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Sprijin ferm și unanimă aprobare 
a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii 

față de ideile și pozițiile expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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MIRE PRIETENEASCĂ INTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUSESCU SI LEONID BREJNEV

Depunerea unei coroane de flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia Monumentul închinat minerilor 

căzuți in luptele greviste din 1929

La 7 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
intîlnit, în Crimeea, cu tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

In cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri asupra direcțiilor 
și perspectivelor de dezvoltare pe 
multiple planuri a legăturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre popoarele român și sovietic. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev au arătat că există mari po

Plecarea 
de la aeroportul 
„Kogălniceanu“

Luni dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a ple
cat în Uniunea Sovietică, la invitația 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășul Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul „Kogăl- 
niceanu" din Constanța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost condus de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Cornel Burtică. Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea. Ion Pățan. 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Mihai Gere, Nicolae Giosan. 
Richard Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat ale județului 
și municipiului Constanța.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice in 
Republica Socialistă România.

Un grup de pionieri a oferit tova

La plecare, pe aeroportul „Kogâlniceanu" din Constanța

sibilități pentru dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase in di
verse domenii. în special pentru ex
tinderea și adîncirea în continuare a 
relațiilor economice, în legătură cu 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung adoptate la cea de-a 
XXXII-a sesiune a C.A.E.R.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev au acordat o atenție 
deosebită problemelor de politică ex
ternă. Ei au remarcat că în condi
țiile actuale au o însemnătate pri
mordială eforturile îndreptate în di
recția dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare. Pornind de la 
aceasta, s-a subliniat necesitatea de 
a se acționa pe toate căile pentru 
transpunerea în viață a prevederilor 

rășului Nicolae Ceaușescu buchete 
de flori.

Numeroși oameni ai muncii din 
Constanța, veniți la aeroport, au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. scandînd cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Ei au dat 
și cu acest prilej expresie dragostei 
și stimei față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a cărui viață și activi
tate revoluționară este indisolubil 
legat tot ceea ce se înfăptuiește în 
patria noastră, spre binele și feri
cirea întregului popor, hotărîrii de 
a urma neabătut politica internă și 
externă a partidului, consacrată în
floririi patriei noastre, cauzei gene
rale a socialismului și progresului în 
lume, păcii, securității și colaborării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie manifestărilor pli
ne de căldură ale locuitorilor dobro
geni, și-a luat rămas bun de la to
varășii din conducerea de partid și 
de stat, de la reprezentanții autorită
ților locale.

La ora 8,30, aeronava prezidențială 
a decolat.

Sosirea în Crimeea
La sosire, pe aeroportul Simferopol, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu căldură de Viktor Ser- 
gheevici Makarenko, prim-secretar 
al Comitetului regional Crimeea al 
P.C. din Ucraina. Trofin Nikolaevici 
Cemodurov. vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene, președintele Comitetului 
executiv al Sovietului regional Cri
meea, de alți conducători ai organe
lor locale de partid și de stat. 

documentului final al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate problemelor dezarmării.

Un obiectiv important al politicii 
ambelor țări a fost și este dezvolta
rea procesului destinderii pe plan 
mondial, completarea destinderii po
litice prin măsuri concrete de dezan
gajare militară. S-a relevat, de ase
menea, marea importanță a coeziunii 
tuturor forțelor iubitoare de pace, 
democratice în lupta pentru respec
tarea drepturilor inalienabile ale 
popoarelor la libertate șl indepen
dență, .împotriva oricărui amestec 
din afară in viața lor internă.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă sinceră și prietenească.

La convorbiri au participat :

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre reședința rezervată.

Reîntoarcerea în țară
La plecare, pe aeroportul din Sim

feropol, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu căldură de Viktor 
Sergheevici Makarenko, prim-secre
tar al Comitetului regional Crimeea 
al P.C. din Ucraina, Trofin Niko
laevici Cemodurov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, președintele Comi
tetului executiv al Sovietului regio
nal Crimeea, de alți conducători ai 
organelor locale de partid si de stat.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a înapoiat luni 
seara din Uniunea Sovietică, unde 
a făcut o vizită la invitația tovarășu
lui Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Aeronava prezidențială a aterizat 
la ora 22,30 pe aeroportul „Kogălni- 
ceanu" din Constanța.

In întimpinare au venit to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea. Ion Pătan. 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec, Ion Coman, Teodor Coman,

Din partea română — Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintelui Republicii So
cialiste România ;

Din partea sovietică — A. A. 
Gromîko, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.Ș., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., K. V. 
Cernenko, membru supleant al * Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. I. Blatov, consilier al 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Richard Win
ter, Vasile Marin, Vasile Mușat.

Erau prezenti membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai organe
lor de partid si de stat ale județului 
și municipiului Constanta.

Era de față ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.

Tovarășului Nicolae Ceausescu i-au 
fost oferite buchete de flori.

Pe aeroport au venit să-l salute pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu un mare 
număr de oameni ai muncii din Con
stanta, care au făcut conducătorului 
partidului si statului nostru o caldă 
si entuziastă primire, dînd expresie 
acelorași sentimente de dragoste si 
profundă stimă pe care întregul nos
tru popor le nutrește fată de secreta
rul general al partidului, deplinei 
adeziuni la politica internă si externă 
a partidului si statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
entuziaste ale populației meleagurilor 
dobrogene.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
îndreptar programatic de ac 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană
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2. PRIETENIA CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE- 
orientare fundamentală a politicii externe a României

Este cunoscută politica României de dezvoltare continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste. Această politică s-a dovedit justă și trebuie să o conti
nuăm cu toată fermitatea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu înaltă rigurozitate științifică, 

expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința activului cen
tral de partid și de stat a făcut o a- 
profundată analiză, în spiritul mate
rialismului dialectic, a problemelor 
și fenomenelor noi din viața inter
națională, deschizînd perspective și 
mai ample participării dinamice, con
structive a României socialiste la so
luționarea, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale con
temporaneității, sporirii contribuției 
ei la cauza socialismului, colaborării 
și păcii. în multitudinea problemelor 
abordate, un loc important ocupă 
relațiile tării noastre cu celelalte țări 
socialiste și, in general, problema re
lațiilor dintre țările socialiste in an
samblu.

După cum este bine cunoscut, dez
voltarea continuă a prieteniei, soli
darității și conlucrării frățești cu 
toate țările socialiste a fost dintot- 
deauna preocuparea centrală a poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru. Aceasta nu este și nu poate

Cu prilejul „Zilei minerului", dumi
nică, la Lupeni, a avut loc solemni
tatea depunerii unei coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la 
Monumentul Închinat minerilor că
zut! in luptele greviste din august 
1929.

Pe panglicile roșii și tricolore ale 
coroanei era înscris : ..Minerilor 
căzuți in luptele greviste din august 
1929“, „Din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, miner 
de onoare al Văii Jiului".

Au mai fost depuse coroane de

1944-AUGUST- 1978

Străveche vatră strămoșească, cu- 
prinzînd pe teritoriul său locuri glo
rioase ale istoriei românești, evoca
toare ale unor figuri de seamă din 
hronicul Moldovei, județul Vaslui, 
de la a cărui constituire a trecut 
doar un deceniu, a cunoscut în a- 
ceastă perioadă o puternică dezvol
tare, ceea ce a determinat integrarea 
mai dinamică a orașelor și satelor 
vasluiene în circuitul economiei na
ționale, a generat mutații profunde 
■în sfera producției materiale. în 
viața social-culturală a . locuitorilor.

Cum arăta înainte de eliberare, 
deci cu numai trei decenii în urmă, 
județul Vaslui ? Deși pe aceste me
leaguri au trăit întotdeauna oameni 
harnici și pricepuți și au existat și 
unele resurse de dezvoltare, acestea 
nu au fost valorificate decît în foar
te mică măsură. Este drept, erau în
jghebate în acea vreme la Vaslui. 
Bîrlad șl Huși unele ateliere, după 
cum si în comune existau dteva 
mori. întreaga producție industrială 
de atunci a județului era însă abia 
de circa o sută de milioane lei. Nici 
în agricultură lucrurile nu au stat 
mai bine, iar analfabetismul repre
zenta o adevărată plagă socială.

în anii luminoși ai socialismului, 
îndeosebi în ultimele două cincinale, 
județul nostru, asemeni tuturor ju
dețelor patriei, a cunoscut o propă
șire accelerată, impetuoasă. Este ade
vărat că zece ani nu reprezintă prea 
mult în istoria unui județ. Dar pen
tru noi această perioadă are o va
loare deosebită. Cu prilejul vizitei 
efectuate în 1975 in județul Vaslui, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si-a ex
primat convingerea că oamenii mun
cii din județul nostru nu vor precu
peți nimic pentru ca in toate dome
niile activității industrial-agricole să 
se realizeze in cele mai bune condi
ții directivele și orientările stabilite 
de Congresul al XI-iea. care asigură 
dezvoltarea in ritm înalt a intregii e- 

fi o trăsătură conjuncturală, ci o 
orientare de principiu, o opțiune po
litică esențială, cu caracter progra
matic. Astfel, în hotărîrile Congre
selor partidului, această orientare a 
fost reconfirmată și consfințită în 
Însăși carta fundamentală politică și 
Ideologică a partidului — Programul 
P.C.R. : „în centrul activității inter
naționale a României, se arată în 
Program, va sta colaborarea cu toate 
țările socialiste — factor de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea 
socialismului, a tării noastre, ca și a 
tuturor țărilor socialiste." în acest 
sens, la Congresul al XI-lea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Vom 
face totul și în viitor pentru a con
tribui activ la cauza colaborării între 
toate țările socialiste, considerind că 
aceasta corespunde pe deplin intere
selor poporului nostru, intereselor 
tuturor popoarelor din țările socia
liste, cauzei socialismului și păcii in 
lume".

în acest spirit au fost abordate în 
expunere, sub multiplele lor aspecte, 

flori din partea Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., Comi
tetului municipal de partid Petroșani, 
al Combinatului minier și întreprin
derilor miniere din Valea Jiului, de 
la Anina și Țebea.

Ceremonia depunerii de coroane de 
flbri s-a desfășurat in acordurile 
Imnului minerilor și ale Imnului 
eroilor.

La solemnitate au participat tova
rășii Vasile Patilinet. membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Hunedoara, Clement

Gheorghe TANASE, 
prim-secretar al Comitetului județean 

Vaslui al P.C.R.

conomii naționale, progresul științei, 
culturii, invățămintului, creșterea 
bunăstării întregului nostru popor.

Acționînd pentru îndeplinirea a- 
cestor prețioase indicații, oamenii 
muncii, urmind exemplul de muncă 
și abnegație al comuniștilor, au îmbo
gățit hațta economică a acestei zone 
cu noi și importante obiective in
dustriale. Dezvoltarea industriei a (Continuare in pag. a Il-a)

problemele relațiilor dintre țările so
cialiste — o abordare deschisă, sin
ceră, pătrunsă de grija pentru depă
șirea dificultăților existente, pentru 
refacerea unității țărilor socialiste, 
în concepția partidului nostru, pro
blemele relațiilor dintre țările socia
liste, ale întăririi unității lor au o 
deosebită importanță, pentru că de a- 
ccasta depind întărirea socialismului 
în lume, creșterea rolului și influen
tei sale asupra evoluției vieții inter
naționale. Este evident că țărilor so
cialiste le revine misiunea de înaltă 
răspundere de a demonstra superio
ritatea socialismului atit pe planul 
construcției interne, al edificării unei 
orînduiri eliberate de orice exploa
tare și asuprire, libere, democratice 
și prospere, care să asigure omului 
condiții optime de dezvoltare, cit și 
?ie planul relațiilor internaționale, 
ntr-o opoziție ireductibilă cu trăsă

turile relațiilor impuse de imperia
lism, bazate pe inegalitate, pe domi
nația, asuprirea și spolierea celor mai 
elabi de către cei puternici, prin acte 

Negruț, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani, mem
bri de partid cu stagiu din ilegali
tate, un mare număr de mineri îm
preună cu familiile lor, alți oameni 
ai muncii din Valea Jiului, activiști 
de partid și de stat.

Delegații de pionieri șl elevi au 
depus jerbe de flori.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere.

în încheierea solemnității, o gardă 
militară alcătuită din ostași ai forțe
lor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire militară a tineretului au 
defilat prin fata monumentului, pre- 
zentind onorul.

reprezentat baza creșterii rapide a 
forțelor de producție. întreprinderile 
industriale vasluiene producînd in 
prezent circa o treime din intreaga 
producție industrială a României din 
anul 1938. în perioada 1971—1975, ca 
si în cea care a trecut din actualul 
cincinal, ritmul mediu anual de 
creștere a producției industriale este 
la noi de peste 18 la sută, ceea ce 
face să sporească tot mai mult apor
tul județului nostru la producția 
industrială a patriei. în ultimul 
deceniu au fost, date in funcțiune 25 

de dictat, de forță și imixtiune, ță
rile socialiste sint chemate să afirme 
cu putere un tip nou de raporturi, de 
deplină egalitate și echitate, oare să 
asigure popoarelor libertatea de a 
decide singure, în mod independent și 
suveran, asupra propriilor destine, de 
a fi stăpîne pe bogățiile naționale și 
a le folosi pentru progresul și pros
peritatea lor.

Desigur, așa cum se știe, statorni
cirea unor asemenea raporturi — ca 
fapt politic nou, fără precedent în 
istorie,— a cunoscut un proces de 
elaborare, de căutări și continue per
fecționări. în desfășurarea acestui 
proces au fost întîlnite și unele difi
cultăți, puncte de vedere eronate, au 
trebuit să fie depășite fenomene și 
practici străine naturii socialismului. 
Practic, este vorba de un proces de 
o deosebită complexitate, care nu 
poate fi conceput ca finit, încheiat, 
mai ales că vizează state deosebite 
ca mărime, potențial, grad de dezvol-

(Continuare în pag. a Vl-a)

i



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 8 august 1978

Meleagurile Vasluiului
intr-o impetuoasă dezvoltare
(Urmare din pag. I)

de noi obiective industriale si capaci
tăți de producție. Folosind cu price
pere si spirit gospodăresc însemna
tele fonduri de investiții ce ne-au 
fost alocate, si care reprezintă o 
creștere de aproape 2.3 ori fată de 
cincinalul precedent, numai în pri
mii doi ani ai actualului cincinal, de 
Pildă, au fost construite în orașele 
vasluiene 12 obiective industriale si 
capacități modern utilate.

Recunoscători grijii pe care o 
poartă Comitetul Central al partidu
lui, personal tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, fată de dezvoltarea mul
tilaterală a județului. colectivele de 
oameni ai muncii, sub conducerea or
ganelor si organizațiilor de partid, 
si-au îndeplinit cu succes sarcinile 
ce le-au revenit In prima jumătate a 
actualului cincinal si acționează acum 
in spiritul Indicațiilor conducerii 
partidului, pentru perfecționarea me

Dezvoltarea
a economiei județului

• Județul Vaslui realizează în acest an o producție 
industrială de aproape 50 ori mai mare decît în 1938.

• Investițiile alocate județului s-au ridicat, în perioada 
1966—1970, la peste 2 miliarde lei, în anii 1971—1975 — la 
peste 6 miliarde, pentru ca în actualul cincinal să însumeze 
14 MILIARDE LEI.

• Tn județul Vaslui se realizează în prezent: 36 LA SUTĂ 
din producția totală de rulmenți; 9,8 LA SUTĂ din producția 
viticolă a țării.

• Modificări esențiale a înregistrat structura producției 
industriale : dacă în 1970 ponderea construcției ae mașini 
sî?TAZenta 31 SUtâ'în 1^77 aceasta s-a ridicat la 41,1 LA

• Livrările la export au crescut, față de 1970, cu 133,2 la 
sută în 1975 și cu 268,2 LA SUTĂ în 1977.

• Două cifre semnificative : 1950 — 590 hectare ame
najate pentru irigat; prevederi pentru 1980 — 43 000 HECTARE.

accelerată

canismului economico-financiar. In 
vederea realizării, in condiții optime, 
a producției fizice si a Producției nete in toate Întreprinderile.

Importante transformări Înnoitoare 
cunoaște și agricultura vasluiană. în 
prezent, pe întinsele ogoare ale ju
dețului lucrează peste 4 000 de trac
toare — mai multe decît în întreaga 
Românie a anului 1938 — mai bine 
de 1 000 de combine, dintre care cir
ca 700 autopropulsate, șl 4 800 alte 
tipuri de mașini agricole modeme. 
A sporit, an de an. cantitatea de în
grășăminte chimice, s-au extins iri
gațiile. au fost realizate ample lu
crări de îmbunătățiri funciare și de 
gospodărire a apelor. O mare aten- 

! ție s-a acordat dezvoltării continue- 
a sectorului creșterii animalelor, 
ceea ce a făcut ca ponderea zooteh
niei în totalul producției agricole să 
crească de la 18 la sută în 1970 la 
26 la sută în 1977. Ca rezultat al 
substanțialului sprijin acordat de că
tre stat dotării agriculturii județului, 
producția a crescut In 1977 cu 18 la 
sută față de 1975, în anul precedent 
județul Vaslui obținînd cea mai mare 
producție de griu din istoria acestor 
meleaguri. Ca urmare, au crescut șl 
contribuția sa la realizarea fondului 
central, și nivelul de retribuire a 
lucrătorilor din agricultură.

Dezvoltarea județului nostru în 
ultimele două cincinale, într-un ritm 
fără precedent, a determinat, după 
cum era și firesc, înregistra
rea unor mutații radicale în struc
tura populației ocupate, în nivelul 
de trai. Este elocvent faptul că per
sonalul muncitor a crescut, In ulti
mul deceniu, cu peste 40 000 de per
soane, ceea ce a făcut ca, în pre-

importan-

zent, circa 41 la sută din forța de 
muncă activă să-și desfășoare 
vltatea în industrie și in alte 
toare neagricole. Totodată, 
la constituirea județului au 
construite și date in folosință 
peste 20 000 de apartamente, două 
case de cultură, trei spitale cu 
peste 1200 de paturi, o policlinică, 
precum și site obiective social-cul
turale, inregistrindu-se 
te realizări în activitatea culturală, 
de asistență sanitară, edilltar-gos- 
podărească, de servire.

Beneficiind în continuare de roa
dele politicii științifice a partidului 
de repartizare armonioasă a forțe
lor de producție pe teritoriul tării, 
orașele și satele vasluiene vor cu
noaște. pină la sfîrșitul actualului 
cincinal, o Înflorire fără precedent. 
Iată de ce comitetul județean de 
partid este preocupat de realizarea 
la timp și în cele mai bune condiții 

acti- 
»ec- 

de 
fost

a investițiilor prevăzute, în scopul 
dezvoltării și mai intense a indus
triei. modernizării proceselor de 
producție, folosirii tot mai raționale 
și cu eficientă sporită a resurselor 
materiale și umane de care dispu
nem. Este locul să arăt că vor mai 
fi construite pe platformele indus
triale ale orașelor vasluiene, precum 
și în unele comune .peste 30 de noi 
obiective economice, la care se vor 
adăuga 9 unități moderne, de înaltă 
tehnicitate, construite pe baza pro
gramului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului.

Realizarea in 1980 a unei pro
ducții industriale de peste 12 mi

Vaslui: noul centru civic al reședinței de^județ

liarde lei, de aproape 3 ori mai mult 
decît in 1975, îmbunătățirea struc
turii industriei — pînă la sfîrșitul 
actualului cin'cinal vor apărea și se 
vor dezvolta ramuri noi. cum sînt 
industria chimică, mecanica fină, 
electrotehnica și metalurgia — cer 
organelor și organizațiilor noastre de 
partid să se ocupe cu perseverentă 
șl să rezolve problemele legate de 
asigurarea unei forțe de muncă bine 
pregătite, de ridicarea neîntreruptă 
a nivelului de calificare a întregu
lui personal muncitor. Căci extinde
rea capacităților existente, intrarea 
în funcțiune — la Vaslui — a unor 
obiective modeme, între care com
binatul de fire și fibre pollesterice, 
întreprinderea de materiale auxiliare 
pentru turnătorii, întreprinderea me
canică și „Integrata", a unor noi uni
tăți industriale la Bîrlad, Huși și Ne
grești, precum și atragerea în circui
tul industrial a unor localități, ca 
Murgeni. Pungești, Fălciu. mar
chează nu numai dezvoltarea for
țelor de producție, ci vor de
termina mutații profunde in struc
tura socială și nivelul de cultură 
ale populației. Vor fi create, oină iu 
1980, peste 25 000 de noi locuri de 
muncă, din care peste 70 la sută vor 
trebui să fie ocupate de muncitori 
cu înaltă calificare. în primul rînd 
în meseriile de operatori chimiști, 
electroniști, turnători, țesători etc., 
va crește numeric clasa muncitoare, 
intelectualitatea tehnică.

O importanță cu totul deosebită 
acordăm perfecționării conducerii a- 
griculturii, a cărei bază tehnico- 
materială va fi lărgită în perioada 
ce urmează ; parcul de tractoare 
va ajunge In 1980 Ia circa 4 400, 
unui tractor revenindu-i 67 hectare, 
față de 84 hectare în anul 1976. Sînt 
alocate, 
tinuare 
valoare 
ceea ce 
crărilor 
solului pe o suprafață de 61 000 de 
hectare, a lucrărilor de regularizare 
și îndiguire a riului Bîrlad. Prin 
sporirea gradului de mecanizare și 
chimizare, efectuarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, valoarea pro
ducției agricole pe județ va ajunge 
— pină la sfîrșitul actualului cinci
nal — la peste 3,5 miliarde lei, ceea 
ce reprezintă o creștere de 20 la 
sută față de 1975, după cum pro
ducția animalieră va spori cu peste 
30 la sută față de nivelul anului 
1977. Acționăm pentru Îndeplinirea 
acestor obiective de viitor. îndepli- 
nindu-ne în condiții cit mai bune 
sarcinile prezente ; organizațiile de 
partid, toți locuitorii satelor se 
consideră mobilizați pentru efectua
rea la timp și la un nivel ca
litativ superior a tuturor lucrărilor.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei județului Vaslui se va răsfringe 
și în anii ce vin pe multiple planuri 
asupra nivelului de viață al locuito

pentru dezvoltarea în con- 
a agriculturii, investiții in 
de circa două miliarde lei, 
va permite continuarea lu
de combatere a eroziunii
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rilor. Veniturile oamenilor muncii vor 
crește continuu, ca urmare a majo
rării retribuției, volumul desfaceri
lor de mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist va spori, in acest 
cincinal, cu 3,4 miliarde lei. iar cel 
al prestărilor de servicii cu circa 1 
miliard lei. Zestrea edilitară a ora
șelor se va îmbogăți cu încă 13 00(1 
apartamente, din care 7 000 din fon
durile statului. Se vor construi că
mine pentru nefamiliști pe lîngă 
fiecare întreprindere. De asemenea, 
se va îmbunătăți baza materială a 
învățămîntului și ocrotirii sănătății, 
a activității social-culturale.

Comitetul județean de partid se 
confruntă în prezent cu probleme 
majore, complexe, de deosebită 
importanță, legate nemijlocit de 
înfăptuirea amplului program de 
dezvoltare multilaterală a ju
dețului. în industrie, de pildă, 
ne preocupă perfecționarea ac
tivității organelor și organizațiilor 
de partid spre a determina recupe
rarea grabnică a unor restante din 
semestru] I. mai ales la producția 
fizică și producția netă. Acționăm, 
și va trebui să acționăm mai intens, 
pentru recuperarea restanțelor in 
realizarea investițiilor. mai cu 
seamă la locuințe, îndreptîndu-ne 
atenția spre intensificarea ritmului 

Pentru oameni, pentru viața lor civilizată
• Ponderea populației urbane a sporit, în perioada 

1948—1978, de PESTE DOUĂ ORI.
® Numărul personalului muncitor a crescut de la 56 341 

în anul 1970, la 84 676 în 1977. Pînă în 1980 vor fi create în 
județ peste 25 000 NOI locuri de muncă.

• 13 000 DE APARTAMENTE reprezintă zestrea edilitară 
cu care orașele vasluiene se vor îmbogăți în actualul cincinal.

® în 1978, cheltuielile pentru ocrotirea sănătății SE DU
BLEAZĂ față de anul 1970. .

® în 1977, vînzările de mărfuri prin comerțul socialist au 
reprezentat APROAPE DUBLUL celor din anul 1967.

® Populația ocupată în activități neagricole, care avea o 
pondere de 25 la sută în 1975, va creste la PESTE 45 la sută 
în 1980.

de lucru pe șantiere, o mai bună a- 
provizionare a acestora cu materiale, 
folosirea judicioasă a dotărilor pen
tru mecanizare și a forței de muncă, 

înfăptuirea cu succes a tuturor 
obiectivelor care vizează dezvolta
rea în continuare, în ritm susținut, 
a județului nostru, pentru care avem 
create toate condițiile, impune des
fășurarea în permanentă a unei in
tense activități politice și organiza
torice din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
acestora, creșterea exigenței în so
luționarea operativă, competentă a 
problemelor cu care se confruntă 
colectivele de oameni ai muncii din 
orașele și satele vasluiene, o activi
tate caracterizată prin înaltă respon
sabilitate, abnegație și pasiune re
voluționară. Acționînd în continuare, 
în spiritul prețioaselor indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comitetul județean de partid, comu
niștii, toți locuitorii de pe aceste 
străvechi meleaguri vor face totul 
pentru înflorirea economică si so- 
cial-culturală a localităților vaslu
iene, pentru sporirea contribuției 
județului nostru la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre 
comunism.

DESTINATE EXPORTULUI
Iată mai întîi citeva date prezen

tate in darea de seamă de tovarășul 
loan Szalma. directorul întreprinde
rii „Someșul" din Cluj-Napoca : vo
lumul exportului a crescut de la un 
an la altul, astfel că în prezent pes
te 40 la sută din volumul produc
ției este exportat in diverse țări 
ale lumii : deși mai mari cu 27 
la sută fată de anul trecut, preve
derile planului la export pe primul 
semestru au fost depășite substan
țial. iar pentru semestrul doi întreaga 
producție pentru export a fost con
tractată cu partenerii externi, preiî- 
minindu-se depășirea planului anual 
cu cel puțin 5 la sută ; cit privește 
planul pe 1979, acesta este deja aco
perit cu contracte-cadru. urmind să 
fie nominalizate în perioada care 
urmează.

Sînt rezultate care fac cinste co
lectivului cluiean, realizări care 
obligă. Iată de ce in centrul dezba
terilor recentei adunări generale s-a 
situat tocmai analiza a noi moda
lități de acțiune practică, menite să 
asigure nu nu
mai Îndeplinirea, 
ci si depășirea 
planului la ex
port Cu justifi
cată mindrie s-a 
subliniat faptul 
că Întregul co
lectiv este ono
rat să participe 
cu produsele sale 
la export. Participanții la dezbateri 
s-au referit. îndeosebi, la posibilită
țile existente pentru intensificarea 
exportului, în condițiile unei înalte 
eficiente economice, ale valorificării 
superioare a materiilor prime. Acest 
lucru se hotărăște in întreprindere, 
care dispune de o bază tehnico-ma- 
terială corespunzătoare, de un mare 
număr de muncitori cu Înaltă califi
care. în stare să execute mai multe 
faze de lucru, ceea ce dă posibilitatea 
trecerii rapide de la un sortiment la 
altul, fără nerturbatii. în funcție de 
cerințele pieței externe. în primul 
rind. se cuvine remarcat efortul pen
tru înnoirea și modernizarea conti
nuă a produselor. Numai in acest an 
au fost oferite clienților externi și 
pieței interne, peste 680 de modele 
noi. din care o bună parte au ei in
trat în fabricație.

— Hotăritor pentru îndeplinirea și 
depășirea planului la export — spu
nea maistrul Petru Oltean, de la 
atelierul nr. 1. este realizarea pro
ducției fizice, care asigură, totodată, 
sporirea producției nete. în primul 
semestru, colectivul nostru a realizat 
și depășit planul la producția fizică, 
pe sortimente. Cu toate acestea, mai 
avem numeroase rezerve nevalorifi- 
cate. După opinia mea. lucrul cel 
mai important este asigurarea apro
vizionării locurilor de muncă cu 
materii prime și materiale. Este drept, 
aprovizionarea este incomparabil mai 
buna ca în anii trecuți. Nu mâ 
mulțumește însă calitatea unor 
fire ce ne sînt livrate de Fi
latura din Focșani. Știu că această 
unitate este dotată cu mașini mo
derne. îl lipsește însă experiența si. 
cred eu. centrala noastră industrială 
i-ar putea da o mină de ajutor. Dar 
să nu punem vina numai pe alții, 
căci uneori carențele in aprovizio
nare ne aparțin. Este bine că pro
gramele'de măsuri supuse aprobării 
adunării generale prevăd acțiuni 
concrete privind elaborarea mai ra
pidă a documentației, corelarea pla
nului cu firele si culorile existente, 
simplificarea aprobării de către cen
trală a preturilor pentru produsele 
noi etc. Activitatea pentru export, 
la volumul pe care-1 executăm noi, 
trebuie să se desfășoare rapid și 
precis.

La întreprinderea „Someșul" 
din Cluj-Napoca

O bază sigură pentru depășirea pla
nului la export, ca de altfel și pentru 
onorarea contractelor interne, o con
stituie utilizarea cu randament supe
rior a mașinilor și instalațiilor din do
tare, a forței de muncă. „în această 
privință, a apreciat Eugenia Kovacs, 
membră a consiliului oamenilor 
muncii, sint încă multe de făcut. In 
Primul rind. propun ca planul pen
tru export să fie cunoscut mai din 
vreme de către muncitori si. dacă-i 
posibil, pe întreaga lună. El să fie 
astfel repartizat, incit să asigure 
folosirea la întreaga lor capacitate a 
mașinilor în cele trei schimburi. 
Unele încercări s-au făcut. Printre 
altele, o seamă de mașini au fost 
dotate cu dispozitive care le măresc 
viteza de lucru, s-au extins zonele 
de deservire, aplicarea de norme și 
normative îmbunătățite. La multe 
mașini gradul de Încărcare este încă 
scăzut, sub limitele admise. Numă
rul orelor de stagnări este incă ridi
cat. Asa cum s-a arătat în darea de 
seamă, dacă numai o parte din acest 

număr de ore de 
stagnări ar fi fost 
evitate, am fi pu
tut realiza su
plimentar circa 
30 000 bucăți di
ferite tricotaje.

Concomitent cu 
măsurile de ordin 
tehnic și organi
zatoric. se impun 

măsuri pentru creștere» răspunderii 
colective si individuale în oeea ce 
privește calitatea fiecărui prodns 
destinat exportului, „Aceasta — pr - 
ciza maistrul loan Stăneanu ~ e » 
o sarcină centrală, subliniată de s 
cretarul general al partidului nostru 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. La 
noi, după cum o dovedesc si rezul
tatele. există o ambiție muncitoreas
că generală de a contribui la am
plificarea exportului, tinind seama 
că fără a exporta nu putem Importa 
mașinile, utilajele și materiile prime 
de care avem nevoie. Dar nu-i destul 
ambiția, se cere multă si bună or
ganizare. Mi se pare uneori exagerat 
numărul produselor respinse Ia sorta
re și care trebuie remediate. Pentru a 
scădea numărul acestora este nece
sar să o luăm de la capăt, adică 
să fie asigurată o documentație de 
calitate, pentru ca incă de aci să 
pornim bine. Apoi trebuie întărit 
controlul și autocontrolul pentru a 
opri, din prima fază, produsul care 
nu corespunde normativelor de ca
litate".

Am reținut și cele spuse de mun
citoarea Nastasia Secui : „Ne bucură, 
desigur, faptul că unitatea noastră 
s-a remarcat. In general, pentru ca
litatea muncii. Dovadă că întregul 
plan de export a fost acoperit cj 
contracte. Totuși, asa cum se subli
nia si în darea de seamă, numai 20 
la sută din produsele sortate si su
puse remedierilor au cauze care se 
situează în afara colectivului nostru, 
restul ne aparțin. Iată, la atelierul 
de călcătorie se întîmplă uneori să 
se Întrerupă aburul sau să scadă 
presiunea acestuia. Asta înseamnă 
că produse din material bun. lucrate 
frumos, ies de pe banda de fabri
cație șifonate. Or. se știe că forma 
de prezentare a produselor contează 
foarte mult pentru parteneri și nu 
atit pentru ei. cit pentru consuma
tori. Este necesar deci să crească 
răspunderea fiecăruia dintre noi 
pentru munca încredințată, ceea ce 
va determina saltul calitativ mult 
dorit de colectivul nostru.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

------------- In această săptămină -----------

KCOLTAAEA GRM MUIE 
ÎNCHEIATA PE TOATE SITPRflFHEU

PENTRU CA OGOARELE SĂ RODEASCĂ BOGAT

Stadiul recoltării griului la data de 7 august: Cifrele înscrise pe hartâ 
reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strîns griul 

in cooperativele agricole

Irigați culturile zi și noapte, 
plantele au mare nevoie de apă!

• Programele zilnice de udări să fie reaiizate riguros e Prioritate irigațiilor în județele din sudul țării, unde 
plantele au mare nevoie de apă ® Sarcini imediate: constituirea de echipe pentru buna întreținere a sistemelor; 

prezența pe teren a specialiștilor; urmărirea permanentă a situației de către comitetele județene de partid
Toate culturile prăsitoare sînt în 

faza formării roduiui. cînd cerințele 
de apă ale plantelor sint maxime. Cu 
toate ploile abundente ce au căzut 
în cursul lunii iunie si. in unele zone, 
chiar și in luna trecută, totuși in ju
dețele din sudul tării rezerva de umi
ditate. din sol este la un nivel scă
zut. Consumul de apă ridicat al plan
telor. ca și evaporatia puternică cau
zată de căldurile excesive din ulti
mele săptămini au determinat ca de
ficitul de umiditate în perimetrele 
irigate să fie de 800—1 000 metri cubi 
de apă Ia hectar, pe terenurile unde 
s-au aplicat udări, și de 1 500—1 800 

DIN VINA CUI APA NU A AJUNS PE 29185 HECTARE?

Mal sint de recoltat 320 000 hectare cu griu, situate îndeosebi tn ju
dețele din Transilvania și nordul Moldovei. Tocmai de aceea, prin folosi
rea cu randament sporit a combinelor, organizarea temeinică a muncii și 
folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru, ritmul secerișului trebuie 
intensificat la maximum astfel ca în această săptămină recoltarea griului 
să se încheie pe toate suprafețele și in toate județele. Comandamentele 
locale și conducerile unităților agricole sînt chemate să subordoneze rea
lizării acestui obiectiv toate acțiunile, luind măsuri hotărîte pentru grăbi
rea lucrărilor.

Concomitent cu urgentarea secerișului, o atenție deosebită trebuie să 
se acorde depozitării griului în cele mai bune condiții șî livrării la bazele 
de recepție a tuturor cantităților contractate cu statul. Din datele furni
zate de Centrala de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice rezultă 
că in multe din județele care au început mai tirziu secerișul s-au creat 
decalaje mari intre suprafețele recoltate și cantitățile de griu livrate la 
bazele de recepție. De aici rezultă necesitatea unor măsuri imediate și 
energice pentru mai buna utilizare a mijloacelor de transport și organi
zarea judicioasă a muncii la bazele de recepție, astfel ca livrarea produ
selor să se facă in ritm cu recoltarea.

După cum am arătat. In perioada 29 iulie—4 august. în 
sistemele mari nu s-au irigat 29 185 hectare ; din această 
suprafață, pe 3 337 ha deficitul de apă a fost completat 
prin precipitații. De restul nerealizărilor se fac respon
sabile :
• întreprinderile din cadru! Centralei de exploatare a 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare : nu au asigurat apă 
pentru irigarea a 1 898 hectare, din cauza defecțiunilor 
apărute în rețeaua de aductiune a apei, în sistemele vechi, 
situate în județele Ialomița, Constanta și Buzău.
• Unitățile de construcții ale Departamentului de îm

bunătățiri funciare — trusturile din București. Galați si 
Constanța : au dat în exploatare. în acest an, sisteme cu 
defecțiuni de ordin constructiv — Giurgiu—Răsmirești, 
Dor Mărunt. Dorobanțu. Insula Mare a Brăilei. Sinoe. Deși 
sistemele sînt în garanția constructorului, defecțiunile nu 
au fost remediate cu promptitudine, din care cauză nu 
s-au putut face udări pe 7 098 hectare.

Rezultă că nerealizarea programu
lui de udări în săptămină trecută a 
fost determinată. în majoritatea ca
zurilor. de cauze subiective, care țin

metri cubi de apă pe terenurile ce 
nu au fost udate cu regularitate. De 
aici, necesitatea imperioasă ca în ur
mătoarele 2—3 săptămini — decisive 
pentru formarea rodului — udarea 
culturilor să se facă cu intreaga ca
pacitate a sistemelor de irigații. Cum 
se desfășoară udările ?

tn perioada 29 iulie—4 august. în 
sistemele mari de irigații au fost pro
gramate să fie udate 412 706 ha și s-a 
realizat 399 249 ha. Aparent, nereali- 
zarea fată de program ar fi de numai 
13 457 ha. Spunem aparent, deoarece, 
în timp ce multe unități agricole au 
depășit proararQul de udări, altele 

de slaba organizare. în unele unități 
agricole, a activității de irigații, ca 
și de lipsa de întreținere si suprave
ghere a funcționării ireproșabile a 

s-au situat cu mult sub nivelul sta
bilit. Nerealizarea efectivă este de 
29185 ha. Iată de ce. pornind de la 
ideea că la irigații nu există com
pensație, adică ceea ce s-a pierdut 
azi nu poate fi recuperat mîine. re
zultă că depășirile unor unități agri
cole nu sint de natură să îmbunătă
țească cu nimic situația acelor uni
tăți agricole ce nu și-au realizat 
programul de udări.

Din ce cauză sistemele de Irigații 
nu au funcționat la intreaga capaci
tate ? Iată ce rezultă din analizele 
efectuate de Centrala de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

® Comandamentele locale din județele Ialomița, Dolj, 
Brăila, Olt, Ilfov, Constanța : nu au acționat stăruitor 
pentru pregătirea si asigurarea necesarului de motopom- 
piști și udători pentru mutarea aripilor de aspersiune, 
ceea ce a determinat ca. in aceste județe. 9 116 ha să nu 
primească apă.

O Centrala Industrială de rețele electrice : a provocat 
dese întreruperi in livrarea energiei electrice și scăderi 
de tensiune in rețeaua de distribuție ; din aceste cauze, in 
județele Constanța. Mehedinți. Dolj, Tulcea și Ilfov nu 
au putut să fie irigate 3 243 hectare.

® Centrala PECO : deși unitățile agricole dispun de 
repartiții de carburanți la nivelul necesarului, pentru 
funcționarea motopompelor. unitățile teritoriale ale cen
tralei nu livrează la timp toate cantitățile de carburanți 
repartizate. Este o situație ce se repetă lună de lună 
și care a afectat irigarea a 2 493 hectare.

sistemelor. Tinînd seama că în aceste 
zile si în perioada imediat următoare 
este imperios necesar ca toate siste
mele de irigații să funcționeze la în

treaga capacitate, revine organelor si 
unităților vizate obligația de mare 
răspundere de a lua măsuri pentru 
înlăturarea imediată șl energică a 
deficiențelor semnalate. Așa cum sub
liniam și la început, perioada optimă 
de udare a culturilor s-a scurtat 
foarte mult. Iată de ce este de cea 
mai mare importantă pentru recolta 
acestui an ca. îndeosebi, cultura po
rumbului — Ia care s-au asigurat 
densități sporite — să fie irigată in 
cursul lunii august pe toate terenurile 
amenajate. în ordinea priorităților 
urmează udarea legumelor, sfeclei de 
zahăr, culturilor succesive si plante
lor furajere.

Subliniind această necesitate, este 
de neînțeles de ce, în loc să crească, 
suprafețele programate a fl irigate 
pe săptămină în curs — 5—11 au
gust — au scăzut cu 14 000 ha față 
de cit s-a planificat în săptămină tre
cută. Din informațiile pe care le-am 
primit de la centrala de resort reiese 
că se intîmpină greutăți serioase in 
asigurarea energiei electrice necesare 
funcționării stațiilor de pompare. în 
situația de față. cînd. din cauza se
cetei din sudul tării, plantele au un 
consum de apă mai ridicat decit in 
mod obișnuit, orice calcul economic 
sau de eficientă trebuie să plece de 
la considerentul că fiecare oră. fie
care zi de întîrziere la udarea cultu
rilor poate avea consecințe mari asu
pra nivelului producției. Ca atare, 
nici un efort nu trebuie precupeții 
pentru a se asigura nlantelor. mai 
ales in județele din sudul tării, apă 

de care au nevoie. Aceasta este in 
interesul economiei naționale, al 
nostru, al tuturor.

în această ordine de idei, comite
tele județene de partid au datoria 
să intervină energic si să ia toate 
măsurile ce se impun pentru a pune 
capăt imediat neajunsurilor care Îm
piedică exploatarea la capacitatea 
maximă a sistemelor, aslgurindu-se 
condiții pentru irigarea culturilor pe 
toate suprafețele prevăzute. Hotăritor 
in acest scop este ca. pretutindeni, 
comandamentele locale să organizeze 
echipe speciale pentru remedierea 
operativă a defecțiunilor ce anar atit 
in rețeaua de aductiune a apei, cit 
Si Ia echipamentele mobile de udare, 
să asigure numărul necesar de lucră
tori și baza materială. Totodată, se 
cere ca toți specialiștii să fie per
manent pe teren pentru a urmări și 
îndruma nemijlocit lucrările de Iri
gații. astfel ca pretutindeni să se facă 
udări uniforme, de bună calitate.

BĂTĂLIA PENTRU RECOLTĂ 
PE TERENURILE ÎNSETATE ÎN
SEAMNĂ ACUM BĂTĂLIA PENTRU 
IRIGAȚII și. de aceea, este absolut 
necesar ca. printr-un efort conjugat, 
toii factorii cu răspunderi in agricul
tură. sub conducerea nemijlocită a 
comitetelor județene de partid, a 
comandamentelor locale, să asigure 
condiții pentru ca in această săptă
mină udarea culturilor să fie intensi
ficată Ia maximum.

Aurel PAPADIUC
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SPRIJIN FERM SI UNANIMĂ APRORARE A COMUNIȘTILOR 
$1 TUTUROR OAMENILOR MONCII FATĂ DE IDEILE

SI POZIȚIILE EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Comuniștii, toți oamenii muncii 

din județul Argeș, asemenea Întregu
lui nostru popor, au urmărit cu cel 
mai viu interes, cu deplină satisfac
ție și aprobare magistrala expunere 
făcută de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la ședința activului cen
tral de partid și de stat — se arată 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Sîntem mîndri că și acum — ca de 
atîtea ori — în cursul prodigioasei 
activități pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, 
prin glasul dumneavoastră respectat, 
ați făcut încă o dată cunoscute în
tregii lumi voința și aspirațiile fier
binți de pace, prietenie, colaborare și 
înțelegere care animă partidul și po
porul nostru, hotărîrea neclintită a 
tuturor comuniștilor, a României so- . 
cialiste de a face și pe viitor totul 
pentru întărirea unității țărilor socia
liste, pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
a unui climat în care toate popoarele 
să-și poată consacra energiile pro
gresului economic și social, ridicării 
bunăstării generale.

Strălucita analiză a principalelor 
fenomene și tendințe ale vieții inter
naționale contemporane, a căilor de 
rezolvare a principalelor probleme 
ce confruntă astăzi omenirea, im
portantele clarificări asupra unor 
fenomene internaționale, excepționala 
bogăție de idei și soluții practice, în
tregul conținut al acestei magistrale 
expuneri constituie un îndreptar 
practic de inestimabilă valoare pen
tru fiecare comunist, pentru fiecare 
organizație de partid.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
drept expresie a dragostei și prețui
rii nemărginite ce vi le purtăm — 
pentru activitatea neobosită în slujba 
înfloririi scumpei noastre patrii, a 
creșterii prestigiului ei internațional, 
a cauzei păcii, securității, colaborării 
și înțelegerii — noi, cei care trăim șî 
muncim în Argeș, asemenea întregu
lui popor, vom face totul pentru în
deplinirea exemplară a politicii 
partidului nostru, în a cărei elaborare 
dumneavoastră aveți rolul hotărâtor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. se 
spune : Dînd glas puternicului ecou 
pe care l-a produs în rîndul comu
niștilor, al tuturor locuitorilor jude
țului Botoșani magistrala expunere 
pe care ați prezentat-o in fața acti
vului central de partid și de stat, ta- 
găduiți-ne să vă adresăm, mult sti
mate șl iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai adinei sentimen
te de prețuire și recunoștință pentru 
modul strălucit, profund științific in 
care ați abordat, sintetizat și expli
cat cele mai arzătoare probleme ce 
frămîntă omenirea contemporană, în- 
tr-un moment în care salvgardarea 
păcii și securității în lume se impune 
cu tot mai multă acuitate.

Prin cuvîntul dumneavoastră înțe
lept, adine pătruns de învățătura și 
practica revoluționară ale clasei 
muncitoare, de socialismul științific 
continuu îmbogățit, prin profundul 
democratism ce-1 promovați cu con
secvență și fermitate în rîndul parti
dului și poporului, mutațiile și ten
dințele ce se manifestă în momentul 
actual pe arena internațională ne-au 
fost deplin clarificate. în prezent, or
ganele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești acționează pentru 
studierea de către comuniști, de că
tre toți oamenii muncii a acestui do
cument de excepțională valoare teo
retică și practică, pentru larga popu
larizare in rîndul tuturor oamenilor 
muncii a valoroaselor idei pe care le 
conține. Ne angajăm să acționăm 
întru totul în spiritul ideilor și prin
cipiilor pe care le-ați reafirmat și 
care se înscriu indisolubil in orien
tările date politicii noastre interne și 
externe de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Oamenii muncii din județul Buzău 
au urmărit cu vie satisfacție si adine 
interes, alături de întregul ponor 
roman, magistrala expunere pe care 
ati prezentat-o în fata activului cen
tral de partid și de stat, document de 
înaltă valoare teoretică Si practică, 
noua si strălucita analiză, riguros 
științifică, a tabloului lumii con
temporane. elocventa expresie a in
terpretării realiste si juste. în spirit 
revoluționar, a complexelor fenomene 
si procese ce se desfășoară in zilele 
noastre — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R.

Tezele Si ideile ne care le-ați ex
primat cu deosebită claritate și forță 
revoluționară întrunesc deplinul 
acord, adeziunea si aprobarea noas
tră unanimă, pentru că ele izvorăsc 
din aspirațiile vitale ale României de 
a trăi în pace si colaborare cu toate 
popoarele lumii, de a participa activ 
la viata internațională, de a contri
bui din toate puterile sale la stator
nicirea unor relații democratice intre

Larga deschidere spre nou și ori
ginalitatea soluțiilor propuse de 
România în vederea reglementării 
unor probleme ale contemporaneității 
si promovarea unui cuts pozitiv al 
vieții internaționale sînt nemijlocit 
legate de prestigioasa activitate pe 
care dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general, o 
desfășurați în fruntea partidului si 
statului. Patriot si revoluționar 
înflăcărat personalitate proeminentă 
a vieții politice mondiale, militant de 
seamă al mișcării comuniste si mun
citorești. dumneavoastră acționați 
neobosit pentru eliberarea tuturor 
popoarelor ce se mai află încă sub 
dominația colonialismului si neoco- 
lonialismului. unirea pe plan national 
si international a forțelor progresiste 
în lupta pentru transformarea demo
cratică a societății, pentru pace si 
socialism, pentru lichidarea subdez
voltării si crearea unei noi ordini 
economice mondiale.

Dind expresie atașamentului profund 
fată de politica internă si externă a 
partidului si statului nostru, oamenii 
muncii din județul Buzău. în frunte 
cu comuniștii, isi manifestă hotărîrea 
fermă de a întâmpina marea sărbă
toare de la 23 August cu noi și 
importante succese in întrecerea so
cialistă. conștient! că astfel isi aduc 
contribuția la realizarea programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 

României spre comunism, pentru 
afirmarea ei crescindă ta rîndul 
națiunilor lumii.

Activiștii de partid șî de »tat, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Constanta au luat cunoștință 
cu deosebit interes de conținutul ex
punerii magistrale pe care ati pre- 
zentat-o la adunarea activului central 
de partid și de stat și dau o înaltă 
apreciere grijii pe care o poartă 
conducerea partidului nostru, dum
neavoastră personal, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general, pen
tru informarea întregului nostru 
partid si popor cu problemele majore 
ale evoluției procesului revoluționar 
mondial, cu concluziile materialist
dialectice desprinse din analiza știin
țifică a conținutului epocii con
temporane — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Noi vedem în bogăția de îdei 
cuprinse în această amplă expunere 
contribuția strălucită a Partidului 
Comunist Român, a dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Ia îmbogățirea socialis
mului științific, la dinamizarea teo
riei si practicii revoluționare, prin 
studierea permanentă a realităților 
concrete, a evoluției proceselor și fe
nomenelor ce au loc în viata interna
țională, prin indicarea, în spiritul 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națională ale 
partidului, a unor soluții originale 
problemelor multiple, complexe pe 
care le ridică înfăptuirea unei noi 
ordini economice si politice interna
ționale. construirea unei lumi mai 
bune si mai drepte pe planeta 
noastră.

Vă încredințăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu fermitate pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor 
si sarcinilor ce ne revin din hotă- 
ririle Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului 
în toate domeniile de activitate, pen
tru întărirea spiritului de răspundere, 
a ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă. Nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne aduce o oontributie 
sporită la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României. Ne angajăm să facem tot 
ce depinde de noi pentru cunoașterea 
si aplicarea politicii interne si externe 
a partidului si statului nostru, la 
elaborarea si înfăptuirea căreia dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă aduceți o 
contribuție hotărâtoare.

In telegrama COMITETULUI DE 
STAT AL PLANIFICĂRII se spune : 
Comuniștii, întregul personal mun
citor din Comitetul de Stat al Pla
nificării au urmărit cu deosebit in
teres expunerea pe care ați rostit-o 
în fața activului central de partid și 
de stat, expunere care caracteri
zează într-un mod strălucit tendin
țele și mutațiile care au loc pe arena 
internațională, în mișcarea comunistă 
și muncitorească, precum și poziția 
Partidului Comunist Român față de 
problemele de importanță majoră 
care confruntă astăzi omenirea.

Analiza profundă a celor mai 
acute probleme, de care depinde în 
prezent soarta umanității, constituie 
o contribuție de o deosebită valoare 
la îmbogățirea tezaurului teoriei și 
practicii revoluționare, reprezintă o 
elocventă și convingătoare demon
strație a ceea ce România socialistă, 
prin gîndirea dumneavoastră crea
toare, consideră a fi esența concep
tului de importanță primordială cu 
privire la noua ordine economică și 
politică internațională.

Prin cuvîntul dumneavoastră, na
țiunea noastră s-a afirmat încă 
o dată drept un promotor activ al de
mocrației internaționale, exponentă 
a unei politici dinamice și realiste, 
în rezolvarea problemelor de cea 
mai mare actualitate care frămîntă 
omenirea, inițiatoare a unor deose
bit de valoroase actiițni de pace și 
cooperare în toate domeniile.

Ne exprimăm întreaga adeziune la 
aceste idei novatoare și ne anga
jăm ca, alături de toți oamenii mun
cii din țara noastră, să depunem 
fără preget toate eforturile și capa
citatea noastră de muncă pen
tru aplicarea ta practică a a- 
cestor idei, a sarcinilor ce re
vin Comitetului de Stat al Pla
nificării din documentele programa
tice ale Congresului al XI-lea, Con
ferinței Naționale și Plenarei din 
martie a.c. a Comitetului Central al 
partidului cu privire la perfecționa
rea mecanismului economico-finan- 
ciar, pentru a contribui la întărirea 
economică și politică a patriei noas
tre și ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități economico- 
sociale.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari din județul Co- 
vasna, împreună cu întregul nostru 
partid și popor, au urmărit cu viu 
interes, cu sentimente de înălțătoare 
mîndrie patriotică și deplină satis
facție magistrala dumneavoastră ex
punere, rostită la ședința activului 
central de partid și de stat, a în
tregii națiuni și ișl exprimă acor
dul total și adeziunea deplină ia 
concluziile științifice și orientările 
clarvăzătoare cuprinse in acest do
cument de importantă programati
că. de fundamentală afirmare a 
principiilor politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru — se spune In telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN COVASNA 
AL P.C.R.

Expunerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie o profundă și 
strălucită analiză științifică a prin
cipalelor fenomene și tendințe ale 
vieții internaționale contemporane, a 
căilor de soluționare a problemelor 
majore cu care se confruntă ome
nirea. a modului ta care România 
socialistă acționează în permanentă 
pentru întărirea păcii și colaborării 
in lume, reprezintă o contribuție va
loroasă ta consolidarea procesului de 
destindere între toate statele, indi
ferent de mărimea și orinduirea lor 
socială.

Prestigiul de care România se 
bucură astăzi în întreaga lume este 
indisolubil legat de proeminenta 
dumneavoastră personalitate, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general. Activitatea revoluționa

ră tachinată umanității și spiri
tul de comunist intransigent cu 
care acționați pentru înfăptuirea u- 
nității indisolubile dintre politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, întîlnirile și rodnicele 
convorbiri cu șefi de state și guver
ne, cu conducători ai partidelor co
muniste și muncitorești, cu persona
lități de seamă ale vieții politice in
ternaționale, definesc înaltele calități 
de conducător, gîndirea revoluționa
ră, profund științifică și creatoare a 
dumneavoastră, dăruirea și crezul 
nestrămutat ta mai binele omenirii, 
pentru crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte, pentru Înfăptuirea as
pirațiilor de pace și progres ale în
tregii umanități.

Oamenii muncii, români și ma
ghiari. din județul nostru, strîns u- 
niți ta jurul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al dum
neavoastră. cel mal iubit, stimat și 
prețuit fiu al poporului, își însușesc 
întru totul prețioasele teze din docu
mentul prezentat națiunii și lumii 
contemporane, teze pe care le con
sideră ca un îndreptar sigur în acti
vitatea viitoare și se angajează să 
acționeze cu o voință fermă pentru 

DIN TELEGRAMELE ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• „Expresie elocventă a capacității de analiză științifică, 
materialist-dialectică a fenomenelor fundamentale 

ale lumii de mi, strălucita dumneavoastră expunere 
constituie o contribuție deosebit de prețioasă Iu 
îmbogățirea tezaurului gindirii revoluționare"

• „Prin cuvîntul dumneavoastră, națiunea noastră s-a 
afirmat încă o dată drept exponentă a unei politici 
dinamice și realiste, promotoare activă a soluționării 
marilor probleme ale contemporaneității"

• „Ne alăturăm intru totul efortului dumneavoastră, 
perseverenței și dăruirii totale față de cauza păcii, 
libertății și progresului popoarelor, angajîndu-ne să 
depunem toate eforturile în realizarea sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al partidului"

aplicarea neabătută în viață a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, să acționeze cu 
hărnicie, abnegație și spirit revolu
ționar pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de partid în acest cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Activul organizației județene de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Iași, alături de între
gul nostru popor, au urmărit cu viu 
Interes si adîncă satisfacție expunerea 
prezentată de dumneavoastră în fata 
activului central de partid si de stat 
cu privire la pozițiile și aprecierile 
partidului nostru asupra problemelor 
majore ale lumii contemporane.

Analiza efectuată prin prisma In-* 
vătăturii revoluționare a clasei mun
citoare. a socialismului științific 
asupra principalelor tendințe si fe
nomene din viata internațională con
stituie o nouă contribuție a partidului 
nostru, a dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. la îmbo
gățirea gindirii politice, la elaborarea 
căilor de acțiune a forțelor interesate 
în promovarea destinderii, colaboră
rii si păcii în lume, o nouă si 
strălucită afirmare a pozițiilor crea
toare. a spiritului dinamic șl con
structiv pe care le-a promovat tara 
noastră pe arena internațională si 
care i-au adus un mare prestigiu si 
o largă prețuire pe toate meridianele 
globului.

împărtășind întru totul aprecierea 
dumneavoastră cu privire la legătura 
organică dintre politica internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. cu privire la faptul că afirmarea 
si prestigiul socialismului ta lume se 
obțin prin fapte, prin rezultatele 
concrete in edificarea noii orânduirii, 
ne angajăm să acționăm neobosit, cu 
dăruire si abnegație, cu spirit revo
luționar pentru progresul neîntrerupt 
al tării, pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru 
triumful socialismului si comunis
mului în România.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. că organizația noastră jude
țeană de partid va tace totul pentru 
Îndeplinirea tuturor obiectivelor ac
tualului cincinal, a tuturor sarcinilor 
ce ne revin din programul partidului, 
ta industrie, agricultură, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai, 
pentru educarea si formarea tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri ta spiritul principiilor noi. 
comuniste de viată si muncă, al 
idealurilor de pace, prosperitate, de 
libertate si suveranitate a popoarelor 
lumii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Ilfov au luat cunoștință 
cu profundă admirație de conținutul 
strălucitei dumneavoastră expuneri 
la ședința activului central de partid 
și de stat — document de excepțio
nală însemnătate teoretică și practi
că, de mare actualitate politică, con
tribuție valoroasă, originală la dez
voltarea socialismului științific, la 
îmbogățirea patrimoniului de idei și 
experiență al forțelor progresiste ale 
lumii contemporane.

Organizația județeană de partid, 
pătrunsă de importanța și profunzi
mea orientărilor definite în această 
cuvîntare, exprimînd gîndurile și 
sentimentele tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în orașele și satele ilfo- 
vene, reafirmă întreaga sa adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului, al cărei arhi
tect clarvăzător și neobosit promotor 
sînteți dumneavoastră. Ideile și prin
cipiile pe care cu atîta claritate și 
putere de convingere le-ați prezen
tat în fata întregii țări, strălucita a- 
naliză a principalelor fenomene și 
tendințe ale vieții internaționale 

contemporane, a căilor de soluționa
re a problemelor care confruntă as
tăzi omenirea, a activității consec
vente a României închinată păcii și 
colaborării internaționale găsesc în 
conștiința și inimile oamenilor mun
cii ilfoveni o deplină aprobare, spri
jinul lor nețărmurit.

Contribuția deosebită pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, conducător politic de talie 
internațională, teoretician și militant 
revoluționar apreciat și stimat ta în
treaga lume, ați adus-o și cu acest 
prilej la dezvoltarea și afirmarea 
teoriei materialismului dialectic și 
istoric, la combaterea teoriilor retro
grade, reacționare, ne înarmează cu 
argumente profund științifice, cu o 
linie politică și ideologică mobiliza
toare și clafă, va da muncii noastre 
educative un nou și puternic impuls, 
un conținut și mai bogat.

Vă asigurăm, mult stimate el Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
totala noastră adeziune față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, față de vasta și presti
gioasa activitate ce o desfășurat! în 
slujba intereselor supreme ale na
țiunii, ale păcii șl colaborării între 
popoare și ne exprimăm hotărirea 
de a face totul pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, pentru ca Il
fovul să-și aducă o contribuție și 
mai mare la opera de edificare a so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul patriei, de întărire a suvera
nității și independenței României 
socialiste.

Analiza de excepțională profunzi
me teoretică, de responsabilă anga
jare revoluționară, comunistă și, tot
odată, de fertilă și constructivă ori
entare practică pune, o dată ta plus, 
ta evidență justețea liniei politice 
elaborate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., faptul că ea răspunde pe de
plin intereselor vitale ale poporului 
nostru, ale construcției socialiste — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R.

Fiind în unitate Indisolubilă, orga
nică cu politica internă, politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
urmărind crearea unui cadru inter
național favorabil realizării năzuin
țelor de pace, de solidaritate și co
operare în spirit nou, democratic, e- 
chitabil pe arena internațională ale 
poporului nostru evidențiază cu ne
dezmințită constantă. capacitatea 
dumneavoastră de a da răspuns pro
blemelor complexe ale lumii contem
porane, de a contura în mod științi
fic, revoluționar căi și modalități de 
acțiune ce răspund intereselor și as
pirațiilor majore ale popoarelor, ale 

forțelor progresiste de pretutindeni.
In cugetul și simțirea activiștilor 

de partid și de stat, ca și ale tuturor 
oamenilor muncii, români, maghiari 
și germani din județul nostru, măre
țele realizări în construcția econo- 
mico-socială a patriei, ca și străluci
tele manifestări ale politicii externe 
a partidului și statului nostru sînt 
legate indestructibil de personalitatea 
și activitatea dumneavoastră exem
plară, de calitățile neegalate de gân
ditor revoluționar, de conducător po
litic și comunist de omenie pe care 
le întruniți, sintetizând în chip fericit 
virtuțile poporului. nostru, ale comu
niștilor români.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să reali
zăm și să depășim sarcinile economi- 
co-sociale pe acest an și pe întregul 
cincinal, astfel îneît, prin înflorirea 
meleagurilor sătmărene, să partici
păm la progresul și prosperitatea pa
triei, la afirmarea ei și mai presti
gioasă în rîndul statelor lumii.

Caracterizată ta întregime de un 
spirit analitic de înaltă ținută știin
țifică. conținând o mare încărcătură 
de argumente convingătoare, in spri

jinul luptei pentru pacea omenirii, 
pentru progresul neîntrerupt și pros
peritatea tuturor națiunilor, pentru 
colaborare si înțelegere între popoa
re. pentru o lume mai dreaptă si mal 
bună, expunerea dumneavoastră con
stituie un document de mare presti
giu pe arena internațională, care va 
contribui la înțelegerea tendințelor 
actuale în politica mondială si pe a- 
ceastă bază va mobiliza opinia pu
blică de pe toate meridianele la in
tensificarea luptei pentru salvgarda
rea păcii — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R.

Aprobind ta totalitate conținutul a- 
cestei expuneri, care are la bază 
orientările Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidu
lui. oamenii muncii vasluieni, mun
citori. țărani cooperatori, intelectuali, 
tineri și vîrstnici. bărbați si femei, 
vă adresează un călduros omagiu de 
recunoștință pentru tot ce faceți ca 
tara noastră să Urce noi trepte de 
civilizație si progres, să se afirme 
tot mai puternic ta lume ca o țară 
a păcii și colaborării internaționale.

Ne angajăm, ta același timp, să 
facem totul pentru a asigura aplica
rea neabătută a hotărîrilor partidului 
si statului, a indicațiilor și îndemnu
rilor dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pline de înțelep
ciune si clarviziune politică.

Intr-o atmosferă înălțătoare, da 
profundă vibrație patriotică, comu
niștii si toti oamenii muncii _ din 
MINISTERUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE, urmărind strălucita 
expunere pe care dumneavoastră ați 
făcut-o la ședința activului central 
de partid si de stat, vă adresează, 
odată cu deplina aprobare si întrea
ga noastră adeziune, cele mai căl
duroase mulțumiri si profunda lor 
recunoștință pentru analiza atotcu
prinzătoare a fenomenelor, mutații
lor și tendințelor ce au loc pe arena 
vieții internaționale, ta mișcarea 
comunistă si muncitorească.

Reliefînd un amplu program menit 
să contribuie la solutionarea marilor 
probleme economice, politice si so
ciale ale contemporaneității, de așe
zare a relațiilor dintre state pe prin
cipiile egalității, suveranității, inde
pendentei. colaborării și neameste
cului în treburile interne, magistrala 
dumneavoastră expunere constituie 
un document de excepțională valoare 
programatică, care dă glas aspirații
lor unui întreg popor, ale națiunii 
noastre socialiste.

Insușindu-ne întru totul poziția 
Partidului Comunist Român, gîndirea 
dumneavoastră profund revoluționa
ră, științific fundamentată în pro

blemele cardinale cu care se con
fruntă astăzi omenirea, direcțiile 
clare ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, ne expri
măm sentimentele de inaltă mîndrie 
comunistă și patriotică pentru con
tribuția creatoare a partidului nostru, 
a dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe secretar general, la îmbo
gățirea tezaurului socialismului știin
țific. la afirmarea plenară a Româ
niei în lume, la creșterea aportului 
tării noastre ta solutionarea proble
melor de care depind pacea și pro
gresul omenirii.

Vă rugăm să primiți, totodată, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. asigurarea devotamentului nos
tru cel mai deplin fată de politica 
internă și externă a partidului și 
statului, angajamentul nostru solemn 
de a acționa cu cea mai înaltă abne
gație. în spirit revoluționar, de dă
ruire totală pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XI-lea 
si ale Conferinței Naționale ale parti
dului.

Activiștii de partid șl de stat, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea, asemenea întregului 
popor, trăiesc sentimente de vibran
tă mîndrie patriotică,, profundă sa
tisfacție și deplină aprobare față de 
tezele și ideile de inestimabilă va
loare teoretică și practică cuprinse 
în magistrala expunere rostită de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se spune 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VILCEA AL P.C.R.

Analiza științifică a fenomenelor 
și tendințelor pe plan mondial pe 
care ați făcut-o, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
poartă puternic pecetea geniului 
dumneavoastră creator, a spiritului 
revoluționar, clarviziunii și realis
mului ce vă caracterizează gîndirea și 
activitatea.

Cu gîndul și Inima alături de 
dumneavoastră, mult Iubite tovarășe 
secretar general, am urmărit cu viu 
interes și profundă satisfacție apre
cierile, tezele și orientările care de
finesc ta mod strălucit întreaga po
litică externă a partidului și statu
lui nostru, al cărei inițiator și pro
motor sînteți dumneavoastră. Expre
sie elocventă a capacității de anali
ză științifică, materialist-dialectică a 
marilor probleme ale contempora
neității, strălucita dumneavoastră 
expunere constituie o amplă și origi
nală contribuție la clarificarea unor 
probleme teoretice de cea mai mare 
însemnătate, la dezvoltarea gindirii 
revoluționare, la , îmbogățirea tezau
rului de experiență colectivă în con
strucția socialismului și comunis
mului.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
fiecare activist, fiecare membru al 
partidului, fiecare om al muncii din 
județul Vilcea, înțelegind participa
rea la înfăptuirea politicii externe a 
partidului prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale 
ce ii revin, ișl va consacra toate 
energiile, toată puterea de creație 
prosperității scumpei noastre patrii, 
care urcă viguros, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a parti
dului, a secretarului său general, pe 
cele mai înalte culmi ale celei mai 
înfloritoare civilizații, civilizația co
munistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se 
spune : Ampla si cuprinzătoarea 
expunere făcută asupra unor pro
bleme vitale ale situației interna
ționale confirmă încă o dată, cu o 
deosebită putere de convingere, con
secventa cu care dumneavoastră 
urmăriți ca întregul nostru popor să 
fie informat cu cele mai arzătoare 
probleme ale vieții interne si ex
terne.

întreaga cuvîntare este străbătută 
de grija și patosul revoluționar ce 
vă animă permanent pentru viito
rul fericit al poporului român, pen
tru întronarea unui spirit de drep
tate și echitate in lume, pentru asi
gurarea condițiilor care să dea po
poarelor dreptul de a decide singu
re asupra propriului lor prezent și 
viitor. Ați demonstrat încă o dată, 
cu deosebită vigoare, Înalta capaci
tate de care dispuneți, clarviziunea 
de a oferi soluții practice, științific 
fundamentate, la cele mai importan
te probleme cu care se confruntă 
lumea contemporană, în direcția în
tăririi unității și forței socialismu
lui. democratizării vieții internațio
nale, lichidării subdezvoltării și a 
decalajului dintre țările bogate și 
cele sărace, înfăptuirii dezarmării 
generale și, în primul rînd, a celei 
nucleare, normalizării relațiilor din
tre unele detașamente ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, propunînd la toate acestea 
un mod propriu, original de rezol
vare, care ridică și mai mult pres
tigiul țării și partidului nostru pe 
arena mondială.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid Vrancea va 
desfășura o amplă muncă politică și 
va face totul ca Ideile șl tezele de 
excepțională însemnătate cuprinse 
ta cuvîntarea dumneavoastră să fie 
plenar însușite de către toti cetățe
nii județului, să determine o mai 
largă mobilizare la îndeplinirea tutu
ror obiectivelor ce ne revin nentru 
creșterea contribuției noastre la în
făptuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea si Conferința Na
țională ale partidului.

în telegrama BIROULUI CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR se soune : 
Pionierii României socialiste. îm
preună cu comandantii-instruc- 
tori și activiștii Organizației pio
nierilor. alături de întregul nos
tru popor, au urmărit cu vie emoție 
și nrofundă satisfacție magistrala ex
punere rostită de dumneavoastră. 
Sîntem deosebit de mîndri că. prin 
glasul dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general al partidului, 
întreaga lume a putut din nou să cu
noască Idealurile poporului nostru de 
libertate, prosperitate, umanism si 
bună înțelegere cu toate popoarele 
lumii. Ati făcut si de această dată să 
«e audă puternic gîndurile si năzuin

țele unul popor cu o istorie multi
milenară, care a știut să-si aleagă 
conducătorii, ta rândul cărora dum
neavoastră. cel mai brav si mai drept 
dintre fiii săi. ocupați locul cel mai 
de cinste.

Participăm cu tot entuziasmul co
pilăriei noastre fericite la emoționan
ta atmosferă ce a cuprins întreaga 
tară, expresie a înaltei aprecieri pe 
care toti cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, o dau po
liticii interne si externe a României 
socialiste, contribuției dumneavoastră 
inestimabile, mult Iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, la ela
borarea. fundamentarea si înfăptuirea 
ei. Deși sintem la o vîrstă fragedă, 
noi. purtătorii cravatei roșii cu tri
color. ne dăm pe deplin seama că 
prodigioasa dumneavoastră activitate 
închinată păcii si libertății popoare
lor. prosperității Si bunei înțelegeri 
cu toate țările lumii, urmărește asi
gurarea unei vieți fericite, lipsite de 
griji, pentru tînăra generație, atît 
pentru noi. cei din România, cît si 
pentru toti copiii de pe planeta 
noastră.

Alături de întregul nostru popor, 
de voința fermă a întregii noastre 
națiuni, ne angajăm solemn_ să ur
măm neabătut politica internă si ex
ternă a partidului si statului, să ac
ționăm neobosit pentru a transforma 
în fapte hotărârile Congresului al XI- 
lea si ale Conferinței Naționale ale 
partidului, să învățăm si să muncim 
pentru a deveni buni muncitori, buni 
specialiști, cetățeni demni ai scumpei 
noastre patrii, asa cum ne invătati 
dumneavoastră.

în telegrama COLECTIVULUI A- 
CADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU" 
se arată : Sintem animați de pro
funde simțăminte de mîndrie patrio
tică pentru faptul că în conștiința 
lumii contemporane România socia
listă. președintele ei se bucură de o 
inaltă prețuire și unanim respect, de 
un tot mai mare prestigiu pentru 
aportul principial, clarvăzător, ferm 
la soluționarea problemelor de care 
depind pacea și progresul omenirii. 
Document programatic de excepțio
nală valoare teoretică si practică, ex
punerea dumneavoastră constituie un 
model de abordare științifică, crea
toare a fenomenelor vieții interna
ționale, o contribuție de preț la te
zaurul gindirii revoluționare mon
diale.

Dezvoltând și adinei nd tezele și a- 
precierile cuprinse în Raportul la 
Congresul al XI-lea și ta Raportul 
la Conferința. .Națională-ale particju- . 
lui. expunerea este încă o dovadă 
elocventă a , dezvoltării de către 
Partidul Comunist Român a teoriei 
socialismului științific în concordan
ță cu noile condiții și cerințe obiec
tive ale evoluției societății umane, 
ale practicii sociale și nivelului cu
noașterii universale. însuflețiți de 
modul exemplar în care acționați 
pentru triumful idealurilor socialis
mului. al cauzei păcii și colaborării 
între popoare, comuniștii din Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" vă roagă 
să primiți sentimentele lor de pro
fundă prețuire, admirație și recunoș
tință, împreună cu asigurarea că vor 
munci fără preget pentru transpu
nerea în viață a tezelor și aprecie
rilor cuprinse în acest excepțional 
document, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de mare răspun
dere pe care ni le-ați încredințat, 
contribuind astfel la aplicarea in 
viață a politicii interne și interna
ționale a partidului nostru, la în
făptuirea mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe plaiurile strămo
șești.

în telegrama Consiliului oamenilor 
muncii de la COMBINATUL DE 
OȚELURI SPECIALE TÎRGOVIȘTE 
se spune : Comuniștii din Combina
tul de oțeluri speciale Tirgoviște au 
luat cunoștință de magistrala expu
nere prezentată în fața activului cen
tral de partid și de stat și își expri
mă totala adeziune față de poziția 
Partidului Comunist Român conținută 
în acest document de inestimabilă 
valoare politică. Organizația noastră 
de partid vă asigură, iubite tovarășe 
secretar general, că toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din acest im
portant centru siderurgic al țării vor 
participa cu înaltă răspundere la în
făptuirea neabătută a politicii inter
ne și externe a Partidului Comunist 
Român.

în prezent, transpunem în viață cu 
rezultate bune indicațiile dumnea
voastră cu privire la transformarea 
cantității într-o nouă calitate. întări
rea autoconducerii muncitorești și 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. Noi toti. cei care la fo
cul nestins producem otel aliat și 
inalt aliat de calitate superioară, ne 
bucurăm din inimă, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vă avem in 
fruntea partidului si patriei noastre 
socialiste, asigurindu-vă că vom face 
totul pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, pentru a realiza 
și depăși planul de producție si inves
tiții la toți indicatorii pe anul 1978 
si pe întregul cincinal al afirmării 
revoluției tehnico-știintifice.

în telegrama Comitetului de partid 
Si a Consiliului oamenilor muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
PENTRU AGRICULTURA $1 IN
DUSTRIE DIN TECUCI se arată : 
Comuniștii și toți oamenii muncii 
din întreprinderea noastră au ascul
tat cu deosebită atenție înflăcărată 
dumneavoastră cuvîntare rostită în 
fata activiștilor de partid si de stat, 
moment de profundă analiză a vieții 
internaționale, a contribuției Româ
niei la rezolvarea marilor probleme 
cu care se confruntă lumea contem
porană. împreună cu întregul partid, 
comuniștii, oamenii muncii din în
treprinderea noastră dau o înaltă 
apreciere activității rodnice și neobo
site pe care dumneavoastră o desfă
șurat! pentru făurirea unei noi or
dini economice și politice mondiale. 
Prin munca noastră, prin modesta 
noastră contribuție ne alăturăm cu 
toată ființa efortului dumneavoastră, 
perseverenței și dăruirii totale față 
de cauza păcii și bunăstării în în
treaga lume, angajîndu-ne să depu
nem toate eforturile în realizarea 
sarcinilor economice, triumfului de
plin al socialismului și comunismu
lui in România. ,

__________________________________ X
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niu care, prin complexitatea 
lui. ne impune să fim veș
nic ucenici.
rindurile ce _____ . . _
face simple mărturisiri de 
credință. Ca scriitor de ver
suri. mă voi referi îndeosebi 
la poezie, asa cum o înțe
leg si o iubesc in intențiile 
si manifestările ei funda
mentale.

Sint adeseori invitat, ca 
si alti colegi de-ai mei. să 
particip la lucrările unor 
cenacluri literare. într-o 
astfel de ședință, după lec
tura cîtorva poezii, s-a în
cins cuvenita dezbatere cri
tică. Cuvîntul unuia dintre 
cel nrezenti. de altminteri 
bogat în observații perti
nente, m-a intrigat printr-o 
afirmație cu care nu pu
team fi de acord. Spunea 
respectivul tovarăș : ..Eu ii 
cer poeziei să mă linișteas
că. să mă odihnească, să mă 
ridice în sfere de vis". Con
diția mi s-a părut si exclu
sivistă, și minimalizatoare. 
Am intervenit: ..Nu vă con
trazic intru totul. Asemenea 
opere au si ele dreptul la 
existență, ba chiar și la du
rată. Dar gînditi-vă la ce 
arie restrinsă 
poezia dacă 
după acest 
unul cred că 
mai degrabă , 
tească. să vă 
vă cheme __ ______..
răspunsuri, să vă incite la 
fante nobile, cutezătoare. 
"Sferelor de vis-, la care 
li cereți să vă ridice, le-as 
prefera conuri de lumină 
prin care să vedem cit mai 
departe. în viitor". Interlo
cutorul a tăcut o clipă, apoi 
mi-a dat. dreptate. Vorbi
sem nu pentru a instrui, ci 
pentru a mărturisi, asa cum 
procedez șl In rindurile de 
fată. Mărturiseam un crez, 
care nu e numai al meu, ci 
si al tuturor poeților si 
scriitorilor din România, 
angaîati în realizarea vas
telor sarcini revoluționare, 
sub conducerea partidului 
comunist Glasurile fardate, 
ca și zarva diverselor turnuri 
Babei de prin diverse străi
nătăți. cărora nu le convine 
orînduirea, nici scrisul nos
tru. se cheltuiesc in zadar. 
Pentru noi problemele sint 
de mult limpezi ca lumina 
zilei si drumul ce ni l-am

De aceea. în 
urmează voi

am reduce 
ne-am ghida 
concept! Eu 
poezia trebuie 
să vă nelinis- 
frăminte. să 

la întrebări si

dădăceli, se pierd __
ca niște cămile fără că- 
pătîi rătăcite în
Noi trăim aici pe un sol 
fertil si nezdruncinati in 
convingerile noastre.

Și atunci ? Să mai adaug 
si eu ceva despre rosturile 
poeziei ? îmi îngădui o 
derogare. întorcînd lucrurile 
pe dos : mă opresc nu la 
rosturile poeziei, ci la ceea 
ce. după opinia mea si. sint

istovite.
pustiu.

zarea lui sint iocuri ce par 
uneori teribil de curaioase 
dar. în fond. în covîrsitoa- 
rea maioritate a cazurilor, 
atestă neputința artistică. 
Poetul autentic înaltă cuvîn- 
tul oină la suprema lui 
disponibilitate de comuni
care. nu-1 aruncă in vid.

Alt aspect Nu cred că 
oamenii au inventat — ca 
să zic așa — diferitele arte, 
literatura. în speță poezia.

o atitudine fată 
nostru, fata de 
cele mai gene- 
contemporaneită- 

care

Festivalul național „CÎNTAREA ROMĂMEF

Manifestări cu puternic caracter educativ 
consacrate atitudinii inaintate fată de muncă

[faptul-1
I
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I
I

CINE IGNORA
PREZENTUL

ZARARNIC A5TEAPTA
LAURII VIITORULUI

Eugen FRUNZA

sigur, a întregului nostru 
front literar, nu e rostul ei.

Se știe, de pildă, că poe
zia e un mod specific de 
comunicare intre noet si 
semenii săi. oamenii. Prin 
urmare, cred că rostul ei nu 
poate fi acela de a-si sluti 
sieși, nici de a se adresa 
neantului sau eventualilor 
martieni. deocamdată ab
solut nerecentivi. Poezia 
se anulează dacă nu 
vorbește ființei umane, 
singura dăruită cu sen
sibilitatea necesară pen
tru a-i canta si asimila fru
musețea. Nu intră în rostu
rile poeziei lichidarea, cite- 
odată subtilă, alteori bru
tală, a cuvîntului ca punte 
care leagă omul de om. 
Dimpotrivă, a-1 îmbogăți, 
a-1 cristaliza, a-1 înzestra cu 
un spor de vitalitate — 
aceasta e intr-adevăr una 
dintre sublimele ei meniri.

pentru a-si închide calea 
cunoașterii, ci pentru a și-o 
lărgi cit mai mult Desigur, 
nimic nou aici. Aceasta o 
știm cu totii. Dar si truismul 
poate fl de folos, amintin- 
du-ne ceea ce știm. Secole 
si milenii stau mărturie 
faptului că poezia, literatu
ra în ansamblu. îsi iustifică 
existenta înainte de toate 
prin contribuția lor. firește, 
cu miiloace particulare, la 
cunoașterea realității. Intră 
oare in rosturile poeziei să 
așeze intre om si realitatea 
social-istorică perdele de 
fum. să ne împingă spre 
periferia vieții, să desfigu
reze adevărul In loc de a-1 
transfigura?! Șarlatania sau 
pur si simplu incapacitatea 
de a restitui prin imagine 
sensurile maiore ale vieții 
se plătesc totdeauna cu 
moartea poeziei. în ciuda 
tuturor artificiilor menite să

Geo BOGZA:

„ORION“
Geo Bogza se înfă

țișează cititorului ex
clusiv ca poet, adu- 
cind. sub semnul con
stelației lirice, o bună 
parte din cele mai re
prezentative poeme 
publicate in ultimii 
cincizeci de ani. Sem
nificative pentru defi
nirea personalității ce
lui ce-si însoțește sem
nătura de imaginea 
distilată a unui plop. 
A unui arbore, adică, 
visînd. prin înălțimea 
lui. să atingă cerul ; 
simbol, prin frunzele 
lui. al ultrasensibilită- 
tii. Cum Walt Whit
man. căruia Geo Bog
za ii închină, la o se
siune academică, un 
veritabil encomion, di
vulga taina inefabilă a 
„firelor de iarbă". Tai
nă a poeziei însăși. 
Ultrasensibilitatea bog- 
ziană însemnează re
ceptivitate la cei mai 
diverși stimuli, per
cepție esentializantă a 
concretului, dar și en
tuziastă. izvorîtă din 
eforturile umane de 
a păși pragul dez- 
alienăril. Poetul e, 
în consecință, de la 
caz la caz. elegiac, 
răzvrătit, melancolic, 
minios. euforic, vizio
nar. dezlănțuit, inti
mist. aforistic, expri- 
mindu-se prin metafo
re șocante sau prin 
versuri de o simplita
te rar Intîlnită. Supra
realist. în anii debutu
lui. neoclasic în ultima 
vreme. rămîne. în 
fond, un romantic pen
tru care lumea e. ca 
și pentru Eminescu, 
un spectacol Shakes
pearean. îngăduind 
uneori tirade, alteori 
meditații șoptite. Spec
tacol. deopotrivă, al 
perioadelor gîndite în 
cascade, al modelului 
Ciceronian, cu intero
gări retorice, cu aso
ciații si disociații sur
prinzătoare. cu voca
bule reluate savant, 
intr-un sistem al scrii
turii care ni-1 aduce 
în amintire, ca termen 
de comparație, pe Pa
blo Neruda cu al său

Cîntec general. Unul 
dintre cele mai inspi
rate poeme ale lui Geo 
Bogza. scris in 1930, e 
intitulat Cîntec de re
voltă. de dragoste si 
moarte. Trihotomie a 
unor stări sufletești 
fundamentale, conver
gente. definitorii, ca si 
Orion, pentru întreaga 
literatură a lui Geo 
Bogza. Pentru obsesi
ile sale. Pentru seduc
ția realului, chemarea 
idealului, nevoia elibe
rării de servituti. 
Poem petrolifer (1934),

radiografie a unei rea
lități social-economice 
bintuite atunci de spec
trul răului, circumscrie 
aventura geologică și 
morală. înfricoșătoare, 
primejdioasă, minuna
tă. înrobitoare, zămi- 
slitoare de bogății și 
de nefericiri, sisifică 
Si tantalică a munci
torului petrolist Ioana 
Maria (1937) orches
trează,' in ritmuri de 
litanie, o declarație de 
dragoste pentru „cea 
mai frumoasă floare 
din lume". Ciclul 
Noaptea tragică (1933— 
1965) e stăplnit de me
moria coșmarului, a 
ideii de război, cum 
Eu si palmierul (1943— 
1970) poate avea ca e- 
pigraf formula „copa
cului simfonic". For
mulă revelatorie, sub 
multiple aspecte, pen
tru literatura lui Geo 
Bogza. Si pentru poe
mele sale în . proză, 
numite reportaje, și 
pentru acelea unduite 
în versuri. Si. mai 
ales, pentru cele ce 
figurează în ciclul 
Statui în lună (1960— 
1977). unde laitmotive
le îngemănate ale sim
foniei sint patriotis
mul si genul său pro
xim. umanismul. Du

rata. Sub patronajul ■ 
acelei corăbii „legăna- : 
te in Eternitate" care 1 
se numește „Marele 
Orion". Simbol al pu
rității. Al ciclului me
morial. Al necesității.
Al așteptării. Al lumi- 1 
nii in contextul intu- ■ 
nericului. „Rege al i 
constelațiilor din Sep- I 
tentrion". Steaua indi- | 
că. ih aritmetica poe
ziei lui Geo Bogza. al
titudinea viziunii liri
ce. Faptul, identifica
bil. de altminteri, si 
in proză, al orizontului 
cosmic din care (si 
prin care) interpretea
ză fenomenul si starea 
sufletească transcrisă 
grafic. Cosmic echiva- 
lind si cu valorile 
chtonice. strict teluri
ce. si cu acelea astra
le. dimensionat ideale. 
Si cu principiul uritu- 
lui si cu al frumosului. 
Arghezian vorbind, are 
conștiința „florilor de 
mucigai", a „frunze
lor" si. metonimic, a 
omului care se par
curge în timp. „Orion" 
străjuiește spații si e- 
venimente. Istorie si 
metaistorie. Amintire 
si vi*. Prezent si vii
tor. Interval social și 
afectiv, teleghidat. în 
replică, nu de Hype
rion. ci de Poetul 
care se adresează mul
țimii. mărturisindu-se. 
cind ca pledant, cînd 
ca „advocatus diaboli". 
tinta lui supremă fi
ind sugerarea adevă
rurilor cardinale. Mij
loacele sînt. evident, 
ale elocintei. Ale unei 
elocinte atît de preg
nante îneît îl face in- 
confundabil. Atît de 
inconfundabil incit is
toricii literari ar tre
bui să-l situeze printre 
marii poeți ai ultime
lor decenii. Voce an
gajată. al cărei timbru 
dă solemnitate de re
cital poeziei. Unei po
ezii civice, politice, e- 
tice. anteic legată de 
realitățile naționale.

Aurel MARTIN

cinema
• înarmat și foarte periculos 
(film panoramic) : PATRIA — 
9,30; 12,15; 15; 17,30; 20.
• Corsarul din insulă : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FAVORIT — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 30.15, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 19,45, GRADINA DINA
MO — 30.
• Hipopotamul Hugo : CAPITOL 
— 9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20,30.
• Obeliscul : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18: 20.
• New York, New York : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16: 19,30.

• Jack și vrejul de fasole — 9,15: 
11; 12,45; 14,15, 16, Zidul — 18; 20 : 
DOINA.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.13: 
20,30, VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,13; 20,15, GRADINA FESTIVAL 
— 20.
• întoarcerea : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. LUCEA
FĂRUL — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
• Iarba verde de acasă : BUCEGI
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Melodii, melodii ; EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15. 
MELODIA — 9; 11,13; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, MODERN — 9: 11,15: 
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.

sine e sterp dacă nu-i îm
prumutăm 
de timpul 
năzuințele 
roase ale
tii. De răspunsul pe 
poezia si literatura în gene
ral îl dau acestui univers 
întrebător al omului plan
tat in epocă depinde nemu
rirea sau pierzania lor.

Si încă un aspect, de fapt 
o reluare sintetică si mai 
tranșantă a celor spuse 
pînă acum. Nu cred că 
poezia, literatura — dacă își 
iau rolul în serios — se pot 
sustrage răspunderii civice, 
ca să gîngurească într-o 
tară a nimănui. Marii crea
tori si-au demonstrat cu 
prisosință devotamentul fată 
de un anumit pămînt. fată 
de un anumit popor, fată 
de un anumit ideal politic, 
filozofic, social. Tocmai de 
aceea istoria, care nuenici- 
cînd ingrată, le-a oferit 
locuri de feinste în forul ei. 
Poezia care nu e. în pri- 

esentă. amul rînd. prin 
neamului tău. a patriei — 
la noi. a patriei române so
cialiste — nu văd cum ar 
putea culege lauda viitoru
lui.

Tată cite ceva dintr-o 
mărturisire de credință.

Și iată de ce consider că 
repetatele îndemnuri ale 
secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cele mai re
cente la întîlnirea cu mem
bri ai conducerii Uniunii 
scriitorilor și in cadrul 
strălucitoarei expuneri la 
ședința activului central de 
partid și de stat — pentru 
o Cîntare și mai amplă, și 
mai profundă, si mai veri
dică. si mai frumoasă a 
României, cu istoria sa plină 
de iertfe. de pătimiri si de 
strălucite izbinzi. cu pre
zentul său eroic, tulburător. 
emoționant de construcție a 
unui ev de fericire si măre
ție. se integrează organic 
într-o concepție superioară 
asupra democrației 
definesc 
de mare 
pundere. 
oamenii 
declanșarea la cotele de sus 
a talentului si conștiinței 
noastre de cetățeni si scrii
tori.

si ne 
implicit un statut 
demnitate si răs- 

alături de toti 
muncii, stimulînd

Brăila
Participăm în Insula 

Mare a Brăilei la ..Cînta- 
rea omului și holdelor bo
gate". Este o acțiune ju
dețeană consacrată sărbă
toririi fruntașilor în cam
pania de recoltare a griu
lui.

Stația radioclubului jude
țean este „in direct" cu 
difuzoarele amplasate pe 
malul lacului Blasova, 
locul unde insularii își 
serbau fruntașii. Toată ziua 
de sîmbătă, 29 iulie a.c„ au 
curs pe calea undelor elogii 
pentru mecanizatorii Insu
lei. Mari a Brăilei. I-au 
felicitat radioamatori din 
toată tara, dar și din 
S.U.A., Italia, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Japonia... tu 
primul rind, i-au felicitat 
tovarășii lor de muncă. 
Aveau și de ce: Gheorghe 
Ciocan (ferma Maicanu) a 
recoltat în această campa
nie 850 tone de grîu și 
orz; Gheorghe Măzăreanu 
(ferma Filipoiu) — 718 tone; 
Gheorghe Meleacă (ferma 
Vișan) — 699 tone; Tudor 
Nacu (ferma Frecăței) — 
680 tone; Gheorghe Dră- 
ghici (ferma Armeneasa) — 
670 tone... în total, aproape 
3 000 de oameni i-au oma
giat aici pe cei 30 de frun
tași ai campaniei agricole 
de vară din Insula Mare 
a Brăilei. Pentru că... 
Știți cită pîine consumă 
într-o viată un locuitor al 
României? Cam un vagon 
și jumătate. Un calcul 
elementar: înseamnă că 
Gheorghe Ciocan — să 
luăm acest singur exemplu 
— a asigurat cu combina 
lui nu numai plinea cea de 
toate zilele, pentru 56 de 
oameni, ci pentru toată 
viața...

Aproape 100 000 de hec
tare cu orz și griu au re
coltat oamenii Bărăganului 
brăilean în această vară. 
Peste 1 400 de combineri 
au făcut o adevărată risipă 
de efort, de neodihnă. în 
pofida ploilor dese, prin

hărnicia și răspunderea do
vedite de mecanizatori, pe 
județ s-au recoltat zilnic 
9 000—11 000 de hectare. La 
I.A.S. însurăței, recoltatul 
griului de pe 1 260 de hecta
re a durat doar 6 zile bune 
de lucru; la I.A.S. Ur- 
leasca s-a realizat cea mai 
mare producție de grîu din 
Terasa Brăilei — 5 100 ki
lograme la hectar în medie, 
cu 300 kg mai mult decit 
prevedea planul. Recordul 
pe unitate îl deține ferma 
Tepeș. unde recolta medie 
de griu a fost de peste 
5 500 kilograme. Duminică, 
30 iulie, despre Vasile 
Drăghici șl Vasile Calcan 
de la această fermă, 
oameni care au recoltat 
40—50 tone de grîu zilnic, 
s-a vorbit foarte mult.

Sărbătoarea, la care au
participat peste 45 000 de
locuitori ai satelor —
omagiu adus muncii în
cadrul Festivalului na
tional ..Cîntarea României" 
— și-a atins scopul, contri
buind ca niciodată pină 
acum la popularizarea celor 
mai bune rezultate obținute 
la cultura griului, făcînd 
cunoscute hărnicia șl dăru
irea în muncă a mecaniza
torilor. a tuturor lucrători
lor ogoarelor brăilene. Este 
adevărat că cine muncește 
bine și petrece bine, dar 
scopul acestei serbări 
cimpenesti la care si-au 
dat concursul 1 500 de ar
tiști amatori si profesioniști 
a fost în primul rînd unul 
formativ, educativ. Un e- 
xemplu : au participat 25 
de brigăzi artistice de ama
tori. Deși aflate acolo pen
tru ca alături de celelalte 
formații și colective artis
tice să-i omagieze pe frun
tași. totuși nici în această 
împrejurare nu s-au sfiit 
să-i ridiculizeze pe cei care 
uneori trăiesc altfel decit 
prevăd normele vieții noas
tre socialiste. („La secția de 
furai / Noi s-o spunem cu 
curai / Se întîrzie. se lip
sește / Și lucrul mai lînce- 
zește"). Ori despre Ion Or- 
zan și Ion Marian textul 
brigăzii. ..Punctul nostru de 
vedere", al C.A.P. Movila 
Miresli, afirma în fata ce

lor 12 000 de oameni din 
pădurea Camnița că : „Au 
furat si ei nițel / Lucernă 
pentru vițel". Reacția a fost 
cea scontată.

Punctul de vedere al or
ganizatorilor. anume de a 
pune fată in fată plusurile 
și minusurile, înt'ățișînd, 
în cifre și date, pe mari 
panouri rezultatele înregis
trate. popularizînd modelul 
demn de urmat al celor mai 
buni, in contrast cu cei ce 
nu se prea împacă cu mun
ca, a fost deosebit de inspi
rat.

Am putut vedea în 
această atmosferă de au
tentică sărbătoare vitali- 
zată de satisfacția muncii 
împlinite exemplar atît 
recunoștința statornică de 
care se bucură acești „ca
valeri ai aurului din cîm- 
pie". cît și horele și cin- 
tecele noi ale tării si hăr
niciei.

Mircea BUN EA 
corespondentul „Scînteii"

Ialomița
Orașul-inimă de Bărăgan. 

Slobozia, a fost gazda pri
mitoare a solilor artei 
amatoare de pe malurile 
Ialomitei. Borcei si Dună
rii, veniți să-și exprime 
bucuria pentru roadele 
muncii lor din acest an. 
în cadrul festivalului „Spi
cele de aur", aflat la cea 
de-a unsprezecea ediție.

Pe o imensă scenă, a 
cărei scenografie simboli
za sărbătoarea încheierii 
secerișului, a avut loc un 
spectacol de neuitat pen
tru cei peste 5 000 de spec
tatori.

Suitele de dansuri popu
lare. soliștii vocali si in
strumentiști. brigăzile ar
tistice. grupurile vocale, 
corurile, dansul cu temă și 
gimnastica artistică au adus 
un omagiu hărniciei celor 
care se străduiesc să facă 
pămîntul țării mai rodnic, 
mai înfloritor. Gîntecele și 
dansurile prezentate Ia

sărbătoarea pîinii vin din 
izvorul nesecat si limpede 
al dragostei de viată și de 
muncă a țăranilor români, 
a harnicilor cooperatori de 
astăzi din „cimpia soa
relui".

Sărbătoarea „Spicelor de 
aur" a adus, totodată, un 
omagiu strămoșilor ce au 
stat cu eroism în calea 
furtunilor, cu rădăcinile 
adine înfipte în alia nata
lă. ne care ău iubit-o si au 
apărat-o. împodobind-o cu 
frumuseți ce dăinuie peste 
veacuri. Dansatorii din 
Vlădeni. cooperatori har
nici. cunoscut! prin rezul
tatele muncii lor. au de
monstrat ca întotdeauna 
că vatra străbună a Ialo
mitei poartă la sînul ei 
comori inestimabile. Prin 
doinele și baladele pre
zentate, artiștii amatori 
au cinstit succesele ob
ținute de harnicii lu
crători ai ogoarelor, pe 
cei care știu să înfrunte 
ploile sj frigul, arșița și 
vintul si care, prin munca 
lor. au prins pe blazonul 
județului titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", ca o 
înaltă dovadă de prețuire 
a dăruirii în muncă, sursa 
bunăstării si fericirii oa
menilor. în fruntea artiș
tilor amatori se află, cum 
este si firesc, cei care, prin 
contribuția lor. printr-o 
activitate exemplară, fac 
să sporească an de an avu
ția patriei, au un rol im
portant în dezvoltarea sim
țului de răspundere al tu
turor.

Sărbătoarea pîinii a adus 
în scenă formații artistice 
cu tradiție, dar si tineri al 
căror har si talent au fost 
descoperite în cadrul faze
lor de masă ale Festivalu
lui _ național „Cîntarea 
României". Conținutul pro
gramului prezentat, inspi
rat din realitățile acestor 
locuri, din realizările oa
menilor muncii de pe ogoa
re conferă unor astfel de 
manifestări un real carac
ter educativ.

Mihal VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii"
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O fată 
salvată

— Nu te lăsa ! Așa ! Capul 
sus ! Curaj !

Din păcate, nici unul din cei 
care o îmbărbătau astfel pe fata 
aflată în pericol de a se îneca 
în apele Someșului nu știa să 
înoate. In același timp, cei de 
pe mal strigau după ajutor, în 
nădejdea c-o să-i audă cineva. 
Deodată, din umbra nopții a țiș- 
nit un tînăr care s-a aruncat, 
fără șovăială, in valurile repezi, 
de unde a smuls-o pe fată și a 
scos-o la mal. Nu mai mișca. 
Același tînăr, cu pricepere și 
prezență de spirit, i-a făcut res
pirație artificială. Sosită grabnic 
la fața locului, mașina Salvării 
a dus-o pe fată la spital. Aflăm 
că fata este acum în afara ori
cărui pericol, iar salvatorul ei 
se numește Gheorghe Horea, în 
vîrstă de 19 ani, lăcătuș la în
treprinderea „Unio“ din Satu 
Mare.

Paste
9 

murgule... 
spații verzi!

Un fapt semnalat și de colegii 
noștri de la ziarul județean 
„Viața nouă" din Galați: în 
fiecare zi, in cartierul Tiglina I 
— și uneori chiar pe faleza Du
nării — pot fi intilniți cițiva cai. 
Ei umblă slobozi prin spațiile, 
verzi, țonfundind peluzele cu 
iarbă și flori, de ți-i mai mare 
dragul, cu ... pășunea unui sat 
fără paznici. Această situație 
surprinde și indignează pe gălă- 
țenii care au pus și pun umărul 
la înfrumusețarea orașului lor. 
Pe bună dreptate, ei se întrea
bă : cine-i potcovește (evident, 
nu pe cai, ci pe proprietarii lor) 
cu o amendă ? Idee la care sub
scriem.

t
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unui subsol

Cine intră in casă la Ianoș-baci nu 
iese cu una. cu două. Graba celor 
care-i calcă pragul o consideră ca ne 
un afront

— Oamenii de pe la noi. fie ro
mâni. fie maghiari, au inima deschisă. 
Nu-și ascund unii altora nici bucu
riile. nici necazurile. Se ajută la ne
voie. ca între frați — ne spune Ia
noș-baci. pe numele lui întreg Novak 
Ianoș. pensionar. Niciodată la noi nu 
s-a făcut deosebirea că unul este 
maghiar si celălalt român. Eu. de 
pildă, sînt de cîtiva ani pensionar. 
Stau mai mult pe acasă, pe lingă 
nepoțel. Cind vecinul meu. Nicolae 
Anghel. pleacă in concediu, iml lasă 
mie în grijă casa, păsările. De altfel, 
nimeni de pe strada noastră nu-si 
încuie poarta.

Trecem drumul la Nicolae Anghel. 
director adjunct la liceul din comună- 
Aceeași ambiantă ospitalieră.

— între oameni care locuiesc ani 
gard în gard se stabilesc, in 
mod firesc, relații strinse. ca de ru
denie — ne spune el. Strada noastră 
s-ar putea numi, pe drept cuvint 
Strada înțelegerii, a armoniei. Sintem 
nu numai vecini, dar si prieteni. I^a 
fel și copiii noștri. Pe strada noastră 
sint multi copii, si români, si ma
ghiari. Se joacă intre ei si învață 
de mici să se ajute. Cum o fac pă
rinții si dascălii lor de la care înva
ță cum să se poarte. Este un fapt 
știut, probat si de realitățile din co
muna noastră, de totdeauna, că între 
oameni care muncesc împreună nu se 
nasc discuții. Munca unește. Eu sint 
de prin alte părți, dar m-am stabilit 
aici. în Miercurea Niraiului din jude
țul Mures, comună cu o populație 
predominant maghiară. Trăiesc în- 
tr-un climat de înțelegere si de fră
ție înt.re locuitori, fără deosebire de 
naționalitate, cu oameni harnici, care 
pun umărul împreună pentru binele 
obștii.

Vorbele interlocutorilor noștri au un

puternic suport material — dezvol
tarea pe toate planurile a comunei. 
Pe lingă cele trei cooperative agricole, 
profilate mai mult pe creșterea vaci
lor. >n comună există unități ale in
dustriei si ale cooperației meșteșu
gărești In care muncesc 2 500 de oa
meni : o secție a ILEFOR Tg. Mureș, 
care valorifică deseurile de lemn, si 
o fabrică de mobilă: la S.M.A. se 
produc piese de schimb pentru ifaa-

venți a anului trecut. 16 au intrat în 
diferite facultăți, iar toti ceilalți s-au 
încadrat in muncă. „La noi. copiii au 
cultul muncii. în vacante, majorita
tea se angajează ca muncitori sezo
nieri. realizind astfel sumele necesare 
pentru diferite excursii sau echipa
ment sportiv. As vrea să precizez că 
nu lipsa celor necesare ii îndeamnă 
la muncă: școlarii sint bine hrăniți si 
îngrijiți in familie, bine îmbrăcati.

MIERCUREA NIRAJULUI 
numele unui viitor oraș 

despre care vom mai auzi
sini agricole si se repară tractoare 
din tot județul. Cooperativa meșteșu
gărească „Niraiul". care desfășoară 
nu mai puțin de 27 de activități — în 
unități de producție si de servicii 
pentru populație — oferă posibilita
tea meșterilor de diferite specialități 
să arate ce știu. Iar dacă unitățile e- 
conomice si-au sporit eficienta, au 
devenit mai puternice, aceasta se re
flectă si în înfățișarea comunei. 
Funcționează aici 9 scoli generale. în 
care învață peste 1 250 de copii. 6 
grădinițe cu 240 de locuri, un liceu cu 
terenuri si o sală dotate cu tot 
ce e necesar pentru practicarea 
diferitelor sporturi. Se învață în 
limba maternă — română si maghiară. 
Cadrele didactice — 94 la număr — 
asigură o bună instruire a copiilor. 
Timar Francisc. directorul liceului, ne 
informează că din promoția de absol-

Dar văzîndu-i pe părinții lor cum 
muncesc, nu pot sta nici ei deoparte. 
Atît acasă, cît si în atelierele școlilor, 
ei au căpătat îndemînarea folosirii 
diferitelor unelte".

Există la Miercurea Niraiului un 
spital cu 40 de paturi si două dispen
sare medicale, cămine culturale. Cea 
mal mare parte din case sînt noi. au 
început să apară altele si mai noi. 
cu etaj. Numai în ultima vreme, pri
măria a eliberat 7 autorizații de con
strucție pentru case cu etaj. Pentru 
specialiști, consiliul popular a con
struit două blocuri de locuințe. Stră
zile asfaltate, trotuarele bine între
ținute si curate, scuarul verde din 
centrul civic te fac să uiți că locali
tatea în care te afli este comună. De 
altminteri. Miercurea Niraiului se 
află la un pas de a deveni oraș.

Despre standardul de viată al locu

itorilor viitorului oraș spun multe si 
schimbările produse în structura 
mărfurilor ce se vînd prin magazine, 
cu nimic diferite de cele din orașe. 
Vînzătorul Biro Arpad, de la maga
zinul cu articole electrotehnice, ne 
spune că a crescut cererea la televi
zoare și aparate de radio, frigidere, 
boilere, mașini de spălat, iar. in ul
timul timp, oalele de fiert sub pre
siune si ustensilele moderne de bu
cătărie se vînd în cantităti sporite.

Planurile de viitor sînt si ele con
cepute la proporțiile si prin prisma 
cerințelor unei populații urbane. Am 
vizitat. împreună cu primarul Ma- 
gyari Alexandru, șantierele noilor o- 
biective. Se află într-un stadiu avan
sat un edificiu căruia primarul ii 
zice „palatul culturii" si care, chiar 
dacă nu va avea proporțiile unui pa
lat. va oferi condiții excelente acti
vității culturale : sală de spectacole, 
sală de expoziții, bibliotecă etc. 
Rețeaua comercială se va îmbo
găți cu un complex comercial mo
dern. Se vor construi noi apartamen
te pentru specialiști, se va dezvolta 
fabrica de făină din lemn, sînt gata 
devizele pentru un complex de creș
tere si îngrăsare a porcilor.

— Multe din realizările cu care ne 
mîndrim nu ar fi fost posibile fără 
munca înfrățită, fără hărnicia si pri
ceperea cetățenilor — ne spune pri
marul. împreună cu deputății — in 
consiliul popular sint 19 deputat!. 14 
maghiari si 5 români. Cetățenii co
munei. fără deosebire de naționali
tate. au contribuit cu bani si muncă 
voluntară la înfăptuirea multor obiec
tive care au schimbat înfățișarea co
munei. cont'erindu-i atributele ne
cesare trecerii In rîndul localităților 
urbane. Schița de sistematizare pre
vede si alte obiective ne care, sint 
sigur, le vom realiza tot împreună cu 
cetățenii, ca si pină acum.

Rodica ȘERBAN 
Gh. GIURGIU
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afla intr-un sub- 
spus, dar iată ce

• Revoltă in Cosmos : MIORIȚA 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Brigada specială : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15, PARC-HOTEL — 20, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Taina micilor revoluționari :
FLAMURA — 9.
• Mark polițistul Ia Genova :
AURORA — 9; 11,15; 13,3(1; 15.45: 
18; 20,15, la grădină — 20, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 30,15.
• Fantomele se grăbesc — 10, 
Hanul melodiilor — 12: 14,15, în 
drum spre Maroc — 16.30; 18.45. 
Orchestra ambulantă — 20,45 : CI
NEMATECA.
• De partea cealaltă a oglinzii :

CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Rătăcire : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• O fată aproape cuminte ; TO
MIS — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Autobuzul* : VIITO
RUL - 13,30; 17,45; 20.
• Cintă pentru mine : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
la grădină — 19,45.
• Albul Bim — ureche neagră : 
COTROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mereu împreună : COSMOS — 
16, 18; 20
• Tranșam erica Express ; DACIA
— 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30.

• Doctorul Poenaru i DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Tentacule : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.
• Căluțul roib — 9, Sonată pe
malul lacului — 11,15; 13,30; 16:
18; 20 : FLACARA.
• Aventurile lui Robin Hood : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Pintea î LIRA — 15.30; 18.
• Un pod prea îndepărtat : MUN
CA — 9; 12,15: 15,45; 19.
• Aurel Vlaicu : PACEA — 16; 
18; 20.
• Ultima cină : POPULAR — 
16; 18.
• Cum se hrănește un măgar : 
PROGRESUL - 16: 18; 20.
• Soarele alb ai pustiului : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 
20.

• Podul î GRADINA BUCEGI 
— 20.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA FLACARA — 20.
• Melodiile Broadwayului : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Pirații din metrou : GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20.
• Jucăria : GRĂDINA TITAN — 
20,15.

teatre
• C.C.E.S. (la Opera Română) : 
Spectacol extraordinar !n cadrul

turneului prietenesc al Ansamblu
lui copiilor din Nankin (China) —
19.30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Profesiunea doamnei 
Warren — 20.
• Teatrul Gluleștl (In Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet șl lumină pe versuri de 
Mihal Eminescu „Sara pe deal" —
20.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Munlș
— 19,30.
• Teatru! satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Nevestele 
vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
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Ce se poate 
toi ? Greu de . 
am întîlnit noi in subsolurile 
pieței halelor din Brăila : pardo
seli peste care n-au mai trecut 
de multă vreme mătura și apa, 
pereți scorojiți, depozite de pește 
și brînzeturi inchise de Sanepid 
pentru lipsă de igienă. Si încă 
ceva : sub privirile oblăduitoare 
ale șefului de raion Gigei (pe 
numele lui intreg Gigei Ceea) se 
vindea carne unor indivizi al 
căror rost acolo nu ni l-a putut 
explica nimeni. Drept pentru 
care întrebăm pe tovarășul Ion 
Tarachiu, directorul întreprin
derii comerciale de stat „Ali
mentara" Brăila : Cine curăță 
subsolurile halelor 1 De ce este 
permisă vlnzarea cărnii în întu
nericul de la subsol și nu in mă
celăriile de la lumina zilei ? Și 
de ce dlnsul, ca director, 
atît de rar pe acolo ?

Cine
schimbă
macazul ?

calcă

Ceferiștii din Trușești (Boto
șani) au expediat, in ziua de 
30 iunie, spre Constanța, un nu
măr de 4 vagoane cu griu. „Or 
ajunge ele goale in cîteva zile 
îndărăt — și-au zis ei — că tare 
mai avem nevoie de vagoane în 
acest sezon". Și au ajuns, in
tr-adevăr, aceleași vagoane pe 
care le-au expediat. Adică cele 
cu numerele de înmatriculare 
31-53-69815867/, 31-53-69523008/,
31-53-69649803 și 15-05-9213575. 
Dar nu după cîteva zile — cum 
gindiseră ei — ci exact după o 
lună. Și nu goale, ci tot pline, 
și tot cu griul pe care ei inșiși 
îl expediaseră. Surprinși, s-au 
întrebat: „Cine or fi acarii care 
au încurcat macazurile si acum 
sint buni de plată ?“.

De necrezut!
Vn anume Pavel Hie Tărău 

s-a prezentat la un șantier al 
Trustului de construcții din Cluj- 
Napoca să se angajeze ca zidar. 
„Dacă aveți nevoie de forță de 
muncă — a spus el — pot să 
vă aduc toată echipa mea de 
zidari din Oradea. Că doar mi-s 
șef de echipă și ce zic eu e 
sfint". A pus însă o condiție : 
să i se dea imediat locuință co
respunzătoare în Cluj-Napoca. 
Și. ce să vezi ? I s-a dat imediat 
locuință, plus legitimația de ri
goare, plus un ordin de serviciu, 
plus un... microbuz pentru a-și 
aduce echipa de meșteri. Dar 
microbuzul s-a întors de la Ora
dea nu cu meșteri, ci cu lucru
rile „prietenei" sale, pe care a 
instalat-o frumușel în locuința 
primită. Ba, unde mai pui că 
i-a venit in minte și ideea că 
ar trebui să primească de la 
șantier și ceva bani, chipurile 
pentru zilele cind a fost în de
plasare la Oradea, potrivit ordi
nului de serviciu. Aflindu-se 
însă de cacialmaua pe care o 
pusese la cale, „deplasarea" n-a 
mai fost plătită, drept care es
crocul a dispărut cît ai zice 
pește. Se pare că s-a aciuat pe 
un șantier din Hunedoara. Nu 
care cumva să mai înșele și 
pe-acolo pe cineva.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Adunări festive cu prilejul „Zilei minerului"

„NE ANGAJĂM SĂ ND PRECUPEȚIM NICI DN EFORT 
PENTRU A BA PATRIEI MAI MIM CĂRBUNE"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia
Cu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii Columbia, am 

deosebita plăcere să vă transmit calde felicitări, Împreună cu cele mal bune 
urări pentru succesul misiunii dumneavoastră de înaltă răspundere în fruntea 
statului columbian, pentru progresul și prosperitatea poporului columbian 
prieten.

Evidențiind cu satisfacție relațiile de prietenie și colaborare rodnică dintre 
România și Columbia, doresc să-mi exprim convingerea că aceste relații vor 
continua să se dezvolte și să se diversifice pe multiple planuri, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
Cu prilejul „Zilei minerului" au 

avut Joc adunări festive desfășurate 
in centrele miniere ale tării, in ca
drul cărora participantil au adoptat, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. telegrame adresate Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în telegrame se exprimă profunda 
gratitudine pentru bunele condiții 
de muncă si viată asigurate mineri
lor. angajamentul lor să nu precupe
țească eforturile pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
de onoare puse in fata lor de partid, 
de a îndeplini și depăși planul de 
producție la toti indicatorii.

In același timp. într-o unanimitate 
de gjndire și acțiune, ei și-au ex
primat aprobarea deplină fată de 
ideile cuprinse în magistrala expu
nere prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința activului cen
tral de partid și de stat, pe care o 
apreciază ca pe o eminentă sinteză 
a fenomenelor și tendințelor actuale 
ale vieții politice internaționale.

în telegrama minerilor din Lupeni 
se spune : însuflețiți de importanta 
cuvîntării rostite în fata activului de 
partid ei de stat, participantii la 
adunarea festivă prilejuită de sărbă
torirea „Zilei minerului" din orașul 
Lupeni, in numele celor peste 30 000 
locuitori ai acestui oraș minier, ne 
angajăm plenar să nu precupețim 
nici un efort și. urmînd exemplul mi
nunat pe care ni-1 datl, să muncim 
mal mult și mai bine pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor mo
bilizatoare ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, pen
tru, a da mai mult cărbune patriei, in

Manifestări
Integrați în climatul avîntului crea

tor cu care poporul nostru intimpină 
cea de-a XXXIV-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația fas
cistă, marinarii militari au cinstit 
Ziua marinei Republicii Socialiste 
România prin noi realizări în ridi
carea capacității de luptă a navelor 
și unităților, in perfecționarea pro
cesului de instruire și educare, in 
întărirea ordinii și disciplinei. Cu 
succese de seamă în îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid in domeniul 
dezvoltării și modernizării transpor
turilor noastre maritime și fluviale 
s-au prezentat Ia Ziua marinei mari
narii din flota comercială și de pes
cuit, proiectând! și constructorii de 
nave, lucrătorii din porturi și de pe 
șantierele navale.

Această sărbătoare a prilejuit, tot
odată, organizarea și desfășurarea 
unor interesante manifestări politico- 
educative și cultural-artistice. Ast
fel, în Comandamentul marinei mili

vederea creșterii contribuției noas
tre. a minerilor, la făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Noi. cei aproape 9 000 de oameni ai 
muncii care scoatem la lumină ines
timabilele bogății ale subsolului ju
dețului, se spune în telegrama mine
rilor din județul Suceava, ne în
dreptăm gindurile cele mai alese și 
sentimentele cele mai curate, ca în; 
tr-un puternic șuvoi de recunoștință 
și venerație, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul în
țelept al partidului și al tării, omul 
politic de valoare epocală, care prin 
gîndire și faptă conduceți cu excep
țională clarviziune si cutezanță re
voluționară destinele minunatului 
nostru popor. în nestăvilita sa as
censiune spre cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației, spre 
comunism.

Acum, in acest moment de bilanț, 
vă raportăm, că noi, minerii su
ceveni. permanent stimulați de e- 
xemplul însuflețitor al comuniștilor, 
am avut ca adevărat far călăuzitor 
prețioasele dumneavoastră indicații și 
îndemnurile ce ni le-ati adresat cu 
ocazia vizitei de lucru din septembrie 
anul trecut, reușind ca. in primul 
semestru al acestui an, să realizăm 
producția industrială în procent de 
103 la sută, producția netă cu 102.43 
la sută, productivitatea muncii cu 
101 la sută, in condițiile reducerii 
cheltuielilor totale de producție cu 
peste 420 mii lei, iar a celor mate
riale cu 1.4 milioane lei.

în telegrama colectivelor de muncă 
din unitățile Centralei minereurilor 
Deva se spune : Ne exprimăm Între
gul devotament si adeziunea deplină 

consacrate „Zilei marinei"
tare, în marile unități de marină, în 
unitățile de nave, la casele armatei 
din garnizoanele unde există aseme
nea unități, precum și în fața perso
nalului marinei civile, în întreprin
deri și instituții din principalele por
turi, a fost prezentată expunerea : 
„Marina Republicii Socialiste Româ
nia — continuatoare a unor bogate 
tradiții marinărești. Succesele mari
narilor patriei în munca și lupta 
pentru realizarea unei calități noi, 
superioare, în toate domeniile activi
tății lor“. Conferința a fost urmată 
de spectacole, susținute de formalii 
artistice marinărești participante la 
cea de-a doua ediție a Festivalului 
național „Cintarea României". Tot
odată, în instituțiile de învățămint 
ale marinei militare au fost organi
zate simpozioane pe tema : „Momen
te importante din istoria marinei mi
litare române, din. dezvoltarea aces
teia în anii revoluției și construcției 
socialiste". 

la politica internă sl externă a parti
dului si statului nostru, hotărirea 
neclintită de a urma exemplul 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. conducător iubit, miner 
de onoare al Văii Jiului, de a munci 
fără preget pentru traducerea în 
viată a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea si ale Conferinței 
Naționale ale partidului, de ridicare a 
României ne noj culmi de progres 
și civilizație.

Cei ce trăiesc sl muncesc ne aces
te înnoitoare plaiuri — se «nune in 
telegrama minerilor din bazinul Mo- 
trului — pe care se îmbină fericit 
istoria glorioasă cu prezentul strălu
cit și cu viitorul luminos, știu că 
datorează conducerii partidului, dum
neavoastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. existenta lor ca mineri, 
climatul de efervescentă si emulație 
creatoare în care fiecare ne putem 
afirma ca adevărat! oameni al timpu
lui socialist, ca beneficiari ai poli
ticii clarvăzătoare, profund științi
fice a partidului sl statului. Păstrăm 
neșterse în inimile și conștiința 
noastră îndemnurile sl sarcinile for
mulate cu prilejul vizitei din anul 
trecut în orașul nostru.

Astfel de telegrame au mai fost 
adresate de minerii din orașul Vul
can, Consiliul oamenilor muncii de 
la mina Tebea, județul Hunedoara, de 
minerii din Uricani. de cei din ju
dețul Alba, de colectivul oamenilor 
muncii de la întreprinderea minieră 
Aninoasa. de comitetul de partid si 
consiliu] oamenilor muncii de la ex
ploatarea minieră Certej Săcărimb, 
județul Hunedoara, de minerii din 
Baraolt-Căpeni.

Duminică, 6 august, în unitățile de 
marină și pe navele militare s-au 
desfășurat ceremonialuri marinărești 
și activități politico-educative adec
vate evenimentului : ridicarea pavi
lionului și a marelui pavoaz, citirea 
Ordinului de zi al ministrului apărării 
naționale dat cu prilejul Zilei mari
nei, programe artistice, întreceri spor
tive și jocuri marinărești.

Totodată, la Casa armatei din Man
galia a avut Ioc un interesant mati
neu literar, intitulat „Marea și oa
menii ei", susținut cu concursul 
membrilor cenaclului „Jean Bart", iar 
pe lacul din localitate s-a desfășurat 
un carnaval de bărci cu rame și vele, 
urmat de o regată de iahting. Pe fa
leza Mangaliei, marinarii militari au 
susținut concerte de fanfară.

La manifestări au asistat marinari 
militari și civili, familii ale acestora, 
numeroși oameni ai muncii aflați la 
odihnă pe litoral.

Excelenței Sale General-locotenent
FREDERICK WILLIAM KWASI AKUFFO

Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Ghana
Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului 

Militar Suprem al Republicii Ghana, vă adresez cordiale felicitări, Împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie ți cooperare dintre 
România si Ghana se vor dezvolta și mai mult in viitor. în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii, colaborării ți înțelegerii internationals.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Locotenent-colonel ALI ABDALLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen
Cu prilejul alegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Repu

blicii Arabe Yemen, vă transmit felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate ei fericire personală, de pace, progres șl prosperitate poporului țării 
dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că bunele relații existente între țările noastre 
vor continua să se dezvolte spre binele celor două popoare, în interesul 
păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SOSIREA COMISARULUI DE STAT 
Al AFACERILOR EXTERNE Șl COOPERĂRII 

INTERNAȚIONALE AL REPUBLICII ZAIR
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, luni a so
sit la București Umba di Lutete, co
misarul de stat al afacerilor externe 
și cooperării internaționale al Repu
blicii Zair, care efectuează o vizită 
oficială in România. El va participa 
la lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno—zaireze de cooperare economi
că și tehnică.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele

Plecarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Sri Lanka

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala ministrul afacerilor externe al 
Republicii Sri Lanka, Abdul Cader 
Șahul Hameed, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan An
drei, a făcut o vizită oficială in tara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

zairez a fost întimpinat de Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Cornel Pa
coste, adjupct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

Au fost de fată Nyoka Busu Noen- 
go, ambasadorul Republicii Zair la 
București, și Octavian Luțaș, amba
sadorul României la Kinshasa. Au 
fost prezent!, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice ai unor țări a- 
fricane acreditați în tara noastră.

oaspetele a fost salutat de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Cronica zilei

SĂWĂTOARU NAȚIONALĂ A JAMAICĂI

P'xpplpntpi Snip
Domnului FLORIZEL AUGUSTUS GLASSPOLE 

Guvernatorul general al Jamaicăi
La aniversarea Zilei naționale vă adresez cordiale felicitări și eele mai 

bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
jamaican prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta In folosul celor două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHAEL MANLEY
Primul ministru al Jamaicăi

Cu ocazia Zilei naționale a Jamaicăi, vă adresez sincere felicitări și urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului jamaican 
prieten. 1

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

A treia ea mărime 
dintre insulele Anti- 
lelor Mari, Jamaica, 
această țară, descope
rită in 1494 în cursul 
celei de-a doua călă
torii a lui Columb 
spre „Lumea Nouă", 
lși sărbătorește a 16-a 
aniversare a indepen
denței.

Tendințele înnoi
toare pe care le-a cu
noscut Jamaica în a- 
nii de după dobindi- 
rea neatirnării s-au 
reflectat în progra
mele de dezvoltare 
economică a țării. Pe 
această linie s-au în
scris naționalizarea 
băncilor străine și 
particulare, a unor 
ramuri industriale,

precum și răscumpă
rarea unor Întinse 
suprafețe agricole, 
ceea ce a permis Îm
proprietărirea, în ca
drul reformei agrare, 
a zeci de mii de ță
rani. în condițiile în 
care 10 1* sută din
rezervele mondiale 
de bauxită sint adă
postite de subsolul 
jamaican, e firesc ca 
această valoroasă ma
terie primă să-și spo
rească ponderea In 
peisajul economic, 
dominat th mod tra
dițional de culturile 
de trestie de zahăr și 
banane; totodată, gu
vernul de la Kingston 
acordă ° atenție deo
sebită sporirii capa

tv
PROGRAMUL 1

1,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii 

șl tineret
H,00 In alb și negru. Baobab
11.50 Muzicieni români contemporani
12,10 Telex 
18,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
16,35 Matineu de vacanță
17,00 Muzică ușoară instrumentală 
17,15 La volan
17,33 Baladă șl ctnteo
18,00 Tribuna TV • Originalitate și 

spirit creator in abordarea pro
blemelor activității polltico-ldeo- 
logice • Organizarea științifică 
a muncii — dezbatere in legă
tură ou lucrarea cu acest titlu 
apărută tn colecția Biblioteca 
organizării »1 conducerii știin
țifice

18.20 Interprețl ai ctnteculul popular 
18,40 Viata rațională. Vitaminele
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
10.20 J001 de seri
19,30 Telejurnal • Largul ecou în 

opinia publică din țară noastră 
și de peste hotare al expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cității energetice a 
țării, prin Intensifi
carea acțiunilor de 
depistare a unor re
zerve de țiței, ea și 
prin construirea de 
hidrocentrale sau uti
lizarea energiei so
lare.

Corespunzător poli
ticii sale de prietenie 
cu toate statele anga
jate pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, țara noastră Între
ține cu Jamaica re
lații de colaborare 
buzate pe stimă și 
respect reciproc, ex
tinderea acestor ra
porturi fiind in in
teresul ambelor țări 
șl popoare, al cauzei 
generale a păcii și 
progresului.

• întrecerea socialistă tn cinste* 
marii sărbători

20,00 Programul partidului — progra
mul poporului. Măreția griului. 
Reportaj de scriitor — Traian 
Coșovei

30,M Teatru TV : „Tumul de tilde»" 
de Camil Petrescu. Premieră pe 
țară.

21.30 August : Muzee și expozlțlt 
21,55 Seară de muzică românească
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL l
20,00 Film serial pentru copii : Don 

Quijote
20,25 Viața economică • Obiective 

prioritare in economie — obiec
tive stabilita de documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3 
iulie șl reamintite tn cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta ședință cu activul cen
tral de partid șl de stat « Mă
suri pentru realizarea producției 
nete și a producției fizice la 
întreprinderea pentru produ
cerea, valorificarea șl industria
lizarea legumelor șl fructelor de 
la Topolovenl, județul Argeș
• Transportul mărfurilor — ac
tivitate furnizoare de valută

. 21,00, Muzică de cameră.
21.30 Telex -ț
21,33 Tot ce Iubim — folk sl muzică 

ușoară românească
21,50 Orașul de azi, orașul de mtlne

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

ÎN CÎTEVA RÎNDURITricolori
Este o satisfacție lesne de înțeles 

pentru comentatorul sportiv să treacă 
în revistă, la cumpăna dintre doua 
isăptămini sportive, nu unul, ci un șir 
de succese românești in arenele din 
tară și de pe alte meridiane.

Pentru că despre splendidele victo
rii ale fetelor noastre de la tenis am 
avut prilejul să ne referim și în zia
rul nostru de duminică, astăzi să na 
bucurăm, mai întîi și-ntîi, de recor
dul mondial reușit de atleta Maricica 
Puică pe distanța de 2 000 m. Perfor
manța. înregistrată la Poiana Bra
șov intr-un concurs de verificare dis
putat pe o vreme ploioasă (5 min., 43.2 
sec.) intrece vechiul record (5:44,0) 
care aparținea de anul trecut tot 
unei alergătoare românce — Natalia 
Mărășescu. Adresîndu-i noii record
mane cuvenitele cuvinte de laudă și 
felicitare, să menționăm că ea le me
rită cu prisosință, mai ales pentru 
puterea de muncă la antrenamente 
și pentru ambiția cu care știm că ss 
pregătește pentru a tine pasul cu 
valoroasa sa parteneră, pe care, iată, 
o mai și întrece citeodată. Succesuî 
Maricicăi Puică ne confirmă că plu
tonul alergătoarelor noastre pe dis
tanțe medii și lungi este in bună for
mă și că la apropiatele europene de 
la Praga dinspre partea lor ne putem 
ștepta în continuare la bucurii. Dar 

uinspre partea celorlalți atleți ?
Și, totuși, nu ne putem refula por

nirea de a scrie cu satisfacție și des
pre bilanțul tenisului nostru la edi
ția a zecea a europenelor de amatori 
desfășurată în cursul săptăminii an
terioare la Brașov, printre multe 
rafale de ploaie și multe aplauze in 
rafale. într-un clasament al celor 12 
națiuni reprezentate. România ar 
ocupa, la seniori, locul întii — cu 3 
medalii de aur, una de argint și una 
de bronz — urmată de Cehoslovacia 
(2+2+2) și U.R.S.S. (1 + 1+6). De
sigur. eroina acestor întreceri a fost 
Virginia Ruzicl, triplă campioană. 
europeană (la toate probele posibile : 
6implu, dublu femei, dublu mixt), 
dar și partenerii ei Florența Mihai 
și Traian Marcu merită felicitați 
pentru modul în care au secondat-o. 
Succesele românești la această com
petiție continentală demonstrează 
încă o dată, dacă mai era nevoie, că 
tenisul nostru feminin a intrat defi
nitiv în elita mondială a acestui 
sport, și că în anii care vin Ia multe 
performante răsunătoare ne mal pu
tem aștepta — atît prin solista de 
excepție care se numește Virginia 
Ruzici. cit și prin Florența Mihai, 
Lucia Romanov și alte cîteva fete de 
mare talent și mare perspectivă. Să 
nu ne îmbătăm însă cu apă roz și 
amețiți de succesele fetelor să ni se 
pară corespunzătoare și evoluția 
băieților. In ciuda prezentei lui 
Traian Marcu pe lista noilor cam
pioni europeni (la dublu mixt), in 
ciuda titlului cucerit de Andrei 
Dirzu și Florin Nită la dublu băieți 
tineret (pentru care le adresăm și 
lor aplauzele noastre scrise), și chiar 
în ciuda calificării dublului de seniori 
în finală (unde iar au fost înfrinți 
ușor de tinărul cuplu cehoslovac), 
este sănătos să recunoaștem deschis 
că înlocuitorii lui Țiriac și ai lui 
Năstase încă nu contează in arena 
internațională. Cu alte cuvinte, mai 
trebuie căutate talente, mai trebuie

în arenă
lucrat mult, metodic și cu răbdare, 
pentru lansarea tineretului.

O comportare pe măsura pretenți
ilor și așteptărilor noastre au avut-o 
rugbiștii din selecționata de tineret 
care au făcut să reverbereze la Har
kov ecoul prestigiosului rugbi româ
nesc. E drept, n-a fost vorba de un 
turneu cu o dificultate ieșită din 
comun, dar dacă ținem seama că re
prezentativele celelalte au fost de 
seniori, și că XV-le sovietic a pro
gresat considerabil în ultima vreme 
(pe plan fizic, dar si tehnico-tactic), 
apreciem mai mult isprava tinerilor 
noștri tricolori de a încheia turneul 
neînvinși.

O surpriză, o foarte plăcută surpri
ză, ne-a transmis Agerpres de la 
turneul International masculin de 
baschet care are loc în aceste zile la 
Pekin. în partida inaugurală, echipa 
României a învins redutabila forma
ție a Iugoslaviei cu 96—92. Este re
confortantă această victorie, dată 
fiind valoarea cu totul și cu totul 
deosebită a baschetului iugoslav și 
dat fiind faptul că în reprezentativa 
noastră au fost incluși de curînd vreo 
cițiva juniori care, iată, se dovedesc 
de nădejde.

O inspirată și fertilă Idee sugera
tă federației noastre de fotbal a 
condus la trialul fotbalistic organi
zat recent la Constanța. Acțiunea 
s-a desfășurat în etape, specialiș
tii federației urmărind în prealabil 
pe toți divizionarii „B“, dintre care 
numai cei mai talentați și de per
spectivă au alcătuit cele trei selec
ționate opuse unor formații similare 
de „A“ în ultimul act de Ia Con
stanța. în total, au jucat în aceeași 
zi, sub ochii celor 25 de selecționeri 
(antrenorii federali, cei din prima 
divizie și vreo cițiva din ,,B“) aproa
pe 100 de fotbaliști — jumătate din 
ei aparținind divizionarelor secunde.

Prilejul a fost folosit și pentru ca, 
în preziua trialului, toți antrenorii 
sosiți pe Litoral să participe la un 
interesant și util colocviu pe tema 
învățămintelor ce pot fi desprinse 
pentru noi, și aplicate în practică, 
în urma episodului argentinian al 
Campionatului mondial de fotbal. 
A fost prezentat un referat bine 
documentat despre cele văzute și no
tate la fața locului, după care 
s-au punctat cîteva necesități ce 
se impun cu stringență în fotba
lul nostru. Astfel, de la unele con
statări privind jocul modern al ma
rilor echipe ale lumii (o mai rapidă 
și susținută circulație a mingii, apa
riția mai multor dispeceri intr-o 
echipă, angajarea pentru balon în 
toate cele trei zone mari ale tere
nului, sporirea efortului de atac șl 
de apărare în bloc, tehnicitatea ri
dicată a fundașilor laterali, ușurința 
multor jucători de a evolua pe orice 
post in funcție de fază), s-a ajuns 
la indicații concrete privind : organi
zarea riguroasă a antrenamentului 
— pe compartimente, Ia ore diferite, 
cu procedee diferite ; folosirea unor 
mijloace de antrenament mai reduse 
ca număr, dar variate și repetate în 
timp îndelungat pentru crearea unor 
deprinderi la jucători și cristalizarea 
citorva scheme tactice eficace : indi
vidualizarea pregătirii ; creșterea

• Selecționata României a obținut 
a doua victorie consecutivă în ca
drul competiției internaționale mas
culine de baschet de la Pekin, ciști- 
gind cu scorul de 101—79 (57—39) 
meciul susținut cu reprezentativa 
R.P.D. Coreene. In aceeași grupă 
preliminară (B), echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 86—63 selecțio
nata orașului Pekin.

Partidele disputate în grupa pre
liminară A s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: R. P. Chineză — 
Filipine 124—79 ; Olanda — Japonia 
65—64.
• La Szeged au continuat meciu

rile turneului international de baschet 
(junioare) pentru „Cupa prietenia". 
Echipa României a învins cu 77—59 
(41—31) selecționata Bulgariei. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Ungaria (II) 
91—65 ; Cehoslovacia — Cuba 70—63 ; 
Ungaria A — Polonia 57—55, în jocul 
de luni, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 86—64 selecționata Ceho
slovaciei.

• în cadrul turneului pe care-1 
Întreprinde în R. D. Germană, echi
pa de fotbal S. C. Bacău a terminat 
la egalitate : 1—1 (0—0) cu formația 
F. C. Karl Marx Stadt. Fotbaliștii 
români au deschis scorul în minu- 

ponderil antrenamentelor cu mingea 
(chiar și a celor pentru dezvoltarea 
calităților fizice și a rezistenței) ; 
folosirea unor jocuri-școală fără res
pectarea posturilor; sporirea volu
mului și intensității antrenamentelor 
efectuate de jucătorii de rezervă ; 
obligativitatea folosirii cîte unui pre
parator fizic specializat pentru fie
care formație de categoria „A" etc. 
Preluînd ideea, antrenorii de la 
echipe au făcut el înșiși o serie de 

Fotbalul intră in actualitate
25 de antrenori în colocviu despre viitor • 100 de fotbaliști 

sub lupa selecționerilor

constatări și propuneri pornind de Ia 
campionatul mondial sau pe baza 
propriei experiențe. Au rezultat ast
fel numeroase concluzii și Învăță
minte pentru Îmbunătățirea simți
toare a procesului de antrenament, 
pentru ridicarea calității și competi
tivității fotbalului nostru. Dezbaterile 
acestui colocviu s-au situat la un 
apreciabil nivel teoretic, dar fotbalul 
nostru ar progresa mal evident dacă 
n-ar mal apărea discrepante pe tra
seul transpunerii vorbelor în fapte. 
Nu este prima dată cind se constată 
că avem antrenori care știu ce ar 
trebui să facă, dar care nu reușesc 
din pricina inconsecventei cu care 
lucrează și traduc in viață măsurile 
federației, ori chiar propriile idei, 
din pricina lipsei de sprijin și 
înțelegere în acest sens din par
tea conducerilor de cluburi. Aici 
se pare că e punctul slab, ceea 
ce înseamnă că antrenorii trebuie 
mai mult ajutați și controlați de 

tul 56 prin Chitaru. golul egalizator 
fiind marcat de MCiller (min. 84).
• Rezultate înregistrate in com

petiția internațională de fotbal pen
tru echipe de juniori „Cupa prie
tenia", care se desfășoară in aceste 
zile la Gera (R. D. Germană) : 
R. D. Germană — Ungaria 4—3 ; 
U.R.S.S. — România 4—1 (1—1) ;
Cuba — Cehoslovacia 1—1 : Polo
nia — R.P.D. Coreeană 1—0.
• Proba individuală de sabie din 

cadrul campionatului de scrimă al 
armatelor prietene, ce se desfă
șoară la București, a revenit spor
tivului sovietic Viktor Krovopuskov 
cu 5 victorii, urmat de Alexandru 
Nilcă (Steaua București) — 3 vic
torii, Vladimir Burțev (selecționata 
Armatei sovietice) — 3 victorii. 
Astăzi se desfășoară proba mascu
lină de floretă pe echipe.
• în turneul international feminin 

de șah de la Sinaia, după 3 runde în 
clasament conduc maestrele românce 
Elisabeta Polihroniade și Dana Nutu 
cu cîte 2 puncte, urmate de olande
za Corry Vreeken — 1.5 puncte și o 
partidă întreruptă. în runda a 3-a, 
Dana Nutu a cîștigat la Tatiana Le- 
maciko (Bulgaria). în timp ce Poli
hroniade a învins-o pe Olteana.

conducerile cluburilor și de federa
ție. Altfel vom vedea aceeași opaci
tate deconcertantă în jocul echipelor 
noastre și ne vom minuna că o for
mație ca F. C. Baia Mare reușește 
să aplice cu succes ideile unui an
trenor inteligent I

Trialul jucătorilor a fost și el bine
venit și plin de invățăminte. într-o 
singură zi am asistat Ia trei partide 
care de care mai disputate. Rezul
tatele au fost anunțate la vremea 

respectivă: Lotul național „A" — 
Selecționata celor trei promovate 
din divizia „B“, ®cor 1—3 (1—1) ; 
Lotul national al jucătorilor pînă 
la 23 ani — Selecționata echi
pelor clasate pe locurile II—III 
în „B“, scor 2—1 (0—1) ; Selecționata 
jucătorilor de „A" care n-au avut 
Ioc in cele două loturi — Selecțio
nata restului jucătorilor divizionari 
„B“, scor 2—0 (0—0).

Pentru că scopul principal al aces
tui larg trial fotbalistic a fost de
pistarea de noi talente apte pentru 
loturile naționale, să ne referim mai 
întii la acest aspect După cum arată 
și evoluția scorurilor, fotbaliștii eșa
lonului secund n-au venit la Con
stanta pentru a face figurație, ci 
s-au străduit să etaleze tot ce știu și 
s-au bătut pentru rezultat. Drept ur
mare, patru dintre ei au și fost o- 
priti imediat pentru lotul olimpic ; 
aceștia sint : mijlocașul Bucur, 
de la Steagul roșu Brașov ; ex-

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Nicolaa Ștefan a fost numit în func
ția de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Iran, în locul to
varășului Alexandru Boabă, care a 
fost rechemat in centrala M.A.E.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, luni la amiază 
s-a deschis în Capitală expoziția de 
grafică din Republica Socialistă Ce
hoslovacă. Lucrările prezentate în 
sala de expoziții de la Teatrul Na
țional sint semnate de creatori re
prezentativi, ele reflectind, în forme 
artistice variate, realizări ale po
porului cehoslovac în opera de edi
ficare a societății socialiste. Această 
selecție de artă grafică va fi expusă 
și in alte orașe ale tării noastre.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Lumir Hanak, ambasado
rul R. S. Cehoslovace la București, 
care au subliniat importanta acestei 
manifestări plastice ce se înscrie în 
contextul relațiilor de colaborare 
culturală româno-cehoslovacă.

Au asistat reprezentant! ai Minis
terului Afacerilor Externe, artiști 
plastici, alți oameni de artă șl cul
tură. un numeros public. Erau de 
fată membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

trema stingă Carabageac de la 
Chimia Rm. Vilcea ; mijlocașul Sa- 
bău și vîrful de atac Dragomirescu, 
ambii de la F.C. Baia Mare. Dar și 
numele altor tineri jucători de ta
lent au apărut remarcate pe foile 
de observație întocmite de cei 25 de 
antrenori transformați in selecțio
neri : fundașul lateral Stănescu, de 
la Delta Tulcea ; fundașul central 
Șulea, de la Steagul roșu Brașov ; 
mijlocașul Bozeșan, de la Tirnăveni ;

portarul Balaș, de la I.C.I.M. Bra
șov ; mijlocașul Furnea, de la Dina
mo Slatina ; fundașul central Bagiu 
și virful de atac Vidican, de la „U“ 
Cluj-Napoca ; mijlocașul Ghizdeanu, 
de la Gloria Buzău ; vîrful de atac 
Terheș, de la F.C. Baia Mare și încă 
alții. (Ca să nu mai spunem că, din 
motive care ne scapă, la trialul de la 
Constanța n-au fost convocați o se
rie de fotbaliști pe care-i știm noi 
că s-au remarcat in divizia „B“, pe 
la Bistrița, Galați, Suceava, Buzău, 
Brad, Sibiu, Turnu Măgurele, Giur
giu etc., sau chiar în divizia ,,C“). 
Important este acum ca toți cei „vă- 
zuți" și aleși să nu fie uitați ; este 
obligatoriu pentru antrenorii fede
rali să le întocmească fișe de evi
dență, să-i urmărească în campionat 
și să-i folosească la diversele con
vocări ale loturilor naționale. Numai 
procedîndu-se astfel ne vom putea 
crește și asigura rezerva de cadre 
fotbalistice, mai ales că aproape toți

SUCEAVA
CUM S-A „ECONOMISIT" O PĂDURE 

DE PESTE 1100 DE HECTARE
In urmă cu patru ani, Comitetul 

județean de partid Suceava a ini
țiat un amplu program de măsuri 
vizînd mai buna gospodărire a 
fondului forestier, reducerea volu
mului de masă lemnoasă exploa
tată, îndeosebi pe seama creșterii 
gradului de valorificare industri
ală a lemnului de mici dimensiuni 
și a deșeurilor. Despre rezultatele 
obținute p’nă în prezent ne-a vor
bit tovarășul Vasile Sava, direc
torul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Suceava :

— Prin introducerea de tehnolo
gii moderne, înalt productive, am 
izbutit să reducem pierderile de ma
terial lemnos în exploatare, eco
nomisind 41 500 mc lemn. In ace
lași timp, am furnizat pentru pro
ducția industrială de plăci aglo
merate din lemn și plăci fibro- 
lemnoase, precum și pentru pro
ducerea mangalului în retorte me
talice, 148 500 mc crăci care, în 
urmă cu cițiva ani, rămîneau în 
pădure. pradă putrezirii. Ac
țiuni tn vederea Introducerii pro
gresului tehnic, pentru economisi- 

acești evidentiați au vârsta între 18 
și 23 de ani. Ar fi, socotim noi, o fi
nalizare necesară a unei idei gene
roase. Pentru acest an. fiindcă la 
anul nici nu concepem să nu vedem 
o altă acțiune asemănătoare !

Desigur, meciurile din cadrul tria
lului au avut șl scopul de a supune 
jucătorii din loturile naționale la 
verificări și „probe de foc" in plus. 
A fost un examen greu, după ce a- 
ceștia efectuaseră un stagiu de pre
gătire intensivă și susținuseră în zi
lele precedente partide (unele inter
naționale) destul de dificile și dese. 
Un examen la care și olimpicii, dar 
mai cu seamă cei din lotul „A“ au 
rămas corlgenti, in ciuda evoluțiilor 
anterioare bune. De ce au fost în
vinși tricolorii de o selecționată din 
„B“ ? Pe de o parte — fiindcă erau 
obosiți, fiindcă au cedat nervos 
și n-au fost In stare să gă
sească soluții de joc la problemele 
tactice puse de adversari ; pe de 
altă parte — fiindcă selecționata 
opusă lor (alcătuită pe scheletul ele
vilor lui Viorel Mateianu de Ia 
Baia Mare, plus cițiva fotbaliști de 
la celelalte două recent promovate), 
a jucat excelent, într-un sistem tac
tic ingenios și eficace, a alergat mai 
mult, a fost mai proaspătă și a do
vedit o admirabilă dorință de victo
rie. Așadar, lotul național a fost pus 
în situația să-și dezvăluie... slăbiciu
nile, primind o lecție pe cit de ustu
rătoare, pe atît de meritată. Lecție 
care, din păcate, n-a folosit — întru- 
cit peste două zile același lot avea 
să sufere o altă infringere. tot cu 
două goluri diferență (0—2), la Var
na, în fața echipei naționale a Bul
gariei. Dar pregătirile lotului vor 
constitui, desigur, obiect de analiză 
pentru forul de specialitate și vom 
putea afla public concluziile la care 
se va ajunge, măsurile ce vor fi în
treprinse In continuare.

Gheorqhe MITRO1 

rea lemnului, au fost realizate și 
tn unitățile de industrializare. 
Bunăoară, debitarea buștenilor de 
rășinoase în calote s-a extins de 
la 320 000 mc in 1974, la peste 
860 000 mc in 1978, ceea ce repre
zintă 94 la sută din volumul buș
tenilor pe care îi prelucrăm în 
acest an în fabricile de cherestea, 
în felul acesta, comparativ cu ve
chile metode de debitare, s-au eco
nomisit peste 150 000 mc masă 
lemnoasă Dacă la aceasta adău
găm și faptul că în fabricile de 
cherestea deșeurile de rășinoase se 
valorifică industrial în proporție 
de 99,2 la sută, iar cele de fag în 
procent de 85,7 la sută, atunci pu
tem remarca faptul că in ultimii 
patru ani, prin mai buna folosire 
în scopuri industriale a lemnului 
de micj dimensiuni și a deșeurilor, 
s-a realizat o economie de lemn 
echivalînd cu cantitatea care se 
găsește într-o pădure matură cu o 
suprafață de peste 1100 hectare.

Gheorghe PARASCAN

Cărți rare
La Biblioteca Filialei din 

Cluj-Napoca a Academiei Repu
blicii Socialiste România a fost 
identificat, recent, un nou in
cunabul — o ediție a operelor 
poetului latin Publius Ovidius 
Naso. apărută la Veneția în 1481, 
Pînă în prezent, din această e- 
diție se cunoșteau doar două 
exemplare, unul existent la Ve
neția, iar celălalt la Cracovia. 
Tot in depozitele bibliotecii clu
jene, în colecția de manuscrise 
slavone, se păstrează un „Sbor- 
nic" din secolul al XVI-lea. Pe 
fila 89 a manuscrisului se află 
două însemnări care au permis 
specialiștilor bibliotecii să stabi
lească data exactă a încheierii 
domniei și cea a mortii lui A- 
lexandru Lăpușneanu. precum 
și pe cea a Înscăunării fiului 
său Bogdan. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de », 

10 și 11 august. In tară : Vreme ta ră
cire ușoară, exceptînd sud-estul tării, 
unde, la începutul intervalului, se va 
menține călduroasă. Cerul va fi varia
bil, cu innorărl mai accentuate in Ba
nat, Crișana, Transilvania șl nordul 
Moldovei, unde șl ploile, sub formă 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, vor fi mal frecvente. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor depăși 20 de 
litri pe metrul pătrat tn 24 de ore. 
Izolat, grindină. Vînt slab, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor ti cuprinse între 8 și 
18 grade, Iar cele maxime vor oscila 
Intre 19 și 29 de grade, mal ridicate, 
la început, tn sud-est. Jn București : 
Vreme călduroasă la început, apoi in 
răcire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mal pronunțate in a doua 
parte a intervalului, cind se vor sem
nala ploi de scurtă durată. Vintul va 
sufla slab, cu intensificări da scurtă 
durată.
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NOI SUCCESE AIE FRONTULUI PATRIOTIC ZIMBABWE 
IN LUPTA ÎMPOTRIVA REGIMULUI RASIST DE IA SALISBURY

PEKIN

într-un comunicat transmis de 
postul de radio „Vocea Zimbabwe" 
și reluat de agenția France Presse, 
Frontul Patriotic Zimbabwe anunță 
noi succese obținute in lupta împo
triva regimului rasist de la Salisbury, 
în cîteva luni — arată comunica
tul — unitățile Frontului Patriotic 
au provocat serioase pierderi regi
mului lui Ian Smith. Detașamentele 
Frontului Patriotic Zimbabwe au 
lansat 90 de operațiuni militare îm
potriva taberelor inamice, au efec
tuat 63 de ambuscade și 36 acțiuni 
de sabotare a mijloacelor de trans
port. Cu aceste prilejuri au fost scoși 
din luptă 615 militari aț regimului 
rasist rhodesian. Totodată, au fost

Un detașament al Frontului Patriotic Zimbabwe saluta victoria obținută 
intr-o operațiune de luptă împotriva forțelor regimului rasist de la Salisbury

Misiunea specială a 0. N. U. pentru Namibia 
a sosit la Windhoek

WINDHOEK 7 (Agerpres). — Mi
siunea specială a Națiunilor Unite 
pentru Namibia, condusă de Martti 
Ahtisaari, care a sosit la Windhoek 
venind de la sediul din New York al 
O.N.U.. si-a început luni activitatea 
legată de studierea modalităților de 
aplicare a propunerilor de reglemen
tare a problemei namibiene. în con
formitate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate. După cum transmite a- 
gentia France Presse. mii si mii de 
cetățeni s-au masat de-a lungul ce
lor 40 km care despart aeroportul 
de Windhoek, în așteptarea misiunii

KURT WALDHEIM: Ct/rsa continuă a înarmărilor 
o gravă anomalie a istoriei contemporane

VIENA 6 (Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a lansat din nou un apel la oprirea 
cursei înarmărilor, intr-o lume în 
care, după cum a declarat el, chel
tuielile militare in ultimii cinci ani 
au totalizat 1 800 miliarde dolari, in 
vreme ce numărul oamenilor care 
suferă de malnutriție a crescut la 
450 000 000. Luînd cuvintul la Vie- 
na. in cadrul unui seminar interna
țional al diplomaților, Kurt Waldheim 
a precizat că această situație nu este 
determinată de faptul că resursele 
lumii ar fi inadecvate sau că teh
nologia de care dispune umanitatea 
este insuficientă. „Continua cursă a 
înarmărilor, în deplină cunoștință a 
gravelor pericole pe care aceasta le 
comportă. în pofida faptului evident 
că resursele investite în domeniul

Noi incidente în capitala Libanului
BEIRUT 7 (Agerpres). — La 

Beirut, situația s-a agravat, luni 
după-amiază. ca urmare a reluării 
incidentelor violente din cartierele 
de est și vest și din alte suburbii 
ale capitalei. în cursul cărora s-a fă
cut uz de armament greu — artile
rie si rachete — transmit agențiile 
de presă. Lupte violente si atacuri 
de artilerie au avut loc la Beirut si 
în noaptea de duminică spre luni, 
soldate, potrivit aprecierilor făcute 
de postul de radio „Vocea Libanului 
liber", cu moartea a 65 de persoane, 
rănirea altor 220 si importante daune 
materiale.

(Urmare din pag. I)
tare economico-socială, tradiții și par
ticularități naționale specifice. Expe
riența acumulată, viața însăși au im
pus ca principii fundamentale ale re
lațiilor intre țările socialiste respec
tul independenței și suveranității na
ționale, egalitatea in drepturi, nea
mestecul in treburile interne, avanta
jul reciproc și intr-ajutorarea tovără
șească, solidaritatea internaționalistă. 
Sînt principii pe care România le 
așază cu fermitate. în mod imuabil, 
la baza relațiilor sale cu toate sta
tele socialiste și pentru a căror trai
nică înrădăcinare partidul nostru ac
ționează cu neslăbită consecvență.

Forța și valoarea acestor raporturi 
de tip nou constau tocmai în faptul că 
ele permit dezvoltarea liberă și în
florirea fiecărei națiuni și, totodată, 
asigură premisele cele mai favora
bile pentru o colaborare rodnică, in 
folosul progresului tuturor țărilor 
socialiste. Tocmai de aceea, partidul 
nostru a apreciat și apreciază că res
pectarea strictă a acestor principii, ca 
un tot unitar, traducerea lor consec
ventă în viață sînt o condiție funda
mentală pentru realizarea unei uni
tăți trainice, liber consimțite, pentru 
sporirea forței de atracție și a presti
giului socialismului in lume.

în mod deschis, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat in expunerea sa 
că. din păcate, încă nu au fost înlă
turate unele probleme care există 
intre diferite țări socialiste. Pe 
bună dreptate. în expunere se subli
niază că realitățile nu trebuie ascun
se. acoperite sub o mantie trandafi
rie. creîndu-se iluzia că intre țările 
socialiste nu pot fi neînțelegeri, că 
toate problemele dintre ele sint re
zolvate. De fapt, viata a arătat că 
trecerea la făurirea socialismului nu 
a însemnat, implicit, solutionarea 
automată sau imediată a unor pro
bleme complexe/ cu rădăcini în tre
cutul istoric. Partidul nostru are în 
vedere totodată că în dezvoltarea 
relațiilor dintre țările socialiste. în 
abordarea problemelor edificării so
cialismului sau in interpretarea unor 
procese sau fenomene ale vieții in
ternaționale pot să apară si apar pă
reri diferite, puncte de vedere deose
bite și chiar divergente. Din pă
cate. în ultima perioadă au apărut 
probleme noi între unele state. 

doborîte 5 avioane de luptă, au fost 
nimicite 30 transportoare blindate și 
distruse două poduri de pe importan
te șosele strategice.

Frontul Patriotic Zimbabwe a dis
trus de asemenea 6 lagăre de con
centrare — numite de rasiști „sate 
fortificate" — eliberând astfel mai 
multe mii de cetățeni.

într-o declarație a lui Joshua 
Nkomo. copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, se arată că uni
tățile frontului iși desfășoară activi
tatea pe 95 la sută din teritoriul ță
rii, obținind noi și noi succese In 
lupta pentru libertatea șl indepen
dența Zimbabwe.

O.N.U. Pe pancartele purtate de ce
tățeni era scris : „Acum rasiștii tre
buie să plece !“ : ..Sam Nujoma. vino 
repede 1“ (Sam Nujoma este pre
ședintele S.W.A.P.O.).

în cadrul primei reuniuni de lucru, 
conducătorul misiunii O.N.U. a întîl- 
nit pe administratorul sud-african 
pentru Namibia. Marthinus Steyn. 
După cum se știe, regimul sud-afri
can deține sub control ilegal Nami
bia.

Agențiile de presă notează că pen
tru discutarea tuturor problemelor 
vor fi create mai multe comisii mix
te.

armamentului sînt vital necesare 
pentru dezvoltarea unei lumi la edi
ficarea căreia trebuie să participe 
întreaga umanitate, constituie marea 
contradicție a istoriei contemporane" 
— a spus el.

în continuare, secretarul general al 
O.N.U. a declarat că vertiginoasa 
cursă a înarmărilor înghite tot mai 
multe fonduri, unele țări cheltuind 
cu 60 la sută mai mult pentru apă
rare decît pentru protecția împotriva 
ravagiilor cotidiene ale diferitelor 
boli sau accidente.

Kurt Waldheim a apreciat că Orga
nizația Națiunilor Unite continuă să 
rămînă forul cel mai adecvat și 
principala speranță pentru pacea și 
securitatea lumii — aspirații în ve
derea atingerii cărora ea a și fost 
înființată.

Comandamentul forțelor armate li
baneze a dat publicității un comuni
cat în care se face cunoscut că. luni, 
zona Kawkaba. — unde se află can
tonat primul eșalon al armatei na
ționale libaneze trimis pentru a pre
lua controlul asupra regiunilor de 
sud ale țării în scopul restabilirii 
autorității centrale pe întreg terito
riul Libanului — a fost supusă timp 
de o oră unui violent atac de arti
lerie. transmite agenția M.E.N. Ata
cul asupra pozițiilor armatei liba
neze a fost confirmat de către un 
purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite.

s-au înregistrat o serie de evoluții 
negative — iar expunerea subliniază 
că asemenea dispute nu pot decît să 
dăuneze socialismului, să diminueze 
forța sa de influențare în lume. Ex
primîndu-se regretul pentru aceste 
evoluții negative, în expunere se 
subliniază — în spiritul poziției con
secvente a partidului nostru de nea
mestec în treburile interne ale altora 
— că problemele apărute privesc in 
mod direct statele respective, care, 
desigur, au datoria să acționeze, să 
nu precupețească nici un efort pen
tru soluționarea lor pe calea înțele
gerii, pe baza respectului reciproc, a 

PRIETENIA CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE
principiilor socialismului. Caracterul 
comun al orînduirii de stat, filozofia 
comună, materialist-dialectică, nu pot 
împiedica apariția unor probleme sau 
deosebiri de păreri intre țările socia
liste, dar oferă premise din cele mai 
importante pentru soluționarea lor 
justă și echitabilă, principială.

Partidul Comunist Român s-a situat 
și se situează consecvent pe poziția că 
aceste deosebiri nu trebuie să consti
tuie surse de tensiune, nu trebuie să 
afecteze dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și oolaborare. în această pri
vință, in expunere se adresează un 
stăruitor apel la o analiză temeinică, 
responsabilă a cauzelor care gene
rează disensiuni și probleme litigioase 
și trecerea la acțiune pentru soluțio
narea lor, pe baza tratativelor între 
părți, in vederea intăririi solidarității 
și colaborării in construcția socialistă, 
in lupta generală pentru progres și 
pace in lume.

Partidul nostru a fost și este pentru 
discutarea deschisă a problemelor — 
de la partid la partid, de la condu
cere la conducere — cu dorința de a 
găsi soluționări corespunzătoare. A- 
ceasta presupune, firește, ca in abor
darea oricăror probleme să se por
nească de la respectul reciproc, de la 
ceea ce este comun și fundamental, 
să se manifeste receptivitate și bună

Manifestare consacrata zilei 
de 23

PEKIN 7 (Agerpres). — La amba
sada tării noastre la Pekin a fost or
ganizată la 7 august o conferință de 
presă consacrată zilei de 23 August, 
marea sărbătoare națională a po
porului român. Cu acest prilej. Flo- 
rea Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei în R.P. Chineză, a vorbit despre 
însemnătatea evenimentului, prezen

Incheierea Festivalului
HAVANA (Agerpres). — La Ha

vana s-a încheiat cel de-al XI-lea 
Festival mondial al tineretului și 
studenților. desfășurat sub deviza 
„Pentru solidaritate antiimperialistă, 
pace și prietenie". La ediția din a- 
cest an a festivalului, prima desfă
șurată în afara Europei, au luat parte 
aproximativ 20 000 de tineri din 145 
de țări ale lumii.

Din țara noastră a participat o de
legație condusă de Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., din care au făcut parte tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi 
și studenți, fruntași în 
învățătură.

Tn încheierea actualei ediții a fes
tivalului, la Havana a __ . _
mare miting. Ia care a luat cuvintul 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba.

în cadrul manifestării desfășurate 
sub lozinca : „Pentru noi victorii ale 
popoarelor, pentru drepturile tinerei 
generații din lume, către cel de-al 
XII-lea festival, Cuba se desparte de 
dumneavoastră", a fost prezentat A-

muncă și la

avut loc un

Consultări In vederea 
soluționării crizei de guvern 

din Portugalia
LISABONA 7 (Agerpres). — Con

siliul Revoluției se reunește marți 
după-amiază pentru a-și da avizul 
asupra alegerii făcute de președinte
le Republicii, Antonio Ramalho 
Eanes, în ce privește personalitatea 
ce urmează să fie însărcinată cu for
marea noului guvern portughez, s-a 
anunțat luni la Lisabona într-un co
municat al Consiliului Revoluției. 
Agenția France Presse reamintește 
că, potrivit Constituției, Consiliul 
Revoluției are rol consultativ în 
această problemă. Pe de altă parte, se 
anunță că luni, președintele Eanes 
a avut o nouă rundă de convorbiri 
separate cu conducătorii mai multor 
partide reprezentate în Adunarea Re
publicii — Partidul Socialist Portu
ghez. Partidul Comunist Portughez, 
Partidul Social-Democrat. Centrul 
Democratic și Social.

„Lanțul slăbiciunilor" sau calea inversă de la dividende 
"la salarii

In timp ce dividendele sporesc considerabil ca urmare a creșterii profiturilor, accentuată de sporirea continuă 
a prețurilor, salariile (wages) rămîn mult în urmă

Caricatură din „Morning Star"

credință, fără a se crea, artificial, 
„probleme deschise", care, de fapt, nu 
există, excluzîndu-se orice forme de 
ingerință în treburile interne ale 
altora. Numai acționîndu-se pe o 
asemenea cale, în spirit tovărășesc, 
se poate ajunge la o apropiere a 
punctelor de vedere — și chiar dacă 
unele deosebiri de păreri persistă, a- 
cestea nu trebuie în nici un caz am
plificate, ascuțite sau exacerbate, ră- 
mînînd ca viața, faptele să valideze 
care poziții sînt juste.

Viața, propria experiență a parti
dului si statului nostru au dovedit că 
aceasta este singura cale de natură 

să asigure depășirea oricăror dificul
tăți, dezvoltarea unor relații tovără
șești. de prietenie si colaborare fră
țească. Constituie un motiv de satis
facție faptul că. tocmai pe baza unei 
asemenea politici principiale. Româ
nia socialistă are și dezvoltă bune 
relații cu absolut toate țările socia
liste. Experiența țării noastre con
firmă astfel, pe viu, că este perfect 
posibil să existe asemenea relații.

în acest sens. în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu au fost 
relevate bunele raporturi existente 
între România si Uniunea Sovietică 
— raporturi avînd bogate tradiții 
istorice în trecutul de luptă al po
poarelor noastre, al forțelor progre
siste din cele două țări, eviden- 
tiindu-se faptul că si în viitor cola
borarea multilaterală, relațiile de prie
tenie și bună vecinătate cu Uniunea 
Sovietică vor constitui o preocupare 
deosebită a Partidului Comunist 
Român, a Republicii Socialiste Româ
nia. Un rol hotărâtor in impulsio
narea colaborării multilaterale 
româno-sovietice îl au. asa cum se 
știe. întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Leonid Ilici 
Brejnev. care au adus contribuții din 
cele mai importante la deschiderea 
unor perspective tot mai ample rela

August
tind, totodată, realizările obținute de 
poporul român sub conducerea parti
dului comunist.

Conferința de presă, la care au par
ticipat numeroși ziariști si cadre din 
domeniul presei, radiodifuziunii și 
televiziunii chineze, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

mondial al tineretului
pelul final al festivalului. Documen- • 
tul lansează chemarea către toți ti
nerii lumii de a-și uni eforturile, de 
a colabora in lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului, rasismului și apartheidu
lui, pentru încetarea cursei înarmă
rilor 
rale, 
rare, 
mică 
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

și realizarea dezarmării gene- 
pentru securitate, pace, colabo- 
pentru o nouă ordine econo- 
și politică internațională, pen-

agențiile de presă transmit
La Alexandria au avut loc 

luni convorbiri Intre Mohamed Ibra
him Kamel, ministrul egiptean al a- 
facerilor externe, și Cyrus Vance, 
secretarul de stat al S.U.A.. aflat în 
vizită în R.A. Egipt. în cadrul actua
lului său turneu în Orientul Mijlo
ciu. Au fost examinate situația de 
ansamblu din Orientul Mijlociu și 
modalitățile de relansare a convorbi
rilor egipteano-israeliene. Secretarul 
de stat al S.U.A. va fi primit, cu 
prilejul vizitei sale în R.A. Egipt, 
de președintele Anwar El-Sadat. că
ruia ii va remite un mesaj din partea 
lui Jimmy Carter, președintele S.U.A.

Convorbiri chino-engle- 
jjge Li Cian, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze, a avut con
vorbiri la Pekin cu Edmund Dell, 
ministrul comerțului al Marii Bri
tanii.

Stabilirea de relații di
Guvernele Kampu-plomatice.

chiei Democrate și Republicii In
donezia au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă. anunță un comunicat difuzat 
de postul de radio kampuchian. Co
municatul menționează că decizia a 
fost luată in vederea consolidării și 
dezvoltării relațiilor de prietenie în
tre cele două țări pe baza principii
lor egalității, respectului reciproc al 
independentei, suveranității și inte
grității teritoriale, neamestecului în 

tiilor reciproce ta. cele mai diferite 
domenii.

în expunere a fost subliniată 
politica de dezvoltare a bunelor 
raporturi cu R.P. Chineză, ilustrate 
din nou prin recenta vizită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în această 
țară — cu ocazia itinerarului în Asia, 
care a mai cuprins vizitele în R.P.D. 
Coreeană, R. S. Vietnam. Laos și 
Kampuchia Democrată — vizită care 
a dat un nou si puternic impuls adin- 
cirii relațiilor de prietenie cu toate 
aceste țări. O contribuție marcantă în 
această direcție va înscrie, desigur, 
vizita pe care urmează să o efectueze 

ta tara noastră. în a doua jumătate a 
lunii, la invitația partidului si statului 
nostru, președintele Hua Kuo-fen.

Faptul că. din păcate, intre unele 
din aceste țări există divergente, fant 
pe care partidul nostru îl regretă 
profund, nu poate constitui, în con
cepția P.C.R., motiv pentru abaterea 
de la această linie principială. în a- 
ceastă concepție. în expunere se sub
liniază că „noi nu contrapunem in 
nici un fel raporturile cu China și 
celelalte țări socialiste din Asia re
lațiilor de prietenie și colaborare cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste din Europa sau de pe alte 
continente — așa cum nu contrapu
nem relațiile noastre cu Uniunea So
vietică și alte țări raporturilor pe 
care le avem cu R.P. Chineză și ce
lelalte țări socialiste din Asia. Dim
potrivă, toate aceste raporturi ale 
României cu țările socialiste, fără nici 
o excepție, se completează intr-un 
ansamblu unitar, la baza căruia stă 
politica noastră principială, fermă și 
consecventă de contribuție activă la 
întărirea unității și solidarității tutu
ror statelor socialiste, Ia creșterea 
forței și influenței socialismului in 
lume".

într-adevăr, nimic nu ar putea fî 
mai străin politicii partidului nostru

BOGOTA
A

BOGOTA 7 (Agerpres). — Tova
rășul Emil Bobu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care se află la 
Bogota pentru a reprezenta pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
ceremonia instalării în funcție a nou
lui președinte al Republicii Colum
bia. Julio Cesar Turbay Ayala, a fost 
primit de președintele în funcțiune 
al Republicii Columbia. Alfonso Lo
pez Michelsen.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu s-a transmis un mesaj de 
prietenie, urări de prosperitate și 
progres pentru poporul columbian.

Alfonso Lopez Michelsen a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un cald mesaj de prietenie si cele 
mai bune sentimente, urări de sănă- 

treburile interne șl avantajului re
ciproc.

Relațiile greco-turce. M1- 
nistrul turc al apărării naționale, 
Hasan Esat Isik, a subliniat într-.o 
declarație că. prin eforturi stărui
toare, nu ar fi dificil ca relațiile 
turco-grece să se transforme în 
raporturi de prietenie — relevă agen
ția Associated Press. Exprimîndu-și 
încrederea in ce privește viitorul 
pozitiv al relațiilor turco-grece, 
ministrul a arătat că este necesar ca 
fiecare dintre cele două țări să re
nunțe la orice atitudine negativă 
față de cealaltă parte.

Primul ministru al Bel
giei, Leo Tindemans, a declarat în 
cursul unei conferințe de presă, or
ganizată la sfîrșitul reuniunii spe
ciale a cabinetului, că „ministerele 
trebuie să facă sacrificii" pentru a 
lupta împotriva actualei crize econo
mice. El a adăugat că gradul ridicat 
al inflației va obliga guvernul să 
adopte, pentru anul viitor, un buget 
record de 1000 miliarde franci bel
gieni (circa 31 miliarde dolari).

In memoria lui Aristotel.
Președintele Republicii Elene, Con
stantin Tsatsos, a inaugurat luni la 
Salonic congresul mondial organizat 
de guvernul grec și de U.N.E.S.C.O. 
în memoria marelui filozof antic 
grec Aristotel. La congres participă 

decît asemenea contrapunerl sau 
calcule politicianiste. A merge pe li
nia contrapunerii relațiilor cu unele 
țări socialiste raporturilor cu altele 
ar însemna a se merge deliberat pe 
linia perpetuării și adîncirii diver
gențelor, a se promova o linie de 
scindare și a se miza pe aceasta. Or, 
este limpede ca lumina zilei că. prin 
intreaga sa politică externă. Româ
nia a acționat și acționează neobo
sit, stăruitor în direcția înțelegerii, 
apropierii, întăririi unității țărilor 
socialiste. Țara noastră nu ar accep
ta postura de a se situa, în legătură 
cu disputele dintre alții, de partea 

unei țări socialiste împotriva alteia, 
să lărgească astfel aria și să contri
buie la adincirea tensiunii, ci s-a si
tuat, se situează și se va situa de 
partea soluționării lor in spirit tovă
rășesc, pornind de la ceea ce este 
comun, fundamental în relațiile din
tre țările socialiste. Este o poziție de 
neclintit, pe care partidul nostru o 
înfăptuiește cu neabătută consecven
tă. Ea a fost, de fapt. înscrisă ca ho- 
tărîre a Congresului al X-lea. a fost 
confirmată de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională ale partidu
lui si reafirmată în expunerea tova
rășului Nicolae Ceausescu la ședința 
activului central de partid si de stat, 
subliniindu-se din nou că „România, 
extinzind continuu bunele sale ra
porturi cu toate statele socialiste, nu 
se va lăsa angajată in nici un fel in 
polemică publică, in blamarea uneia 
sau alteia din țările socialiste, ci, 
dimpotrivă, va face totul pentru de
pășirea neintelegerilor. pentru întă
rirea solidarității".

Numărîndu-se printre țările fonda
toare ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. România participă 
intens la activitatea acestei organi
zații. După cum se știe, tara noastră 
a fost recent gazda celei de-a 32-a 
sesiuni a C.A.E.R., sesiune care a pus 

tate si fericire din partea sa și a 
soției sale, doamna Cecilia Caballero 
de Lopez. Cu căldură și aleasă pre
țuire au fost evocate întrevederile 
avute cu președintele Republicii So
cialiste România, exprimîndu-se con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între cele 
două țări vor cunoaște si în viitor o 
continuă dezvoltare, spre binele po
poarelor român si columbian, al păcii 
și înțelegerii internaționale.

La primire au participat Ilie Ră- 
dulescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și Dumitru Moianu. ambasado
rul României în Columbia.

A fost de fată Indalecio Lievano 
Aguirre, ministrul relațiilor externe 
al Republicii Columbia.

peste 300 oameni de știință din 39 
de țări ale lumii.

Lansarea sondei spațiale 
„Pioneer-Venus 2" spfe pla- 
neta Venus va avea loc marți dimi
neață la ora 3,33 (ora locală). Sonda 
spațială americană, care se va separa 
în cinci elemente înainte de a atinge 
planeta Venus, în cursul lunii de
cembrie, este destinată studierii at
mosferei acestei planete.

Regrupări politice în 
Pakistan. Națională Pa
kistaneză (P.N.A.), coaliție formată 
din mai multe partide, a hotărît să 
se alăture guvernului condus de ge
neralul Mohammad Zia-Ul-Haq, ad- 
ministrator-șef al Legii marțiale — 
a anunțat la Islamabad secretarul 
general al P.N.A., Ghafoor Ahmed. 
Relevînd considerentele care au dus 
la adoptarea acestei decizii, el a pre
cizat că prioritatea trebuie acordată 
pregătirii alegerilor generale.

Accidente. In diferlte locali
tăți de pe coastele arhipelagului ni
pon și-au pierdut viața, duminică, îne
cați. 41 de oameni. Alte cinci persoa
ne sînt date dispărute, a anunțat po
liția japoneză. De la începutul lunii 
iulie. în Japonia s-au înecat 782 de 
persoane.

Val de frig în Spania.
După ce luna iulie a fost, în Spania,
extrem de călduroasă, mercurul ter
mometrelor urcind pînă la 50 de gra
de, luni în zonele din nordul țării 
s-a abătut un val de frig. în munții 
din provincia Santander, la altitu
dinea de 1 300 metri, a nins. Pe li
toralul nordic, turiștii au început să 
părăsească stațiunile, din cauza ploi
lor puternice și a temperaturii care 
a scăzut la 11 grade. Specialiștii 
exprimă temeri In legătură cu pagu
bele pe care le-ar putea pricinui 
acest neobișnuit val de frig agricul
turii țării.

încetarea din viață 
a papei Paul al Vl-lea

VATICAN 7 (Agerpres). — Dumi
nică seara a încetat din viață, la Cas- 
telgandolfo, în apropiere de Roma, 
papa Paul al Vl-lea Suveranul pon
tif, in virstă de 81 de ani, a decedat 
în urma unei crize cardiace, compli
cată cu un edem pulmonar — anunță 
un comunicat oficial al Vaticanului.

Cardinalul francez Jean Villot va 
asigura interimatul pînă la alegerea 
noului papă, care va avea loc cu 
ocazia unei întruniri a Conclavului 
(adunarea cardinalilor electori) ce 
trebuie să înceapă in următoarele 20 
de zile.

din nou în evidentă că promovarea 
și respectarea riguroasă a principiilor 
noi de relații intre statele socialiste 
— principii unanim convenite și în
scrise in statutul C.A.E.R. — repre
zintă unica temelie trainică a dezvol
tării unei colaborări rodnice, slujind 
obiectivului major al dezvoltării ac
celerate a economiei naționale a fie
cărei țări participante, al apropierii 
Si egalizării nivelului lor de dezvol
tare economică. Referindu-se la a- 
ceastă colaborare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus din nou in evidentă 
hotărîrea țării noastre de a acționa 
pentru intensificarea conlucrării cu 
țările membre ale C.A.E.R.. pentru 
solutionarea unor probleme de mare 
însemnătate privind progresul lor 
economic, pentru promovarea largă a 
relațiilor economice, tehnico-științi- 
fice si culturale cu toate țările socia
liste.

în expunere se relevă, de aseme
nea. faptul că. în calitate de membră 
a Tratatului de la Varșovia. România 
va dezvolta colaborarea militară cu 
celelalte țări socialiste participante la 
tratat, colaborare ce se va desfășura 
si în viitor, indiferent dacă acesta va 
mai exista sau nu, știut fiind că 
România, ca si celelalte țări membre 
ale Tratatului de la Varșovia, se pro
nunță consecvent pentru lichidarea 
concomitentă a Pactului N.A.T.O., 
cît și a Tratatului de la Varșovia, a 
tuturor blocurilor politico-militare. 
în interesul promovării destinderii și 
încrederii internaționale.

Prin marea bogăție de teze si idei 
privind relațiile dintre țările socia
liste. prin reliefarea cu toată vigoarea 
a căilor de întărire a unității si so
lidarității lor. prin reafirmarea hotă
rârii nestrămutate a României de a 
acționa în continuare cu toate forțele 
pentru realizarea acestui deziderat 
primordial, expunerea se înscrie, 
fără îndoială, ca un document de ex
cepțională însemnătate, punînd încă 
o dată în evidentă înalta responsabi
litate a partidului nostru față de 
destinele socialismului — ca o înda
torire fundamentală fată de propriul 
popor si. în același timp, fată de in
teresele cauzei socialismului, păcii și 
progresului in întreaga lume.

Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• TERMOCENTRALA 

PLUTITOARE. O navă-cen- 
trală electrică sui generis : 
„Aurora boreală-5“ este pe cale 
să plece într-o lungă cursă spre 
riurile nordice, urmînd să stră
bată mai bine de 3 000 de kilo
metri înainte de a arunca an
cora într-o zonă a râului Pur, 
din apropierea Cercului polar, 
în preajma zăcămîntului de 
gaze Uregol. cel mai mare re
zervor de combustibil gazos din 
Siberia occidentală. Motivele a- 
cestei expediții sînt. în primul 
rînd, de natură economică. „Au
rora boreală-5“ se deplasează la 
sursa de alimentare permanentă 
— zăcămînțul de gaze mențio
nat. pe baza căruia va produce 
și furniza energie electrică in
stalațiilor industriale, sondelor, 
stațiilor de compresoare și așe
zărilor muncitorești din regiu
nea Cercului polar. înlocuind, 
astfel, tipurile de centrale elec
trice mobile folosite pînă acum. 
Noua navă-termocentrală elec
trică va fi amarată la un chei 
de pe rîul Pur. Ea are înfăți
șarea unei șalupe ușoare cu mo
tor. Turbinele, cu o putere de 
24 000 kilowați fiecare, ocupă 
spațiu redus, iar cazanele de a- 
buri sînt instalate în calele na
vei. Nava nu este dotată cu mo
toare de propulsie, fiind remor
cată pînă la fața locului de o 
ambarcațiune auxiliară.

• 14 ANI DE STUDII 
Șl O CONCLUZIE GE
NERALĂ: NOCIVITATEA 
FUMATULUI NU MAI 
COMPORTA DISCUȚII. 
Unul din cele mai ample studii 
pe plan mondial asupra conse
cințelor fumatului, sinteză a 795 
de rapoarte științifice, întocmi
te de-a lungul a 14 ani de cer
cetări. efectuate sub egida Aș->- 
ciației medicale americane, a 
fost dat publicității la Washing
ton. Concluzia generală : fuma
tul are, într-adevăr. efecte ex
trem de nocive, în special in 
privința apariției sau agravării 
unor afecțiuni ale cordului. 
Chiar și temporar, acțiunea 
combinată a nicotinei si a lipsei 
de oxigen poate provoca un 
atac de cord. Pe de altă parte, 
fumatul duce la inhibarea acti
vității celulelor distrugătoare 
de bacterii din organism, ceea 
ce face ca fumătorii să fie mai 
înclinați la contractarea de boli 
infecțioase ; totodată, fumatul 
reduce secreția imul hormon 
care are roiul de a neutraliza 
aciditatea din stomac — deter- 
minînd astfel apariția ulcerului.

• PENTRU O NOUA 
ORDINE SPORTIVĂ IN
TERNAȚIONALĂ. La Alger 
s-a desfășurat cea de-a treia 
ediție a Jocurilor olimpice afri
cane, care a demonstrat marile 
posibilități ale atleților de pe 
continentul Africii. într-adevăr, 
întrecerile sportive au prilejuit 
o adevărată ploaie de recorduri, 
la natație, la ciclism, la atletism 
ș.a. Calitățile atleților africani 
sînt. de altfel, de mult recunos
cute pe plan mondial, fiind de 
ajuns să amintim de performan
tele excepționale ale fondistu- 
lui kenyan Reno, recordman al 
lumii în probele de 10 000 m. 
5 000 m și 3 000 m plat și 3 000 
m obstacole. Dezbaterile, cu 
participarea conducătorilor miș
cării sportive africane, care au 
avut loc cu ocazia acestor în
treceri, au evidențiat existența 
unei situații de inechitate în 
ceea ce privește reprezentarea 
Africii într-un număr apreciabil 
de federații internaționale spor
tive. Este o situație ce nu mai 
poate fi acceptată, scrie coti
dianul algerian „El Moudjahid", 
„și în sport fiind nevoie de o 
nouă ordine internațională".

• „POLUARE TURIS
TICĂ". Multă vreme, vechiul 
cartier Plaka, din Atena, cu 
străduțele sale înguste, stră
juite de căsuțe din piatră, 
cu grădinile sale de tran
dafiri și cu circiumioarele 
sale („tavernas") pitorești, era 
socotit una din principalele a- 
tracții ale capitalei Greciei. Din 
păcate. în ultimul timp, datori
tă veritabilei invazii turistice, 
al cărei obiect a devenit, car
tierul Plaka și-a pierdut farme
cul. transformîndu-se. după 
cum scrie presa ateniană, din- 
tr-o oază a liniștii într-un loc 
unde muzica te asurzește, unde" 
pitorescul de duzină ș-a substi
tuit valorilor autentice ale artei 
populare, unde localurile ieftine 
de altădată sînt acum un mij
loc de spoliere a clienților ; în 
plus, pe străzile Plakăi și-au 
făcut apariția și traficanții de 
droguri. în fața acestei situații, 
autoritățile au luat măsuri dras
tice pentru apărarea reputației 
vechiului cartier. „Plaka trebuie 
să devină din nou un loc de 
atracție pentru turiștii adevă- 
rați" — scrie cotidianul grec 
„Kathimerini".

• PROGRAMUL HE
LIOS. Dimităr Ivanov, tehni
cian în vîrstă de 39 de ani. din 
satul Pravăț. județul Sofia, se 
pregătește să întreprindă o că
lătorie în jurul lumii, la bordul 
unui mic iaht construit de el 
însuși. Acest navigator solitar 
nu intenționează să stabilească 
recorduri sportive. EI vrea să 
ducă la bun sfîrșit un program 
tehnic, denumit Helios (de la 
divinitatea elenă care personi
fica Soarele), incluzînd experi
mentarea unor aparate noi. 
destinate ambarcațiunilor de 
mici dimensiuni. Unele din a- 
ceste aparate sînt construite 
chiar de Dimităr Ivanov, care 
a conceput. între altele. un 
aparat solar portativ pentru 
desalinizarea apei de mare. 
Cîrma automată, dotată cu un 
generator eolian de curent elec
tric, instalată pe iahtul său, 
constituie o altă Invenție a na
vigatorului bulgar.
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