelor nucleare. Se subli
niază necesitatea ca tarifele la con
sumul de energie să fie stabilite in 
așa fel incit să-i favorizeze pe mun
citori, pe țărani, pe micii proprietari, 
ca și serviciile publice de primă ne
cesitate.

Documentele schițează liniile fun
damentale pentru un nou model de 
dezvoltare : organismele care exer
cită controlul asupra îndeplinirii pla
nului trebuie să fie investite cu pu
tere de decizie și să nu aibă doar 
rol consultativ ; problemei creării de 
noi locuri de muncă trebuie să 1 se 
acorde prioritate absolută ; în fine, 
repartizarea investițiilor va trebui să 
fie sensibil modificată, acordîndu-se 
o atenție corespunzătoare și sectoru
lui agrar, pînă acum neglijat. Se im
pune, totodată, o reformulare a po
liticii în domeniul exporturilor, in 
sensul unei mal mari diversificări 
geografice.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 august. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, mai ales in Banat, Crlșana, 
Transilvania, Maramureș și nordul Mol
dovei. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse locale însoțite de descăr

cări electrice in nord-vestul țării și in 
zona de deal și de munte șl ploi izo
late tn rest. Vint moderat cu intensifi
cări locale pină la viteze de 55 km pe 
oră, iar în zona de munte pînă la 70 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
ti cuprinse Intre 9 și 19 grade, iar cele 
maxime, in scădere ușoară, vor oscila 
între 20 și 30 grade, tn București : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Ploaie de scurtă durată. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile maxime in scădere ușoară.

(Urmare din pag. I)
cu un plus de 13 000 tone, 
în toată Valea Jiului 
tiativa o aplică 76 de 
gâzi. Și s-a 
ea, un spor 
ductiei de 
50 208 tone.

în frunte, 
brigada lui Voicu.

Firește insă, productivi
tate înseamnă mai mult, 
înseamnă, in același timp, 
mecanizare, o dotare cu 
mijloace tehnice de mine
rit superioare. Urmind in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului. Combi
natul minier Valea Jiului 
a inceput aplicarea unui 
amplu program de meca
nizare și modernizare a 
extracției de cărbune. O 
scurtă convorbire pe tema 
aceasta cu directorul gene
ral al combinatului, ingi
nerul Vasile Ogherlaci :

— Concret, cum se rea
lizează mecanizarea mun
cii în subteran ?

— Toți cei care cunosc 
Valea Jiului știu că atit 
structura geologică a stra
turilor. cît și condițiile de 
exploatare diferă de la o 
mină la alta. de la un 
front de lucru la altul. Fi
resc, deci, problema meca
nizării este foarte com
plexă. Am spus „comple
xă", dar nu de nerezolvat. 
Dimpotrivă, avem un pro
gram riguros de dotare cu 
tehnică modernă.

— Exemplificați, vă ru
găm...

— Bunăoară, au fost a- 
duse numeroase complexe 
de tăiere și susținere me
canizată în abataje. Ca ur
mare, ponderea producției 
extrase cu complexe me
canizate în totalul extrac
ției de cărbune a crescut 
de la mai puțin de un pro
cent in 1976 la circa 20 la 
sută îh acest an. urmind

obtinut. 
total al 
cărbune

ini» 
bri- 
prin 
pro- 

de
deocamdată.

ca. în 1980. să ne apropiem 
de 50 la sută, adică atit 
cit este posibil si eficient. 
Aceasta în complexe me
canizate, după cum spu
neam, pentru că. de fapt, 
prin tăiere mecanizată se 
realizează în prezent a- 
proape o treime din pro
ducția de cărbune. La fel, 
ne preocupăm de dotarea 
cu combine pentru înain
tări și deschideri de noi 
fronturi. 53 la sută din roca 
excavată se încarcă meca
nizat. iar transportul este

— La recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului, a sub
liniat o idee deosebit de 
importantă : aceea că eco
nomia a fost și va fi in 
continuare dotată cu tehni
ca cea mai înaltă ; impor
tant este însă să o folo
sim bine și eficient. Cum 
sint deci mînuite. gospo
dărite mijloacele mecani
zate 1

— Tehnica nouă a dat 
în mod firesc valențe noi 
profesiunii de miner. Mi-

zente pretutindeni în mi
nele Văii Jiului :

• susținerea mecanizată 
asigură, în țoate locurile în 
care a fost introdusă, atit 
condiții optime de lucru, 
cit și siguranță deplină ;

• cu ultimele trei insta
lații care se montează in 
cursul acestui an se în
cheie procesul de dotare a 
minelor din Valea Jiului 
cu 11 stații telegrizumetri- 
ce, care efectuează contro
lul automat al concentra
ției de metan ;

descriere literară. în pri
vința aceasta vorbesc mai 
convingător statisticile. 
Vom apela la ele.
• Retribuția minerilor 

care lucrează în subteran 
se majorează in acest cin
cinal cu 39,8 la sută. Un 
miner aflat la categoria 
maximă-bază are in pre
zent o retribuție de 3124 
lei. După a doua etapă 
de majorare prevăzută în 
acest cincinal el va ajunge 
la o retribuție de 3990 lei. 
Practic însă, ciștigurile mi-

ÎN VALEA JIULUI, MINERII LA DATORIE
mecanizat practic In În
tregime.

— Și care este efectul e- 
conomic al acestor acțiuni ?

— Am să pornesc de la 
un exemplu : la stratul 3 
de la mina Lupeni, cu 
unul din complexele recent 
montate s-a ajuns la o 
creștere a producției cu 30 
la sută, asigurindu-se un 
spor de 3 tone pe post fată 
de tehnologia clasică. Și, 
din septembrie 1977 pină 
la sfirșitul lunii trecute, 
minele noastre au fost do
tate — atit din import, cit 
și de la unitățile construc
toare de mașini din tară 
— cu 13 complexe de me
canizare, 21 combine de a- 
bataj, 4 combine de înain
tare în galerii, cu foreze 
de săpare a suitorilor, cu 
alte și alte utilaje. Zestrea 
noastră tehnică este astăzi 
cu 1,2 miliarde lei mai 
mare decit în 1975. Iar pro
ducția de cărbune dintr-o 
zi a crescut fată de anul 
trecut cu 1 200 tone.

nerul trebuie să cunoască 
minuirea mașinilor, să știe 
să Ie monteze, să le de
monteze. să repare micile 
defecțiuni. De aici necesi
tatea policalificării. în ba
zinul nostru minier au ur
mat asemenea cursuri de 
policalificare 547 dintre cei 
mai destoinici, mai experi
mentali mineri, electrome
canici sau lăcătuși.

...Minerul tehnician — o 
profesiune nouă, o califi
care superioară, o nouă 
condiție profesională și so
cială.

*
Pentru mineri este im

portant să extragă mai 
mult cărbune cu eforturi 
fizice mai reduse, dar și in 
condițiile unei depline 
securități a muncii. Și, in 
această privință, tehnica 
modernă a produs profun
de mutații calitative. Suc
cint. cîteva realizări in do
meniul protecției muncii, 
așa cum le-am văzut pre-

• la toate minele este a- 
sigurat un aeraj corespun
zător. sint create rețele de 
apă pentru umectarea pra
fului ; la fiecare abataj 
funcționează sisteme de 
ventilație locală. Au fost 
construite 4 statii centrale 
de degazare ;
• 35 de milioane lei se 

cheltuiesc anul acesta pen
tru măsurile de protecție 
a muncii.

★
„Să facem din Valea 

Jiului nu numai un centru 
minier puternic, ci și un 
centru muncitoresc in care 
condițiile de viată și de 
muncă să fie exemplare !“ 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Municipiul minerilor", 
cum 1 se mai gpune muni
cipiului Petroșani, care cu
prinde azi toate localitățile 
Văii Jiului transformate 
urbanistic din temelii, de
vine teritoriul unei mereu 
mai înfloritoare vieți so- 
cial-culturale. Decit orice

nerilor vrednici sînt mai 
mari. întrucit ei lucrează în 
acord.
• Alte cîștiguri specifice 

minerilor :
— pentru locuințele re

partizate, minerii nu plă
tesc chirie șl încălzire și 
beneficiază de tarife redu
se la consumul de energie 
electrică.

— înainte de Intrarea în 
abataj, minerilor li se ser
vește cîte o masă caldă 
gratuită. în bugetul com
binatului minier, costul 
meselor servite în acest an 
se ridică la 30 milioane lei.

• Pentru a asigura 
locuri de muncă femeilor 
din familiile de mineri, se 
construiesc în Valea Jiu
lui, suplimentar prevederi
lor inițiale, o tesătorie de 
mătase, o instalație pen
tru fire celulozice tip mă
tase, o fabrică de confec
ții. o întreprindere de pro
duse electrotehnice si o fa
brică de mobilă ;
• în Valea Jiului s-au

construit. în anii socialis
mului, 35 913 locuințe, din 
care 10 460 apartamente în 
blocuri. în perioada care a 
mai rămas din acest cin
cinal se vor mai pune la 
dispoziția minerilor incă 
3 288 apartamente. Există, 
de asemenea. 20 de cămi
ne de nefamiliști.

• Rezultatele eforturilor 
pentru buna aprovizionare 
a populației din această 
zonă : comerțul de stat 
dispune de magazine cu o 
suprafață comercială de 
40 816 mp ; prin construi
rea a încă 22 de obiective 
ale comerțului, această su
prafață va ajunge la 92 245 
mp in 1980 ; desfacerile de 
mărfuri în acest an vor to
taliza 1,2 miliarde lei.

• Anual se vind 180 000 
perechi încălțăminte, con
fecții in valoare de peste 
100 milioane lei. mobilă in 
valoare de 300 milioane 
lei ;

• S-au construit 9 școli 
și 6 creșe-grădinițe, cărora 
în acest cincinal li se vor 
adăuga incă 8 școli și 6 
creșe. în total, în munici
piul Petroșani funcționea
ză 107 școli cu 1429 cadre 
didactice și 34 500 elevi. 
Urmează cursurile Institu
tului de mine din Petro
șani peste 2 000 de studenți. 
Aceasta înseamnă că fie
care al 4-lea locuitor al 
Văii Jiului învață.

*
în Valea Jiului, ofensiva 

productivității — inițiată 
de secretarul general al 
partidului — antrenează 
întregul potențial uman și 
tehnic, o concentrare de 
voință și efort menite să 
ridică la randamente supe
rioare extracția de cărbuni 
și să răspundă astfel unor 
importante cerințe ale e- 
conomiei naționale. Viața 
minerilor înșiși se înscrie 
in acest flux.

• PROBLEMELOR 
PLANETARE - SOLUȚII 
PLANETARE. Cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de existentă 
a Clubului de la Roma, pre
ședintele acestui organism, Au
relio Pecei. a lansat un strigăt 
de alarmă in legătură cu un 
șir de aspecte privind accen
tuarea discrepantelor și para
doxurilor economico-sociale, 
precum și criza de energie și 
materii prime. în întreaga lume 
există la ora actuală 300 mi
lioane șomeri ; două ființe uma
ne din cinci suferă de subnu
triție ; peste 100 milioane oa
meni sint privați de orice asis
tentă medicală ; zilnic se chel
tuiește pentru armament peste 
un miliard de dolari (ceea ce, 
în bilete de 100 de dolari, puse 
unul peste altul, ar constitui 
un teanc de înălțimea Arcului

de Triumf de la Paris). Pe de 
altă parte, in goana după materii 
prime, natura este supusă unor 
agresiuni tot mai sălbatice : în 
fiecare minut, de pildă, este 
distrusă o suprafață acoperită 
cu păduri insumind 20 hectare 1 
Concluzia : acestor probleme 
planetare trebuie să li se gă
sească soluții planetare prin 
eforturile unite ale tuturor ță
rilor.

• PARC NAȚIONAL 
LA HELSINKI. în Finlanda 
există o preocupare activă pen
tru conservarea faunei și florei 
țării și. in general, a unui eco
sistem intact. Pe această linie 
se înscrie o recentă hotărire a 
guvernului finlandez care pre
vede ca in următorii 10—15 ani 
să ia naștere un număr de 17 
parcuri naționale și 7 rezervații

naturale, cele existente urmind 
a fi extinse. De altfel. în chiar 
inima capitalei. Helsinki, se în
tinde pe o lungime de 10 km, 
sub forma unui brîu lat de 
pină la un kilometru, marele 
„Parc central". Acestui spațiu 
verde foarte iubit și frecventat 
de locuitorii orașului urmează 
șă i se acorde in viitor și mai 
multă atenție, intentionindu-se 
a fi transformat într-un parc 
national.

• „LEXICONUL IDE
ILOR PRECONCEPUTE". 
Roma a fost construită pe... opt 
coline, nu pe șapte, lebedele 
nu cintă înaintea mortii și nici 
ciinii St. Bernard nu poartă a- 
timat de git un recipient cu 
rom destinat înviorării celor 
salvați. Toate aceste adevăruri 
ignorate le aflăm din „Lexico
nul ideilor preconcepute", re

E '71
cent apărut in Franța, al ziaris
tului Claude Vallette. Lexiconul 
își propune să rectifice o sea
mă de false adevăruri de largă 
circulație. Cită lume nu crede, 
în mod eronat, că pîinea pră
jită nu îngrașă? Sau că por
țiunile de corp degerate trebuie 
frecate cu zăpadă ? Tot așa, 
aflăm că șobolanii rămin totuși 
pe o corabie care se scufundă, 
că pictorul Henri Rousseau nu 
a fost niciodată vameș, că de
pistarea ciupercilor otrăvitoare 
cu o lingură de argint este mai 
mult decit iluzorie și că nu 
nicotină, ci gudronul îngălbe
nește degetele. Știați însă că 
reteta biftecului tartar nu pro
vine din Orient, ci o datorăm 
imaginației, culinare de astă 
dată, a lui Jules Verne ?

• O ȘANSA RARI-
SIMA a avut americana Vic
toria Lard din New York : ea 
a supraviețuit prăbușirii din 
balconul locuinței sale aflate la 
etajul al 16-lea ! Newyorkeza, 
o persoană corpolentă, a căzut 
pe capota unei mașini care pur 
și simplu s-a făcut zob sub 
greutatea ei de nu mai puțin 
100 kg. 1 Medicii au declarat 
după internare că starea ei 
este satisfăcătoare,

• DISPARE O 
INSULĂ. Mont-Saint-Michel 
— o insuliță stincoasă. în virful

căreia se înalță o străveche for
tăreață (imaginea de mai jos) 
— este considerată ca una din 
principalele atracții turistice ale 
Franței, fiind vizitată anual de 
peste un milion de persoane. 
Aflată la o distantă de circa 
800 m de litoralul Mînecii, 
insula este legată de uscat prin- 
tr-un dig de unde se deschide 
o splendidă priveliște. în pre
zent insă. Saint-Michel este a- 
menintată să se unească cu us
catul. ca urmare a unor con
strucții maritime In zona înve
cinată. Ca urmare a interven
țiilor asociațiilor de ecologie, 
autoritățile studiază un șir de 
măsuri pentru salvarea acestui 
monument al naturii — cintat 
de Victor Hugo și de al ti poeți 
vestiți — care riscă ca pină în 
anul 2 000 să devină complet 
izolată de mare.
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Sint necesare măsuri eficiente pentru 
eradicarea politicii de apartheid 

și discriminare rasială in Africa australă 
LUCRĂRILE COMITETULUI SPECIAL AL O.N.U. 

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Dezbaterile din cadrul Comitetu
lui special al O.N.U. împotriva 
apartheidului, care se desfășoară in 
aceste zile la sediul din New York 
al Națiunilor Unite, au vădit îngri
jorarea crescîndă a statelor mem
bre ale acestui organism, a tuturor 
statelor lumii, in legătură cu poli
tica promovată de regimurile ra
siste din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, care încalcă sistematic re
zoluțiile O.N.U. privind eradicarea 
politicii de apartheid și discriminări 
rasiale.

După cum au relevat dezbaterile 
din Comitetul special al O.N.U., în
grijorarea comunității internaționale 
este sporită de intensificarea repre
siunilor celor două regimuri rasiste 
din Africa australă împotriva forțe
lor democratice și patriotice. încer- 
cind cu ajutorul forței armate să se 
opună procesului de lichidare a rin- 
duielilor coloniale și rasiste, regi
murile de la Pretoria și Salisbury 
recurg la acte directe de agresiune 
împotriva statelor africane vecine si, 
în acest scop, cele două regimuri își 
întăresc aparatul militar și poliție
nesc. De asemenea, în dezbateri s-a 
arătat că în închisorile din Africa 
de Sud se află mii de deținuți politici,

de luptători împotriva oprimării ra
siale, împotriva regimului de apart
heid. In discursul său, reprezentan
tul Nepalului a subliniat că sarcina 
primordială constă în adoptarea 
unor măsuri concrete și eficiente 
pentru a asigura transpunerea in 
viață integrală a rezoluțiilor O.N.U. 
vizind eradicarea rasismului, a tu
turor discriminărilor rasiale, a po
liticii de apartheid, și desăvîrșirea 
procesului de decolonizare.

La rîndul său, reprezentantul 
Ghanei a criticat politica unor state 
occidentale și a companiilor trans
naționale, care continuă să coope
reze cu regimurile rasiste de la Pre
toria și Salisbury, ignorind rezolu
țiile O.N.U. privind instituirea unui 
embargo strict împotriva celor două 
regimuri.

*
într-o declarație făcută la Dar 

Es Salaam de reprezentantul Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Kaveke Ka- 
tamila, în fața unui grup de experți 
ai O.N.U. însărcinați cu anchetarea 
violării drepturilor omului în Africa 
australă, se arată ’că autoritățile sud- 
africane dețin In închisori peste 2 000 
de deținuți politici în teritoriul ad
ministrat de Pretoria.

FRANCE PRESSE despre realități 

economico-sociale din țări occidentale

„ȘOMAJUL CREȘTE CONTINUU..
Agenția France Presse a transmis 

vineri din Washington un comunicat 
al Departamentului Muncii în care se 
subliniază că în S.U.A. „șomajul a 
crescut brusc in luna iulie". „Rata 
șomajului — continuă agenția — este 
în prezent la nivelul cel mai ridicat 
din martie si pină in prezent". Cău- 
tînd să explice cauzele acestei situații 
agenția France Presse notează : „Ex- 
pertii subliniază că activitatea eco
nomică a încetinit puțin ca urmare a 
măsurilor luate împotriva inflației. 
Dar această încetinire nu poate jus
tifica prin ea însăși o asemenea creș
tere bruscă a șomajului, care în iulie 
a afectat toate categoriile de salariați.

în iulie creșterea șomajului a fost de 
6,2 la sută in comparație cu 5,7%, în 
iunie.

într-o altă știre din Bonn, agenția 
arată că in R.F. Germania numărul 
șomerilor a crescut cu 5,1 la sută in 
iulie, comparativ cu luna precedentă, 
cifrîndu-se la 922 200 persoane (cu 
44 900 mai multi dedt în iunie). 
Agenția citează declarația președinte
lui Oficiului federal al muncii. Josef 
Stingi care a arătat că. din totalul 
populației apte de muncă din R.F.G., 
4,1 la sută se afla în iulie în cău
tarea unui post, fată de 3,9 la sută 
în iunie.

Opinii in legătură 
cu perspectivele evoluției 

crizei de guvern 
din Portugalia

LISABONA 4 (Agerpres). —Secre
tarul general al Partidului Socialist 
Portughez, Mario Soares, demis din 
funcția de prim-ministru odată cu 
guvernul pe care l-a condus, ca ur
mare a neînțelegerilor cu partene
rul de coaliție — Centrul Democra
tic și Social (C.D.S.), a acordat un 
interviu televiziunii portugheze cu 
privire la situația creată ca urmare 
a ultimelor evoluții politice din 
tară.

întrebat în legătură cu o even
tuală desemnare a sa, din nou. ca 
prim-ministru. Soares a arătat că 
această desemnare este „puțin pro
babilă". El a adăugat, de asemenea, 
că nu crede că succesorul său ar 
putea fi un militar. Fostul premier 
și-a exprimat, de asemenea, sur
prinderea cu privire la decizia re
centă a C.D.S. de a denunța acor
dul cu P.S.P., situație aflată la ori
ginea crizei de guvern.

Observatorii politici din Lisabona 
apreciază că această declarație a lui 
Mario Soares ar constitui un răspuns 
dat președintelui Consiliului Națio
nal al Partidului Social Democrat, 
Francisco Sa Carneiro, care, după o 
întrevedere cu președintele Eanes, a 
menționat că un guvern constituit ca 
rezultat al unei intervenții directe a 
președintelui republicii ar reprezenta 
„cea mai viabilă ieșire din criză". 
Socialiștii — a spus Eanes — exclud 
posibilitatea „unei reconcilieri" cu 
C.D.S. in vederea soluționării cri
zei politice din țară.

Cele trei principale organizații pa
tronale portugheze (din industrie, a- 
gricultură și comerț) s-au pronun
țat. la rîndul lor. în favoarea for
mării „unui guvern de intervenție 
prezidențială".

în cadrul consultărilor privind 
solutionarea crizei politice din Por
tugalia. președintele tării. Ramalho 
Eanes. s-a întîlnit. vineri, cu secre
tarul general al Partidului Comunist 
Portughez. Alvaro Cunhal.

NOI INCIDENTE 1N
BEIRUT 4 (Agerpres). — Vineri, la 

Beirut s-au înregistrat noi incidente, 
după cum transmite din capitala 
libaneză corespondentul Agenției 
M.E.N. în mai multe cartiere ale o- 
rașului au căzut obuze de artile
rie. Mai multe persoane au fost grav 
rănite, iar o serie de clădiri ava
riate.

Postul de radio Beirut, reluat de 
agenția M.E.N., a anunțat că. în a- 
ceeași zi, președintele Elias Sarkis 
a examinat, împreună cu comandan
tul Forței Arabe de Descurajare 
(F.A.D.), probleme legate de situa
ția din Liban.

CAPITALA LIBANULUI
Pe de altă parte, o comisie for

mată din reprezentanți ai diferitelor 
instituții economice și ai Confede
rației generale a muncitorilor din 
Liban a atras atenția partidelor li
baneze, precum și opiniei publice a- 
supra consecințelor grave care 
decurg din actuala situație din țară. 
Subliniind că această stare de lu
cruri antrenează grave probleme e- 
conomice, comisia a cerut tuturor 
părților libaneze să acționeze în 
direcția reglementării situației din 
Liban. Comisia a fost instituită în 
vederea reactivizării economiei țării.

LIGA ARABA CONDAMNA ENERGIC ACTELE

DE TERORISM

„Acțiuni dăunătoare cauzei arabe
CAIRO 4 (Agerpres). — Liga 

Arabă condamnă energic actele tero
riste care contravin principiilor și 
rezoluțiilor sale, precum și interese
lor naționale palestiniene în parti
cular si ale arabilor in general, a 
declarat, vineri, la Cairo. Sayed 
Nofal. secretar general adjunct al 
Ligii Arabe.

Comentînd asasinarea. în cursul 
zilei de joi, a șefului misiunii de

11

informare a O.E.P. în Franța și a 
unui colaborator al acestuia, Nofal 
a menționat „dezaprobarea țărilor 
arabe față de astfel de acțiuni sîn- 
geroase, care dăunează cauzei arabe 
și o privează de capacitățile umane 
și materiale de cate dispune". El a 
făcut apel la coordonarea eforturilor 
arabe împotriva acestui val de te
rorism.

OBIECTIVE PRIORITARE ALE POLITICII EXTERNE NIPONE
TOKIO 4 (Agerpres). — Politica 

externă a Japoniei se bazează pe 
prietenie și colaborare cu Statele 
Unite, dar. în același timp, include 
dezvoltarea unor relații prietenești 
cu toate țările lumii — se arată în 
raportul diplomatic anual dat publi
cității. vineri, la Tokio, de Ministerul 
nipon al Afacerilor Externe. între 
obiectivele politicii externe a Japo
niei. în document sînt menționate : 
promovarea păcii mondiale, evitarea 
unor relații ostile cu vreun stat al 
lumii, luarea în considerare a reali-

tăților internaționale, asumarea unul 
rol activ în soluționarea fenomene
lor generate de recesiunea economică 
din țările occidentale și asigurarea 
condițiilor externe pentru o creștere 
economică stabilă în Japonia.

între obiectivele prioritare ale po
liticii externe nipone este mențio
nată dezvoltarea relațiilor cu statele 
membre ale A.S.E.A.N. — Thailanda. 
Malayezia. Singapore. Indonezia si 
Filipine — precum și cu U.R.S.S., 
R.P. Chineză și cu alte țări ale 
lumii.

agențiile de presă transmit:

Convorbiri greco-turce
privind diferendul dintre cele două țări

in problema spațiului
ANKARA 4 (Agerpres). — Joi s-a 

Încheiat ta Istanbul o rundă de con
vorbiri la nivel de experti între re
prezentant! ai Turciei si Greciei, 
care au abordat diferendul dintre 
cele două țări în problema spațiului 
aerian al Mării Egee. După cum s-a 
arătat din sursă turcă autorizată, 
convorbirile, care au avut ca scop

aerian al Mării Egee
căutarea posibilităților de apropiere 
a pozițiilor celor două părți, s-au 
desfășurat într-o atmosferă pozitivă.

Cele două delegații vor prezenta 
rapoarte secretarilor generali din 
ministerele de externe grec ș turc, 
care urmează să aibă convor^ri în 
cursul lunii viitoare, la Atc^a — 
relatează agenția France Presse.

„Angola și Zairul doresc să stabilească 

un climat de pace și înțelegere"
LUANDA 4 (Agerpres). — O dele

gație zaireză condusă de generalul 
Kikunda Ombala. șeful Statului Ma
jor al forțelor aeriene, a făcut o vizi
tă la Luanda, unde a fost primită 
de președintele R.P. Angola. Agostin- 
ho Neto.

Referindu-se la această primire, 
generalul Kikunda a declarat — după

cum informează agenția angoleză de 
presă ANGOP — că ea demonstrea
ză dorința președinților celor două 
țări de a stabili un climat de pace și 
de încredere în această parte a con
tinentului. Totodată, el a anuntat că 
primul însărcinat cu afaceri zairez 
urmează să sosească în cursul aces
tei săptămîni la Luanda.

ITALIA

Problemele economice în centrul 
preocupărilor guvernamentale

ROMA 4 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc joi seara o reuniune 
consacrată problemelor economice 
ale Italiei, prezidată de primul mi
nistru, Giulio Andreotti, și la care 
au participat miniștrii muncii, tre
zoreriei, finanțelor, bugetului, in
dustriei, participărilor statului și 
experți in problemele economice re- 
prezentind partidele politice ale ma
jorității parlamentare — democrat- 
creșțin, comunist, socialist, socia
list-democratic și republican.

La sfîrșitul reuniunii, Președinția 
Consiliului de Miniștri al Italiei a 
dat publicității un comunicat în care 
se menționează că „guvernul a pre
zentat partidelor majorității pro

gramul trienal 1979—1981, realizat 
într-o viziune unitară, precum și 
programul de politică economică și 
financiară, al politicii în domeniile 
utilizării forței de muncă și inves
tițiilor". După un schimb de vederi 
care a evidențiat un acord între 
partide în ce privește estima
rea obiectivelor și a perspective
lor propuse — se spune în comu
nicat — guvernul și partidele ma
jorității au convenit să se intil- 
nească din nou la sfîrșitul acestei 
luni, pentru o definitivare a pro
gramelor menționate, urmînd să 
fie consultate, de asemenea, sin >. 
cățele și patronatul.

CONTINUĂ FRĂMÎNTĂRILE PE SCENA
MONETARĂ OCCIDENTALĂ

Numărul șomerilor în Italia — ca și în alte țări occidentale — este în con
tinuă creștere, atingînd în prezent, potrivit relatărilor oficiale, peste 
1 500 000. Numai în orașul Torino există 27 000 muncitori fără lucru, din 
care 60 la sută sînt femei. In Imagine: șomeri din Torino, lipsiți, ca și 
ceilalți oameni ai muncii din țările capitaliste zvîrlițl pe drumuri, de cel 
mai elementar drept al omului — dreptul la muncă, se înghesuie in 

fața unui oficiu de plasare, în speranța că vor putea găsi un post liber

La Sofia a avut loc o în
trevedere tntre Todor Jivkov> 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și Franz Muhri, președintele P.C. 
din Austria. întrevederea a prile
juit un schimb de informații privind 
activitatea celor două partide și o 
trecere în revistă a situației actuale 
internaționale și din mișcarea co
munistă și muncitorească.

Nava cosmică „Progress- 
2" lansată la 7 iulie 1978, a pă
truns, la o comandă de pe Pămînt, 
în straturile dense ale atmosferei te
restre și s-a dezintegrat deasupra 
pceanului Pacific. Nava „progress-?" 
a realizat aprovizionarea complexu
lui spațial „Saliut-6“ — „Soiuz-29“ 
și a fost folosită pentru teste legate 
de dezvoltarea tehnicii spațiale. Cos- 
monauții Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov, aflați în con
tinuare la bordul stației „Saliut-6“, 
și-au consacrat o mare parte din 
ziua de vineri unor explorări me- 
dico-biologice. Starea sănătății lor 
este bună.

Ansamblul folcloric „Chindia* 
din Ploiești, aflat in turneu in 
Italia, a susținut un spectacol la 
Academia romană din Roma. Au 
fost prezentate dansuri și cin- 
tece populare din toate zonele 
țării, spectacolul, la care a asis
tat un numeros public, bucurin- 
du-se de mult succes. Spectato
rii au subliniat prin îndelungi 
aplauze arta interpretativă a so
liștilor și dansatorilor, frumuse
țea muzicii și a costumelor popu
lare românești. In continuare, 
ansamblul „Chindia* va susține 
spectacole in mai multe localități 
italiene, printre care Fregene, 
Rieti, Roccaraso, Terano îi Mi
lano.

Misiune. Robert Fabre, fost
președinte al Mișcării Radicalilor de 
Stingă din Franța, a fost primit, vi
neri, la Paris, de președintele Valery 
Giscard d’Estaing. Cu acest prilej, 
șeful statului i-a propus să-i încre
dințeze misiunea de a elabora un stu
diu asupra problemelor șomajului, 
utilizării forței de muncă și dezvol
tării regionale. Robert Fabre a de
clarat că a acceptat, în principiu, a- 
ceastă misiune.

Relații chino—libiene.
Abdel Salam Jalloud, membru al Se
cretariatului general al Congresului 
General Popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, a sosit 
vineri la Pekin într-o vizită oficială 
la invitația guvernului R.P. Chineze. 
Oaspetele a fost întîmpinat de Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, de alte ofi
cialități chineze.

Reuniunea A.S.E.A.N. In 
capitala americană continuă lucră
rile reuniunii miniștrilor afacerilor 
externe ai S.U.A. și statelor tnembre 
ale A.S.E.A.N. — organizație regio
nală din care fac parte cinci țări 
din sud-estul Asiei : Indonezia, Ma
layezia, Filipinș, Tailanda și Sin
gapore. Agenția France Presse arată

că, alături de problemele econo
mice, în cadrul reuniunii sînt abor
date și o serie de aspecte politice, 
în special situația de pe continentul 
asiatic.

In Belgia s_au ,nresistrat ,n 
cursul lunii trecute 165 de falimente 
— cu 32 mai multe dedt cele con
semnate în iulie 1977. Pe ansamblul 
anului trecut, în Belgia au avut loc 
2 477 de falimente, iar în primele 
șapte luni ale anului curent, numărul 
falimentelor înregistrate în această 
țară a fost de 1619. Domeniile cele 
mai afectate de acest fenomen au 
fost construcțiile, industria hotelieră 
și sectorul restaurantelor.

Amnistie. Senatul italian * 
aprobat textul definitiv al legii asu
pra amnistiei, votat deja la începutul 
săptămînii de Camera Deputaților. 
De prevederile acestei legi vor be
neficia aproximativ 8 000 de delinc- 
vențl autori ai unor infracțiuni mi
nore. Această cifră reprezintă 25 la 
sută din totalul de 36 000 de deținuți 
din penitenciarele italiene. Legea va 
permite, de asemenea, clasarea unor 
dosare privind infracțiuni mai puțin 
nocive.

Accident aviatic. Un avion 
„Boeing-707“ al companiei chiliene 
„Lan" s-a prăbușit, joi seara, ora 
23,20 ora locală (02,20 GMT) în apro
piere de Buenos Aires. Avionul a 
luat foc, însă cei 64 de pasageri și 
membrii echipajului au reușit să se 
salveze. Marea lor majoritate sint 
răniți sau suferă contuziuni și arsuri 
grave. Catastrofa s-a datorat ceții 
persistente de pe aeroportul interna
țional Ezeiza,

Dolarul american a evoluat de o 
manieră neregulată săptămina aceas
ta, fără insă să-și modifice tendința 
fundamentală de scădere, in timp ce 
•genul japonez, in puternică ascen
siune la începutul săptăminii, pare 
să cedeze locul in această privință, 
incepind de joi, francului elvețian și, 
intr-o mai mică măsură, mărcii vest- 
germane, scrie intr-un comentariu a- 
genția France Presse.

Decizia autorităților monetare ja
poneze de a nu mai susține dolarul, 
apoi reapariția știrilor potrivit cărora 
O.P.E.C. ar abandona in septembrie 
deviza americană ca monedă de refe
rință, ceea ce ar duce la ridicarea cu 
10 la sută a prețului petrolului, au 
relansat, de la începutul săptăminii, 
briza monetară. Aceasta și-a atins 
punctul culminant marți, ziua-in care 
aurul a pulverizat toate recordurile

sale, ajungind pină la 207,50 dolari 
uncia de aur pe piața londoneză și 
29 000 franci francezi 1 kilogram la 
Paris.

De atunci, dolarul a evoluat in zig
zag. reușind vineri să-și încetinească 
scăderea valorii față de gen (aproape 
doi la sută mai puțin decit vinerea 
trecută). In schimb, s-a accentuat re
plierea dolarului in fața francului el
vețian, pierzind in opt zile aproape 
trei la sută, și, in mai mică măsură, 
față de marca vest-germană.

Totul se petrece de parcă specula
torii, după ce au mizat totul pe creș
terea yenului, s-au intors acum spre 
cele două devize vest-europene. A- 
nunțarea creșterii rezervelor moneta
re și ameliorarea balanței conturilor 
curente in R.F.G. au declanșat o reac
tivare a cererii de mărci vest-ger- 
mane.

La Hiroșima și in întreaga Japonie: 
„NU - armelor atomice!"

Duminică dimineața. în „Parcul 
Memorial al Păcii" din Hiroșima va 
avea loc o mare manifestație la care 
urmează să ia parte peste 20 000 de 
persoane, pentru comemorarea victi
melor bombardamentului atomic care 
s-a produs la 6 august 1945 asupra 
Hiroșimei. După cum se știe, potri
vit estimărilor oficiale americane, 
bomba atomică aruncată asupra Hi

roșimei a ucis 78150 de persoane. 
Cercetările efectuate recent de spe
cialiștii . japonezi arată că numărul 
victimelor a fost cu mult mai mare, 
respectiv 90 000 de locuitori ai ora
șului au murit imediat, iar alte 50 000 
persoane au pierit, de-a lungul a- 
nilor, din cauza efectelor radioactivi
tății.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu-document programatic 
de exceptinnală valnare Mică si practică

(Urmare din pag. I)
revine rolul esențial în elaborarea și 
transpunerea în viată a politicii atit 
interne, cit si internaționale a parti
dului și statului. Acest rol este incă 
o dată si strălucit demonstrat prin 
capacitatea de a pătrunde sensul 
adine al proceselor si tendințelor ce 
se manifestă in lumea de azi. de a 
sesiza cerințele noi ale vieții inter
naționale. prin spiritul novator si 
clarviziunea obiectivelor și căilor de 
acțiune pentru înfăptuirea aspirații
lor vitale de pace si progres ale tu
turor popoarelor.

Ceea ce se impune în mod deose
bit atenției este aria larg cuprinză
toare a expunerii, care abordează 
intr-adevăr cele mai arzătoare si im
portante probleme ale actualității in
ternaționale. Fără a ne propune o 
trecere în revistă a tuturor acestor 
probleme — care, desigur, trebuie să 
facă obiect de studiu aprofundat 
pentru fiecare comunist si asupra 
cărora ziarul va reveni detaliat in 
suite de articole — se poate sublinia, 
pentru o succintă exemplificare, că 
în expunere sint abordate aspectele 
concrete ale ascuțirii contradicțiilor 
pe arena mondială si înfruntării din
tre cele două linii fundamental opuse 
— a vechii politici de dominație și 
a luptei pentru o politică nouă, de 
egalitate între toate statele, sint re
liefate formele de materializare a 
acestei confruntări ; își găsesc o 
amplă tratare problemele și ce
rințele afirmării efective, concrete a 
superiorității societății socialiste, ale 
dezvoltării relațiilor cu țările in 
curs de dezvoltare, nealiniate, ca o 
cerință obiectivă a luptei antiimpe- 
rialiste. ale extinderii colaborării in
tre toate statele, indiferent de orin- 
duire socială, in spiritul coexistentei 
pașnice. O deosebită atenție se acor
dă problemelor edificării unei au
tentice securități in Europa, ale 
dezvoltării colaborării interbalca- 
nice și interdunărene, ale dezar

mării, și în primul rind ale de
zarmării nucleare ; se face o cu
prinzătoare analiză a evenimentelor 
și conflictelor de pe continentul a- 
frican, a evoluțiilor din Orientul 
Mijlociu : sînt pe larg abordate pro
blemele depășirii subdezvoltării, prin
cipalele cerințe pentru realizarea 
unei noi ordini economice mondiale ; 
fenomenele crizei economice, a ener
giei și materiilor prime.

O excepțională importantă prezintă 
analiza problemelor noi ale dezvol
tării mișcării comuniste si muncito
rești internaționale, ale elaborării in
dependente a politicii pe baza apli
cării creatoare, dinamice a teoriei so
cialismului științific, perfecționării 
continue a relațiilor și intăririi uni
tății dintre partidele comuniste, lăr
girii colaborării cu celelalte forțe pro
gresiste. democratice. Expunerea re
levă din plin marea importanță pe 
care o are participarea mai activă a 
comuniștilor la lupta ideologică, la 
confruntările contemporane de idei, in 
condițiile în care in lumea capitalis
tă sînt reactualizate o serie de teorii 
cu scopul de a crea confuzie în 
rîndul unor pături sociale, de a 
ascunde racilele orinduirii burgheze 
și. totodată, de a defăima țările so
cialiste. în lumina acestei realități, 
în expunere este subliniată necesi
tatea unei poziții ofensive, propa
gandiștii. toți cei care lucrează pe 
tărîmul ideologic fiind chemați să 
combată mai sistematic si perseve
rent ideile si tezele reacționare ale 
ideologiei burgheze.

Abordînd o tematică atît de vastă, 
expunerea se distinge prin caracterul 
deschis, limpede și cutezător al ana
lizei, prin abordarea proaspătă și ori
ginală a fenomenelor sau proceselor 
noi din viața internațională. Pornind 
de la viață și numai de la viață, de la 
realități și numai de la realități, de 
la fante, asa cum sînt ele si nu cum 
am dori să fie, dînd un strălucit 
exemplu cum trebuie evitată orice 
cantonare in prejudecăți. în tipare

prestabilite sau formule cu conținut 
depășit, expunerea proiectează o lu
mină puternică asupra scenei inter
naționale. Promotor consecvent al 
„diplomației deschise", partidul nos
tru consideră că problemele care 
preocupă popoarele lumii trebuie 
discutate tn fata acestora, spunin- 
du-se lucrurilor pe nume, orezentin- 
du-le in toată veridicitatea lor, ast
fel incit popoarele să acționeze in 
deplină cunoștință de cauză. Se re
flectă în această poziție de principiu 
convingerea partidului nostru că in 
rezolvarea problemelor mondiale ho- 
tăritoare sint nu activitățile „de ca
binet", încrederea in capacitatea 
popoarelor de a determina și impu
ne soluții în concordanță cu intere
sele lor vitale.

O caracteristică a întregii expuneri 
este faptul că în fiecare din proble
mele abordate analiza conduce spre 
ceea ce trebuie făcut, cristalizează 
concluzii practice, mobilizatoare, căi 
Si modalități concrete de acțiune. în 
expunere se evidențiază, astfel, cu 
limpezime cum trebuie acționat pen
tru a contracara politica de domina
ție. se evidențiază cerința întăririi 
luptei unite a popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste, pentru a impu
ne renunțarea la forță, la folosirea 
mijloacelor militare in solutionarea 
problemelor, pentru asigurarea con
tinuării cursului spre destindere, 
pentru afirmarea politicii noi. de 
colaborare și pace. Sint conturate 
căi de acțiune pentru a asigura ca 
societatea socialistă să-și dezvăluie 
din plin superioritatea, ca relațiile 
dintre țările socialiste să-și sporească 
înrîurirea si forța de atracție pe plan 
mondial, pentru întărirea colaborării 
și solidarității cu țările în curs de 
dezvoltare, nealiniate ; sînt funda
mentate necesitatea dezangajării mi
litare și dezarmării, ca Verigă esen
țială și sarcină-cheie a securității 
europene, căile stingerii focarelor 
de încordare și conflict din Orientul 
Mijlociu și din Africa, pentru rezol

varea tuturor problemelor litigioase 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor.

Se impune relevat totodată că în 
expunere sint formulate inițiative și 
propuneri noi, de o mare actualitate, 
— de pildă, privind modalitățile de 
pregătire a unei sesiuni speciale a 
Organizației Națiunilor Unite consa
crate noii ordini economice interna
ționale — sau considerentele referi
toare la utilitatea și necesitatea unor 
noi reuniuni ale partidelor comunis
te și muncitorești din Europa, la or
ganizarea unor seminarii și colocvii 
internaționale pentru dezbaterea și 
clarificarea aspectelor teoretice ale 
dezvoltării societății contemporane 
etc.

Tocmai în lumina faptului că ex
punerea face o analiză aprofundată 
și deschisă a principalelor probleme 
noi internaționale apare și mai preg
nantă. justețea tezelor, aprecierilor și 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului in domeniul politicii ex
terne. înțelegînd mai bine aceste fe
nomene și procese, se poate constata 
cu satisfacție că politica promovată 
de partidul și statul nostru pe are
na internațională este o politică jus
tă, o politică aflată în deplin con
sens cu realitățile lumii contempora
ne. cu cerințele progresului și păcii.

întreaga expunere reflectă preocu
parea partidului nostru pentru asi
gurarea condițiilor externe de pace 
și securitate, care să creeze cadrul 
optim de desfășurare operei de con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — reliefîn- 
du-se și în aceasta unitatea organi
că, indisolubilă dintre politica in
ternă și cea externă, dintre sarcini
le naționale și cele internaționale. Se 
știe că prestigiul internațional al 
României sporește nu numai prin po
litica sa externă, consecvent princi
pială. prin caracterul judicios si 
constructiv al pozițiilor sale, ci și

prin modul în care sint rezolvate pe 
plan intern sarcinile dezvoltării for
țelor de producție, perfecționării re
lațiilor sociale, adîncirii democrației 
socialiste. înfloririi științei, artei și 
culturii, creării condițiilor pentru de
plina afirmare a personalității uma
ne. Iată de ce îndemnul secretarului 
general al partidului, adresat tuturor 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, de a-și intensifica eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor economico- 
sociale, a obiectivelor mobiliza
toare stabilite în toate sferele 
activității sociale este întărit de în
crederea că. în acest fel. sporim au
toritatea internațională a tării. înde- 
plinindu-ne. totodată, o înaltă înda
torire internațională față de cauza 
socialismului, a progresului general.

Ne mai desparte puțin timp de ani
versarea marii noastre sărbători na
ționale. ziua de 23 August — si reca- 
pitulind uriașele transformări petre
cute în anii de la eliberare se poate 
spune că între caracteristicile funda
mentale ale României noi. socialiste, 
se află nu numai realizările istorice 
obținute în înflorirea economico-so- 
cială a patriei, ci și creșterea fără 
precedent a prestigiului si participării 
active la viața internațională. Astăzi, 
pe toate meridianele, tara noastră 
este cunoscută si apreciată ca un fac
tor constructiv, deosebit de dinamic, 
in amplul dialog mondial ; astăzi, pe 
toate meridianele, cuvintul si acțiunea 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, se bucură de 
o înaltă apreciere.

Fără îndoială că expunerea tovară
șului Nicolae Ceausescu deschide noi 
orizonturi pentru creșterea contribu
ției partidului și tării noastre la în
făptuirea celor mai înaintate idealuri 
ale contemporaneității, pentru o pre
zentă și mai activă in concertul na
țiunilor. evidentiindu-se încă o dată 
adevărul că activitatea secretarului 
general al partidului este un nesecat 
izvor al creșterii prestigiului Româ
niei în lume.

La Tokio a avut 
loc, după cum 
s-a relatat, Con
ferința internațio
nală împotriva ar- 
melpr nucleare. 
Cu această ocazie, 
în întreaga Japo
nie s-a desfășu
rat o largă cam
panie de strînge- 
re a semnăturilor 
pe o petiție prin 
care se cere pu
nerea în afara legii 
a armei atomice, 
a tuturor armelor 
de exterminare în 
masă. în mod sim
bolic, printre parti- 
cipanții la aceas
tă campanie se 
aflau și supravie
țuitori ai bombar
damentelor atomi
ce de la Hiroșima 
și Nagasaki. Pe 
petiție s-au strins 
peste 20 milioane 

de semnături

CAPRICIILE VREMII
WASHINGTON. — Ca urmare a 

inundațiilor care s-au abătut de 
citeva zile in regiunile centrală si 
vestică ale Texasului (S.U.A.), cel 
puțin 21 persoane și-au pierdut viața, 
în noaptea de joi spre vineri. în 
orașul Albany din vestul Texasului, 
unde în timpul nopții au căzut mari 
cantități de apă. au fost înregistrate 
victime.

Sute de oameni se află fără 
adăpost și autoritățile apreciază că 
pagubele materiale s-ar putea să se 
ridice la zeci de milioane dolari.

ISLAMABAD. — Ploile torențiale 
care s-ap abătut la sfîrșitul lunii 
iulie asupra provinciei pakistaneze 
Sind au provocat moartea a 44 de 
persoane, distrugerea a 55 000 de lo

cuințe. lăsînd fără adăpost aproxima
tiv 500 000 de locuitori. Datorită can
tității mari de precipitații, peste 
700 000 de hectare insămintate au 
fost inundate și au fost distruse peste 
500 de kilometri de drumuri.

DELHI 4 (Agerpres). — în urma 
ploilor torențiale care s-au abătut 
in ultimul timp asupra părții de nord 
a Indiei, 260 de persoane și-au pier
dut viața. Recoltele au fost distruse 
pe o suprafață aproximativ 1 250 000 
hectare.

TOKIO 4 (Agerpres). — Un taifun 
8-a abătut vineri asupra celei mai 
nordice insule a arhipelagului nipon, 
Hokkaido, Ca urmare a vîntului deo
sebit de puternic în orașul Hakodate 
numeroase clădiri au fost avariate.
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