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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

ÎNTRECEREA 
aduce pretutindeni sporuri de producție, 

de calitate și eficiență
Succesele metalurgiști- 

lor. Datele centralizate la Ministe
rul Industriei Metalurgice scot In 
evidentă succesele obținute în între
cerea socialistă, în cinstea zilei de 
23 August, de colectivele marilor 
combinate ale țării. Pină la această 
dată au fost livrate în plus econo
miei naționale produse siderurgice, 
neferoase și din aluminiu, aliaje și 
utilaje în valoare de peste 215 mili
oane lei.

Astfel, In perioada 1 ianuarie — 
8 august, planul producției fizice pe 
ramură a fost întrecut, printre altele, 
cu 128 000 tone fontă, 87 000 tone oțel. 
22 000 tone laminate grele, 1 300 tone 
aluminiu și 62 000 tone cocs meta
lurgic. De asemenea, la produsele 
metalurgice prelucrate au fost obți
nute importante depășiri la oțel-be- 
ton, plase sudate pentru construcții, 
țevi pentru chimie și industria petro
lieră. precum și la articole electro
tehnice. (Agerpres).

Pe baza creșterii pro
ductivității muncii pe lucră* 
tor cu peste 1 500 lei, colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile indus
triale ale județului Caraș-Severin 
obțin noi succese în producție. Astfel, 
minerii din bazinul carbonifer al 
Aninei au extras peste planul la zi 
mai mult de 20 000 tone cărbuni, iar 
siderurgiștii reșițeni au elăborat, in 
plus, aproape 40 000 tone oțeluri alia
te, fontă și laminate finite pline. La 
rindul lor, constructorii de mașini au 
realizat suplimentar două motoare 
diesel pentru tracțiune feroviară, 
motoare electrice, importante con
strucții si utilaje metalurgice. Tot
odată. lucrătorii din unitățile de pre
lucrare a lemnului au obținut peste 
plan 15 000 mp de furnire estetice și

aproape 2 000 mc de cherestea, ia» 
colectivul de muncă al primei uni
tăți de industrie ușoară din Reșița, 
intrată in funcțiune în acest cincinal, 
confecții textile In valoare de 5.3 
milioane lei.

Suplimentar — însem
nate cantități de produse. 
Oamenii muncii — români, maghiari 
și germani — din unitățile economice 
ale județului Satu Mare au realizat 
peste prevederile planului in perioa
da care a trecut din acest an aproa
pe 250 tone mașini pentru industria 
minieră, 60 tone utilaje pentru indus
tria chimică, 2 200 mc prefabricate 
din beton armat, 240 000 mp țesături 
din bumbac și tip bumbac și alte 
produse. Aproape întregul spor de 
producție — in valoare de 55 mili
oane lei — a fost obținut prin creș
terea productivității muncii. (O. Gru- 
meza).

Ritm rapid de înnoire a 
fabricației. In decursul oelQr 11 
luni care au trecut, punerea în func
țiune a întreprinderii de confecții din 
Scornicești, colectivul său de muncă 
a reușit să diversifice nomenclatorul 
de fabricație la peste 100 de sorti
mente. Numai în perioada care a tre
cut din acest an, aici au fost intro
duse în producția de serie 67 noi mo
dele de rochii pentru diferite ocazii, 
uniforme pentru preșcolari și elevi, 
halate de protecție, compleuri și 
fuste pentru femei și fete, îmbrăcă
minte pentru copii ș.a. 
menționat și ' 
ceasta dată, 
mai mult de 
prevăzute în 
lea semestru

Peste 
utile economiei naționale. 
Colectivele de oameni ai muncii din

industria județului Brăila cinstesc 
ziua de 23 August cu importante de- 
?ășiri de plan la producția fizică, 
ntre altele, în perioada care a tre

cut din acest an, industria brăileană 
a livrat, suplimentar, mașini și uti
laje în valoare de 60 milioane lei, 
circa 230 tone de utilaje tehnologice, 
peste 5 600 tone laminate finite pline, 
600 tone ciment, 21 milioane mp de 
hirtie, peste 1 200 tone rețele de cord, 
aproape 900 tone de cartoane și mu
cavale.

Se cuvine 
faptul că, pină la a- 

aici au fost asimilate 
jumătate din modelele 
planul celui de-al doi- 
al anului.

plan produse

Aspect de muncă din secția motoare a Intreprinderii-,,23 August" din Capitalâ

Succese 
suceveni.

ale minerilor
Onorindu-și angaja

mentele asumate în întrecerea socia
listă in cinstea zilei lor și a zilei de 
23 August, minerii din Bazinul Dor- 
nclor au extras peste prevederile de 
plan la zi mai mult de 5 300 tone mi
nereu de mangan. Cele mai mari de
pășiri la producția fizică au fost ob
ținute de colectivele de muncă de la 
minele Arșița, Dadu-Cirlibaba și 
Dealul Rusului. (Gheorghe Parascan).

Contractele la export — 
onorate exemplar. PreocuPă* 
rile colectivelor de muncă din indus
tria prahoveana pentru diversificarea 
producției și îmbunătățirea parame
trilor calitativi s-au concretizat în 
depășirea sistematică a sarcinilor de 
plan la export. Intre altele, in peri
oada care a trecut din acest an au 
fost livrate, suplimentar, instalații 
petroliere pentru foraj, extracție și 
prelucrare, mașini-unelte, aparatură 
de injecție și hidraulică, uleiuri mi
nerale, benzine, polietilenă, motorine, 
hidrocarburi aromatice, mobilă și 
alte bunuri materiale a căror valoare 
se ridică la circa 200 milioane lei 
valută.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit, in stațiunea Neptun, delega
ția Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), alcătuită 
din Ben Amathila, membru al Comi
tetului Executiv al S.W.A.P.O., secre
tar cu probleme economice, Linekela 
Kalenga, secretar cu probleme de 
educație al S.W.A.P.O., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea președintelui S.W.A.P.O.,

Sam Nujoma. împreună cu urări de 
noi succese poporului român în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Totodată, ei au exprimat 
deosebita gratitudine pentru ajutorul 
permanent pe care P.C.R., personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, gu
vernul și poporul român îl acordă 
luptei poporului din Namibia pentru 
libertate și independență națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a transmis, la rindul său, președinte
lui S.W.A.P.O., tuturor militanților 
mișcării de eliberare din Namibia, 
salutul său călduros, precum și urări 
de noi succese in lupta de eliberare 
națională, pentru independență șl 
progres social.

Secretarul general al P.C.R. a re
afirmat, cu acest prilej, hotărîrea 
României, a partidului și poporului 
nostru de a sprijini în continuare 
cauza justă a poporului din Namibia 
pentru înfăptuirea dreptului său la o 
dezvoltare liberă și independentă pe 
calea progresului economic și social.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de bunele ra
porturi dintre P.C.R. și S.W.A.P.O. și 
dorința de a intensifica colaborarea 
și solidaritatea militantă dintre 
România și viitoarea Namibie inde
pendentă, în interesul ambelor po
poare, al cauzei libertății, indepen
denței naționale, al păcii și înțele
gerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Noi expresii ale aprobării însuflețite 
și adeziunii întregului popor față 

de pozițiile și ideile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în pagina a iii-a: Telegrame adresate secretarului general al partidului
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Județele tării-in nona epocă a istoriei patriei
ANII CEI MAI FERTILI 

Al COVASNEI

Cînd zici Bucovina. Tara 
de Sus, zici în primul rind 
pădure. Aproape întreaga 
Obcină Mare, peste jumă
tate din întinderea Sucevei, 
înseamnă de fapt, „dulcele 
freamăt al pădurilor". în 
limbajul cifrelor — 450 000 
hectare. Peste o jumătate 
din suprafața județului Su
ceava. Aici viata oamenilor 
a fost legată „de cindu-i lu
mea lume" de pădure. De 
unde și denumirile de așe
zări : Frasin. Mestecăniș. 
Păltirtoasa. Brăduț...

Solicitat să ne împărtă
șească unele aspecte ale ac
tivității din domeniul folo
sirii și valorificării tot mai 
bune a acestei prețioase co
mori de „aur verde", tova
rășul Vasile Sava. directo
rul întreprinderii forestiere 
de exploatare si transport 
Suceava (I.F.E.T.). a prefe
rat să lase cifrele si exem
plele concrete in urma 
unei... strofe eminesciene : 
„Codrule cu riuri line / 
Vreme trece, vreme vine / 
Tu din tinăr precum ești I 
Tot mereu întinerești".

Desprindem din spusele 
sale : Noi pornim de la pre
misa că pădurea nu este o 
comoară „minerală", ci una 
vie. Si. de aici, grija pen
tru ce este viu în folosirea 
acestei neprețuite comori. 
Exploatarea pădurilor in 
Suceava urmărește și rea
lizează simultan două sar
cini : valorificarea mate
rialului lemnos si întineri
rea pădurii. Concret : anual 
din codrii Sucevei se scot

2 300 000 metri cubi de ma
terial lemnos. Este vor
ba. adică, de copacii aiunsi 
la maturitate, care si-au în
deplinit menirea vegetală. 
După care urmează plan
tarea altora. Indicele de 
valorificare a lemnului a 
atins, la rășinoase. 97,2 la

în ultimii doi ani au fost 
complet mecanizate proce
sele de producție in trei din 
cele șapte fabrici ale între
prinderii : cele din Vatra 
Dornei. Falcău si Cacica. 
Ce înseamnă asta 1 Numai 
datorită mecanizării siste
mului de coiire a butucilor.

47c7 We oamenii-s 
ca brazii.

Iar brazii—pe măsura
oamenilor

sută. Rămîn nefolosite doar 
frunzele si... castraveții de 
brad. Ceea ce înseamnă că 
anual se transformă în 
plăci aglomerate (PAL) sau 
fibro-lemnoase (PFL) 35 000 
metri cubi de crengi care 
putrezeau. Calculat în su
prafață de pădure — 300 
hectare pe an. Sînt rezultate 
bune, care încununează a- 
cum. tn Drag de August 
sărbătoresc, munca oameni
lor din Tara de Sus. Sint 
rezultate care stimulează 
energiile angajate în între
cerea socialistă pentru do- 
bindirea unor indici calita
tivi și mai buni.

pierderile de exploatare au 
fost reduse cu peste 8 000 
mc material lemnos pe an.

Limbaiul cifrelor dă re
lief în modul cel mai firesc 
activității celor peste 17 000 
de oameni înfrățiți cu co
drul bucovinean, care mun
cesc la I.F.E.T. Suceava. El 
se constituie ca un vibrant 
raport de muncă în preaj
ma glorioasei' sărbători :

— de patru ani de zile, 
principalul indicator al ac
tivității lor îl constituie 
producția netă ; ea a fost 
realizată pe primul semes
tru al acestui an in propor
ție de 115 la sută ;

— productivitatea muncii 
a fost depășită cu 1 la sută ;

— planul de export (pu
ține sint țările europene 
unde să nu fie cunoscut 
lemnul sucevean). precum 
Si beneficiile planificate — 
îndeplinite :

— in prima lumătate a 
anului, cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 
37,36 lei. „Lucrăm astăzi cu 
cele mai mici consumuri 
de lemn la fabricarea che
restelei. a ușilor și ferestre
lor. a ambalajelor" — tine 
să sublinieze directorul.

Vremea noastră pregă
tește si alte înnoiri In pei
sajul acestei împărății a 
lemnului bucovinean : anul 
viitor, alte exploatări fo
restiere vor fi complet me
canizate : Moldovița, Dorna, 
Foresta, Frasin. De altfel, in 
prezent, cele 800 tractoare, 
150 funiculare. miile de 
ferăstraie mecanice și cele
lalte utilaje înlocuiesc mun
ca fizică în proporție de 
sută la sută la recoltat 86 
la sută la scos si 93 la sută 
la încărcat. înlocuind-o. de 
bună seamă, cu activitatea 
calificată.

.„..De cînd există lumea 
ca lume, oamenii de aici, 
pe o rază de 50 kilometri,

Laurențiu DUȚA 
Gheorghe PARASCAN
(Continuare in pag. a V-a)
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Apropierea zilei de 23 August — 
aniversarea glorioasei insurecții na
ționale armate antifasciste si antiim- 
perialiste. care a deschis o eră nouă 
în istoria patriei — este cinstită de 
întregul nostru popor cu fapte de 
muncă demne de o inaltă prețuire, 
care constituie o dovadă grăitoare a 
hotăririi oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități — de a traduce in faptă, 
strins uniți în jurul partidului,, al 
secretarului său general, hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului. Vor
bind aceeași limbă a vieții si a mun
cii înfrățite, si locuitorii județului 
Covasna se alătură marelui efort co
lectiv al tării, raportind. ca prim re
zultat dintr-un șir pe care-1 dorim 
cit mai bogat, realizarea cu patru 
zile mai devreme a prevederilor de 
plan pe primul semestru al anului 
1978.

Moment de bilanț si de reflecție, 
marea noastră sărbătoare națională 
prilejuiește, in mod firesc, o trecere 
în revistă, fie ea si sumară, a ani
lor de impetuoasă ascensiune eco
nomică si socială pe care-i reprezin
tă perioada ce a trecut de la 23 Au
gust 1944. Deși, datorită puținătății

Ferdinand NAGY
prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.

termenilor de referință, comparațiile 
sint anevoioase, ele se cer făcute. 
Căci ce poate fi mai grăitor pentru 
evoluția acestor meleaguri — liml- 
tindu-ne. pentru început, la o ima
gine de ansamblu — decît saltul de 
la cîteva mici ateliere, care funcțio
nau pe actualul teritoriu al Covasnei 
în 1938. ori de la cele două făbricu- 
te de țesături si țigarete din 1944. la 
o industrie diversificată, care reali
zează azi în numai 11 zile produc
ția anului 1938 și o depășește în mai 
puțin de 100 de zile pe cea obținută 
in 1968 !

Realizările acestor ani se impun ca 
argumente de necontestat, ca dovezi 
vii ale consecventei politicii partidu
lui nostru de reducere a decalajului 
dintre dezvoltarea diferitelor zone ale 
tării, ale concepției riguros științifi
ce. unitare si de largă perspectivă, 
de repartizare echilibrată a forțelor 
de producție în toate județele, pe în
treg teritoriul patriei. Transformarea 
armonioasă a ansamblului structuri
lor si a vieții sociale a avut si are

drept consecință directă ridicarea 
gradului de civilizație a tuturor lo
calităților județului. îmbunătățirea 
considerabilă a condițiilor de trai și 
de activitate, afirmarea deplinei ega
lități si a posibilităților de exercita
re a drepturilor de către toti cetă
țenii. români si maghiari, uniți de 
aceleași luminoase idealuri si aspi
rații.

La baza progresului general se si
tuează in mod firesc puternicul avint 
al economiei. îndeosebi in . ultimii 
zece ani — numiți, pe drept cuvint. 
de cei ce trăim și muncim aici, „de
ceniul de lumină" — s-au realizat 
toate obiectivele industriale moderne 
stabilite de conducerea partidului și 
statului, județul Covasna înscriin- 
du-se puternic pe traiectoria gene
rală de evoluție rapidă a întregii so
cietăți românești contemporane. Da
torită alocării unui volum sporit de 
investiții — care, in actualul cinci
nal. este de trei ori mai mare decît 
realizările din cincinalul trecut si cu 
2,5 miliarde superior totalului fondu

rilor atribuite in 11 ani premergători 
cincinalului pe care-1 parcurgem — 
a modernizărilor realizate, s-a făurit 
o zestre industrială considerabilă, 
numai în anii 1970—1977 ajungîn- 
du-se la o triplare a fondurilor fixe 
în industrie. în consecință, producția 
industrială a crescut, in perioada 
1965—1975. de peste trei ori, ur- 
mind ca în 1980 să fie de aproape 8 
ori mai mare decit în 1968. Practic, 
amplul program de investiții prevă
zut pentru județul nostru in actualul 
cincinal va asigura realizarea, in 
acest an. a unei producții industriale 
de 6 miliarde lei. iar la finele cin
cinalului a unei producții industriale 
de peste 10 miliarde lei — cerință 
majoră, formulată în documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R.. pen
tru înfăptuirea căreia sintem hotă- 
rîți să ne amplificăm eforturile, să 
acționăm cu abnegație.

Este cazul să ne oprim și asupra 
structurii investițiilor : ele vizează, 
pe de o parte, modernizarea si ex
tinderea unităților existente ; pe de 
altă parte, construirea altor 14 noi 
obiective, dezvoltîndu-se ramurile 
construcțiilor de mașini — inexisten-
(Continuare în pag. a Il-a)

în ampla expunere prezentată în fața 
activului central de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că intensificarea 
confruntărilor pe plan ideologic între for
țele revoluționare, progresiste, pe de o 
parte, și cercurile reacționare, pe de altă 
parte, constituie, mai ales în condițiile unor 
profunde transformări social-istorice, o reali
tate inevitabilă, o legitate a luptei de clasă.

în lumina acestui adevăr, secretarul general 
al partidului a relevat necesitatea unei parti
cipări mai active și mai susținute la marile 
confruntări contemporane de idei privind

dezvoltarea socială, organizarea societății, 
drepturile și libertățile maselor, condiția 
umană, creația spirituală, pentru combaterea 
mai energică și sistematică a teoriilor idea
liste, obscurantiste, mentalitățile și interpretă
rile retrograde și mistificatoare, pentru afir
marea plenară a superiorității materialismului 
științific și istoric, a concepțiilor înaintate, 
revoluționare ale clasei muncitoare despre 
lume și societate.

în pagina a iv-a : Veșminte noi, pentru 
confuzii ideologice vechi...
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ÎN JUDEȚUL COVASNA
Dinamica investițiilor Creșterea producției industriale

1968 1976 1980

în ultimii zece ani, mai 
mult decit oricînd în isto
ria sa, România s-a ma
nifestat viguros în arena 
internațională, în toate 
domeniile, inclusiv în ace
la al culturii. întrecerile 
sint pretențioase, uneori 
dificile, dar nu rareori 
prezenta noastră a fost 
marcată de victorii și de 
aprecieri elogioase pentru 
valoarea artei și culturii 
din România socialistă.

Literatura își are locul 
ei specific, determinat de 
mijlocul de comunicare, 
de limbă. Este cunoscut 
că limba română nu este 
o limbă de circulație in
ternațională, că, în afară 
de locuitorii acestei țări, 
putini sint aceia care o 
cunosc. De aici dificulta
tea răspindirii literaturii 
române. Și totuși ! Istoria 
arată că în trecut litera
tura română orală a fost 
cunoscută nu numai în 
granițele țării, ci și din
colo de ele. Baladele 
noastre populare au cir
culat și au ajuns pină de
parte, uneori în original, 
alteori în traduceri mai 
mult sau mai puțin corec
te, dar au fost cunoscute. 
Cu literatura scrisă a fost 
mai greu. Pină la cel 
de-al doilea război mon
dial, puține opere literare 
au fost transpuse în alte

limbi. După război. în 
anii socialismului, s-a fă
cut mult mai mult, dar 
acum a sosit momentul 
— și conducerea Partidu
lui Comunist Român a 
luat această hotărîre — 
să se treacă la o ofensivă

Caragiale. Sadoveanu. Re- 
breanu, Arghezi, Blaga, 
Barbu, Bacovia, ca pe o 
„suburbie a literaturii 
franceze" (formula nu îmi 
aparține), voind să afirme 
prin aceasta că. tributari 
acelei literaturi, nu am

Opere de înaltă calitate 
artistică în patrimoniul 

cultural universal 
---------------- George MACOVESCU ----------------
de cunoaștere a literatu
rii române în lumea în
treagă. cu atît mai mult 
cu cit avem ce prezenta, 
dispunem de valori ca
pabile să vorbească des
pre societatea românească 
de astăzi în lumina adevă
rului, despre făuritorii 
socialismului în România.

A fost o vreme, între 
cele două războaie, cînd 
exegeți neinformațl consi
derau literatura noastră, 
deși ea îi produsese deja 
pe Eminescu, Creangă,

fi trecut dincolo de va
lorile de margine ale ei. 
Vremea unor asemenea 
aprecieri greșite și ten
dențioase a trecut.

Fenomenul care s-a pe
trecut în anii socialismu
lui este acela al unei creș
teri cantitative și calita
tive a literaturii din 
România. Creatorul, cum 
sublinia din nou tovară
șul Ceaușescu în expu
nerea ținută în fața ac
tivului central de partid 
și de stat, este un om al

epocii sale, iar literatura 
și arta au un rol 
de seamă în viața so
cietății contemporane. Se 
scrie și se publică multă 
literatură în română, 
maghiară, germană, sîrbă, 
ucraineană, idiș, dar ceea 
ce trebuie subliniat cu vi
goare este calitatea aces
tei literaturi. în poezie 
avem marile tradiții ale 
lui Eminescu, Arghezi, 
Blaga, Barbu, însă por
nind de la aceste moște
niri au apărut noi poeți 
deosebit de originali, 
scriind o poezie modernă, 
de o sensibilitate și vi
brație corespunzătoare e- 
voluției societății, a omu
lui contemporan. Noua 
poezie scrisă în România 
socialistă se situează pe 
culmile cele mai înalte 
ale poeziei contemporane 
mondiale. Ori de cite ori 
este cunoscută, ea stîrneș- 
te admirația și aprecierile 
cititorilor obișnuiți și ale 
criticilor de specialitate.

Proza română este în 
plină înflorire și reînnoi
re. O nouă generație de 
prozatori, ajunsă la nu, 
turitatea forței ei de crea
ție. folosind mijloace noi 
și variate de expresie, a-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Vedere a zonei industriale din orașul St. Gheorghe, reședința județului Covasna
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• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

FAPTELE SĂ ONOREZE
ANGAJAMENTELE

Anii cei mai fertili ai Covasnei
(Urmare din pag. I)
tă pînă în 1965 — economiei fores
tiere. textilă, de confecții si alimen
tară. Sînt astfel puse în valoare la 
un nivel tot mai ridicat resursele 
materiale si umane ale iudetului.

Aplicarea riguroasă a strategiei 
dezvoltării In profil teritorial. înscri
să cu fermitate în documentele parti
dului nostru, se exprimă prin crea
rea industriei în toate localitățile .iu
detului. Primei platforme industriale 
— cea de la Tg.' Secuiesc, cuprinzind 
unităti de interes republican ca în
treprinderile de șuruburi, de amidon. 
Si de confecții, al căror act de naste-

Cheltuieli social-culturale pe o familie

1950 1970
re a fost semnat cu ocazia vizitei de 
lucru efectuate în județ de tovarășul 
Nicolae Ceausescu in anul. 1967 — 
ii se alătură platformele din orașele 
Sfîntu Gheorghe, Covasna, întorsura 
Buzăului, Baraolt, modernele unități 
din viitoarele centre urbane Breț- 
cu și Ozun. Amintesc, printre 
acestea, întreprinderea de apa
rataj electric auto și motoare 
electrice si întreprinderea de mașini, 
agregate și subansambie auto din 
Sfîntu Gheorghă, întreprinderea de 
șuruburi si cea de izolatori electrici 
de joasă tensiune din Tg. Secuiesc, 
întreprinderea de piese pentru trac
toare si mașini agricole de la întor
sura Buzăului, secția de piese de 
schimb pentru utilaje miniere din 
orașul Baraolt. Acestea, ca și toate 
celelalte, determină sporirea ponde
rii construcțiilor de' mașini în pro
ducția industrială a .județului de la 
23,4 Ia sută in 1977 la peste 50 la sută 
la finele cincinalului.

Paralel cu creșterea cantitativă a 
producției industriale a sporit conti
nuu productivitatea muncii, ca re
zultat al modernizării industriei, al 
îmbunătățirii organizării producției 
și a muncii, al creșterii generale a 
pregătirii profesionale si politice a 
personalului muncitor. Astfel. în pe
rioada 1965—1977 productivitatea 
muncii in industria județului a spo
rit de 2,5 ori. intr-un ritm mediu de 
8.1 la sută, superior mediei pe țară, 
cunoscînd o tendință continuă de 
accelerare. Este limpede că în ulti

mul deceniu creșterile de ordin can
titativ au fost îndeaproape urmate 
de cele de ordin calitativ, făcindu-se 
pași importanți pentru transformarea 
acumulărilor cantitative într-o nouă 
calitate. în acest context, s-au obți
nut rezultate semnificative și in ceea 
ce privește creșterea gradului de me
canizare si automatizare a procese
lor de producție, diversificarea și re
înnoirea produselor ; in ultimii cinci 
ani au fost asimilate si Introduse în 
fabricație, anual, circa 200 de produ
se noi si reproiectate.

Ramură de bază a economiei ju
dețului. agricultura a cunoscut an de 
an o dezvoltare susținută : numai in

1977 1980 

PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA LUI
• în ultimii 10 ani, în orășele județului au 

Fost construite peste 12 000 noi apartamente.
• Pe harta județului vor apărea, în actualul 

cincinal, încă două orașe : OZUN și BREȚCU.
• 36 de noi unități sanitare, precum și un 

spital modern cu 465 de paturi, cuplat cu 
policlinică, construite tot în ultimii 10 ani, 
contribuie la continua îmbunătățire a asisten

ței medicale a populației. Numai în 1977 
suma alocată de la buget pentru asistență 
sanitară s-a ridicat la peste 120 MILIOANE 
lei.
• Volumul serviciilor prestate către popu

lație va fi, în anul 1980, cu 85—86 la sută mai 
mare decît în 1975, iar volumul prestațiilor în 
construcții va crește cu 90 la sută.

O BOGATA Șl INTENSA VIAȚĂ SPIRITUALĂ
• în învățămîntul primar, în gimnazii și 

licee învață 38 600 elevi, din care 25500 în 
clase cu predare în limba maghiară.
• în județ funcționează : 111 cămine cul

turale comunale și sătești, 6 cluburi și 6 case 
de cultură, în cadrul cărora activează 263 for
mații de teatru, 53 teatre de păpuși, 199 
coruri si grupuri vocale, 14 fanfare, 58 for
mații de muzică ușoară și 191 de dans, 327 
brigăzi artistice, reunind zeci de mii de artiști 
amatori români și maghiari.

• Teatrul maghiar de stat din Sfîntu 
Gheorghe, cenaclurile literar-cjrtistice, ansam
blul folcloric „Măcieșul", muzeele din Sfîntu 
Gheorghe și Tg. Secuiesc, casele memoriale 
„Gyărfăs leno" și „Benedek Elek“, școala 
populară de artă completează imaginea bo
gată a vieții spirituale.
• Zilnic apar într-un tiraj mereu sporit 

cele două ziare județene — „Cuvîntul nou" și 
„Megyei Tukor“.

primii doi ani ai actualului cincinal 
volumul fondurilor fixe a crescut cu 
169 milioane lei ; a sporit parcul de 
tractoare si mașini agricole. în pre
zent revenind pe un tractor o supra
față arabilă de 65 hectare în I.A.S. 
și 70 hectare in C.A.P. Dotarea agri
culturii asigură mecanizarea într-un 
grad înalt a principalelor lucrări, ob
ținerea unor producții agricole spo
rite. în anii 1976—1977 s-au realizat 
169 000 tone cereale — cea mai mare 
producție din istoria județului (ni
velul producției medii la griu, pre
văzut pentru anul 1980, s-a atins incă 
din 1976), la cartofi s-a înregistrat 
un nivel de producție în medie cu 35 
la sută mai mare față de 1975. iar 
producția sfeclei de zahăr s-a dublat; 
totodată, modernizarea fermelor 
existente și asigurarea corespunză
toare a bazei furajere, precum și ex
tinderea sistemului de creștere a 
animalelor în complexe de tip in
dustrial au condus la creșterea efec
tivelor de animale, acestea Urmînd 
să ajungă anul viitor la nivelul pre
văzut pentru 1980.

După cum se știe, în concepția 
partidului nostru egalitatea reală in 
drepturi înseamnă posibilități egale 
de muncă si de afirmare a persona
lității fiecărui cetățean, fără deose
bire de naționalitate. în ultimii 10 

■ani. numărul locurilor de muncă în 
economia județului a crescut de la 
35 000 la aproape 60 000, la finele 
anului 1977 creindu-se astfel posi
bilitatea ca fiecare al patrulea locui
tor să fie retribuit pentru o activi
tate depusă in sectoarele neagri
cole ale județului. Veniturile 
populației provenite din retribu
ții, calculate pe un locuitor, au 
crescut in 1977 de 2,7 ori fată de 
1968. au sporit vînzările de mărfuri. 
Este semnificativ, de asemenea, fap
tul Că în acest interval in județul 
nostru s-au construit peste 12 000 a- 
partamente. aproape trei sferturi din 
populația orașului Sfîntu Gheorghe 
și peste jumătate din cea a orașului 
Tg. Secuiesc mutindu-se in locuințe 
noi. Pentru ocrotirea sănătății au

DEZVOLTAREA 1N RITM RAPID
A ECONOMIEI

• Fondurile de investiții sînt, în actualul cincinal, de 
3 ORI mai mari decîtîn cincinalul trecut.

• Anul acesta va consemna realizarea în județ a unei 
producții industriale de 6 miliarde lei, urmînd ca la finele 
cincinalului să se obțină producția prevăzută de peste 
10 MILIARDE LEI.

• în actualul cincinal vor fi create peste 16 000 noi 
locuri de muncă, prin diferite forme de pregătire urmînd a 
fi calificate mai mult de 23 000 persoane.

• Prin noile sale întreprinderi, județul Covasna se 
înscrie printre făuritorii unor produse de deosebită 
însemnătate pentru economia națională : motoare electrice, 
mașini-unelte așchietoare aparataj electric de joasă ten
siune, piese și subansambie auto etc.

• Pînă în anul 1980 vor fi regularizate 10 CURSURI DE 
APE și vor fi executate lucrări de desecări pe o suprafață 
de 22 500 HECTARE și lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 6 150 HECTARE.

fost construite în ultimii 10 ani 36 
de noi unități medico-sanitare și un 
spital modern cu policlinică. Un mare 
număr de instituții de artă, cultură, 
invățămint promovează în limbile ro
mână și maghiară cultura unitară, 
socialistă din România, cultivă tra
dițiile progresiste inalntate, ideologia 
marxist-leninistă.

Prin aplicarea politicii partidului 
nostru se asigură oamenilor muncii 
români și maghiari de pe aceste me
leaguri largi posibilități de a se pre
găti pentru muncă si viată. Copiii si 
tinerii au la dispoziție școli de toa
te gradele cu limba de predare ro
mână sau maghiară, școala oferin- 
du-le tuturor, fără deosebire de na
ționalitate. posibilități neîngrădite 
de a învăța in limba maternă. Ex
presie a democratismului nostru so
cialist. care asigură deplina egalitate 
în drepturi a tuturor fiilor patriei, în 
raport cu ponderea pe care o are 
naționalitatea maghiară in această 

zonă a tării. în învătămîntul primar 
studiază în limba română 4 400 elevi, 
iar in limba maghiară peste 12 500, 
gimnaziile fiind frecventate de a- 
proape 2 900 tineri care învață in 
limba română și 8 000 în limba ma
ghiară. Deosebit de important este 
faptul că prin liceele de specialitate 
existente, ca si prin numeroase alte 
forme de studiu si calificare sînt 
pregătite în mod sistematic majori
tatea cadrelor necesare județului in 
viitorii aui.

Nivelurile, ritmurile șt proporțiile 
de dezvoltare prevăzute pentru jude
țul Covasna — la dimensiuni vizînd 
lărgirea și perfectionarea continuă a 
bazei tehnico-materiale. creșterea 
intensivă a forțelor de producție în 
industrie, agricultură si celelalte ra
muri. cu menirea de a contribui 
într-o măsură tot mai mare la satis
facerea cerințelor mereu sporite ale 
oamenilor muncii, ale societății — 
ridică în fata comitetului județean de 
partid si a consiliului popular jude
țean. a tuturor organelor si organi
zațiilor subordonate, problema majo
ră a perfecționării propriului stil de 
muncă, in vederea conducerii si co
ordonării la un nivel superior a a- 
cestei activități deosebit de comple
xe. Am ciștigat, desigur, o bogată 
experiență, dar ne mai confruntăm 
încă cu greutăți, cu deficiente, cu 
mentalități depășite. dăunătoare. 
Tocmai de aceea întreaga operă con
structivă pe olan economic si social 
se imbină strîns cu o intensă muncă 
politico-ideologică si- educativă de 
insusire a unul inalt nivel de cultu
ră si cunoaștere, de formare a con
științei înaintate a maselor largi.

Oamenii muncii români și ma
ghiari din județul Covasna. strîns 
uniți în jurul partidului, al celui mai 
iubit, stimat și prețuit fiu al poporu
lui, iși exprimă totala adeziune față 
de prețioasele teze din expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața activului central 
de partid și de stat, a întregii na
țiuni cu privire la unitatea indiso
lubilă dintre politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
și se angajează să acționeze cu vo
ință fermă pentru înfăptuirea obiec
tivelor ce le revin în actualul cinci
nal, răspunzînd cu forța faptelor, 
cu înaltă responsabilitate comunistă, 
chemării partidului de a face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor sarcinilor ce le revin din Pro
gramul P.C.R., pentru propășirea 
și Înflorirea patriei comune — 
România socialistă.

Prima și cea mai importantă ca
pacitate productivă — hala monobloc 
— din cadrul lucrărilor de dezvol
tare de la întreprinderea de trac
toare și mașini agricole din Cra
iova are stabilit termenul de punere 
în funcțiune la sfîrșitul acestui an. 
Constructorul și beneficiarul s-au 
angajat, la începutul Iui 1978. să a- 
sigure intrarea parțială in produc
ție a halei cu patru luni mai devre
me. Angajamentul lor este realist, 
bazat atit pe stadiul și ritmul im
primat in acea oerioadă lucrărilor, cit 
și pe potențialul tehnic si uman de 
care dispun.

De Ia o vreme însă, pc șantier se 
înregistrează sistematic o simțitoare 
scădere de ritm, culminind cu ne- 
realizarea. pe șapte luni, a unor 
lucrări in valoare de peste 2.3 
milioane lei. Silit serios rămase 
în urmă lucrările de acoperiș, 
hidrbizolațil și de montare a tim- 
plăriei metalice, 
iiyhiderile latera
le: De asemenea, 
nici stadiile atin
se la stația racord 
adine, gospodăria 
de apă și lucrări
le de canalizare 
nu sint corespun
zătoare.

Surprinză
tor este faptul 
că toată această „relaxare" a activi
tății de construcții-montaj are loc in 
condițiile in care întreprinderea be
neficiară a luat inițiativa de a spri
jini, pe multiple planuri, eforturile 
constructorilor. în primul rind, a de
tașat pe lingă constructor, întărind 
formațiile de lucru ale acestuia, un 
număr de 42 muncitori — lăcătuși, 
dulgheri, sudori — care participă la 
montarea luminatoarelor halei mono
bloc, precum si la executarea altor 
lucrări. In al doilea rind, a fost li
vrat un volum — sporit cu peste 50 la 
sută — de construcții metalice reali
zate în celelalte secții ale întreprin
derii de tractoare și mașini agrico
le. în sfîrșit, nu omitem nici parti
ciparea directă, printr-un număr co
respunzător de diriginți de șantier, la 
Îndrumarea, urmărirea și controlul 
desfășurării lucrărilor.

Cauza restanțelor semnalate o gă
sim în deficiențele, tot mai frecven
te, din activitatea Trustului de con
strucții industriale Dolj. Dar înainte 
de a vedea despre ce este vorba, să 
redăm pe scurt opinia tovarășului 
Ion Bulea, șef de lot : „Avem sufi
ciente utilaje de construcții pe care 
le folosim în două schimburi, am tre
cut la aplicarea unei game largi de 
măsuri pentru întărirea disciplinei în 
muncă. în plus, fiecare constructor 
cunoaște'angajamentul asumat și, ca 
atare, pe șantier, la toate punctele 
de lucru, există o puternică mobili
zare a forțelor".

Din păcate, realitatea contrazice a- 
proape in întregime afirmațiile șefu
lui de lot. Efectuînd un sondaj 
pe șantier, am avut surpriza să con
statăm că nici unul din cei 16 mun
citori întrebați nu cunoștea angaja
mentul de intrare parțială in pro
ducție, cu patru luni mai devreme, a 
halei monobloc. Despre ce mobilizai» 
a energiilor oamenilor poate fi vorba 
in atari condiții ? Este oare acest an

Pe șantierul dezvoltă
rii Întreprinderii de 
tractoare și mașini 
agricole - Craiova

Mașini și utilaje noi
La Întreprinderea „Metalul roșu" 

din Cluj-Napoca produsele noi și 
modernizate reprezintă în acest an 
42 la sută din totalul produselor. 
Printre acestea se numără mașina 
de uscat și apretat. cea de fiert-, 
fixat țesături de lină etc. Este in 
curs de execuție o instalație de tra
tat celuloză, un aparat de vopsit 
fire semitort din in sub presiune și 
altele. Un colectiv de la atelierul de 
prelucrări mecanice a realizat un 
dispozitiv de filetare rapidă a piu
lițelor din alamă care execută con
comitent 18 piese in loc de una. e- 
liberindu-se totodată și un strung. 

gajament un „secret" păzit cu străș
nicie de conducerea lotului și a trus
tului 7 Fără îndoială, acest fapt pune 
clar in evidentă lacunele muncii po
litice desfășurate in mijlocul mun
citorilor de organizația de partid a 
șantierului.

Cit despre gradul de folosire a u- 
tilajelor de construcții, lucrurile nu 
se prezintă deloc atit de mulțumitor 
cum consideră conducerea șantieru
lui. Pe șantier se aflau doar 8 uti
laje de execuție, din care lucrau nu
mai 5, in loc de 12, cum ne preci
zase în timpul discuțiilor tovarășul 
Marin Bițu, șeful șantierului. „Nu a- 
vem la dispoziție debit un buldozer 
„Castor", care se defectează aproape 
din oră in oră, ne-a spus mecanicul 
Done Gheorghe. Ar trebui să func
ționeze în două schimburi, dar nu 
merge nici 10 ore pe zi".

Asemenea aspecte nedorite vorbesc 
de la sine despre lipsurile serioase 

existente in orga
nizarea. lucrărilor. 
Iată, de altfel, și 
alte exemple ale 
gradului scăzut de 
preocupare mani
festat de condu
cerea trustului și 
șantierului la a*  
cest capitol esen
țial pentru inten
sificarea ritmului 

de lucru șl recuperarea răminerilor 
in urmă de pină acum :

• „Datorită nerltmicitățil în apro
vizionarea cu materiale, astăzi am 
lucrat efectiv numai două ore din 
șapte" (macaragiul Lucian Pirvu).
• „Echipa noastră de 13 oameni 

este nevoită să muncească două zile 
in șir pentru a nivela cu lopata o su
prafață de teren, deși dacă am avea 
un buldozer, un singur om ar exe
cuta această lucrare in două ore" 
(muncitorul Constantin Zamfira).

• în primul semestru s-au înregis
trat 2 264 ore-om absențe nemotiva
te, 2 416 ore-om concedii fără plată 
și 11 104 ore-om concedii medicale.

Faptele relatate dau o imagine su
ficient de clară asupra neajunsurilor 
de oi-din organizatoric de pe acest 
șantier. Datorită lor devine incertă 
realizarea angajamentului de a pune 
în funcțiune. înainte de termen, a- 
ceastă importantă capacitate de pro
ducție. Cum trebuie acționat pentru 
depășirea acestor neajunsuri nu-i 
greu de spus. Alît conducerea 
trustului, cit și cea a șantieru
lui au datoria ca — sprijinite e- 
fectiv de organizația de partid — să 
treacă neintirziat de la vorbă la fap
te. să aplice in practică exact măsu
rile pe care șl le-au propus de mul
tă vreme : întărirea disciplinei in 
muncă, a controlului asupra modului 
in care fiecare lucrător — de Ia șeful 
de șantier pină la muncitor — iși în
deplinește sarcinile încredințate, or
ganizarea corespunzătoare a funcțio
nării utilajelor de construcții și a a- 
provizionării cu materiale a puncte
lor de lucru. Angajamentul asumat 
obligă 1

Nicolae BÂBĂLAU 
Cristian ANTONESCU

Un alt colectiv a realizat o linie 
automată pentru fabricarea elemen
telor de, baterii ale schimbătoare
lor de căldură, redueîndu-se mano
pera si consumul de materiale. E- 
ficienta economică a acestei reali
zări a fost evaluată la peste 300 000 
lei anual. Colectivul de oameni ai 
muncii de la „Metalul roșu" și-a 
propus să realizeze economii de 
circa 200 tone laminate prin extin
derea si aplicarea unor tehnologii 
noi. cum ar i'i metoda de sudură in 
mediu protector, debitarea cu plas
mă si argon, extinderea forjării in 
matrițe a flanșelor. (Al. Mureșan).

■ HBHSBHI ■■■■■■■■■■■■■

Setea potolita la... 

fîntina vecinului
Rîmnicu Vilcea are peste 66 000 

locuitori și numai 2 (două)... sifo
nării. Iar in perioada in care lucră
torii acestora sint. bolnavi sau in 
concedii, mai rămine una 6au nici 
una. Cetățenii orașului au încercat 
să compenseze lipsa sifonăriilor 
prin procurarea autosifoanelor. Dar„ 
spre ghinionul lor, nu găsesc 
capsule pentru ele.

Cititoarea noastră Ruxandra Ște
fan ne relata într-o scrisoare că 
de aproape doi ani de cînd și-a 
cumpărat autosifon nu găsește 
capsule, fiind nevoită 6ă se depla
seze în orașele din județele limi
trofe, pentru a le putea schimba. 
Ne-am interesat la Direcția comer
cială a județului Vîlcea despre si
tuația sifonăriilor și autosifoanelor. 
Am aflat că întreprinderea jude
țeană de legume și fructe, în a cărei 
subordine se află sifonăriile (!!!), 
nu este dotată corespunzător pentru 
a asigura populația cu capsule de 
autosifon. Abia pentru anul viitor 
s-a prevăzut procurarea utilajelor 
necesare. Pînă atunci, conducerea 
direcției comerciale a dat indicații 
să se preia, prin schimb, capsule 
umplute din județele limitrofe.

Este și asta o soluție. După cum, 
fără prea mari cheltuieli, s-ar putea 
înființa și alte centre de umplut 
sifoane, mai ales in cartierele noi. 
Cu o condiție : să existe inițiativă 
și solicitudine. Altfel, setea vilce- 
nilor va fi astimpărată tot la... fin- 
tina vecinilor.

Dumitru MANOLE

Glume cu lapte
Restaurantul gării 

Ploiești Sud. ora 8 di
mineața. Ne așezăm 
la masă și cerem :

— O porție de lapte 
cu mămăliguță.

— Lapte cu mămăli- 
guță ați spus ?

— Exact — preci
zăm noi.

— Nu servim așa 
ceva. Vă oferim in 
schimb un cotlet la 
tavă.

Pe unul din afișele 
unității citim : zilnic 
servim la micul dejun 
lapte, cacao cu lapte...

încercăm în altă 
parte, la „Aperitivul". 
Dar și aici, afișul : „în 
unitatea noastră puteți 
servi în tot timpul zi
lei lapte, sana, iaurt și 
kefir" se dovedește a 
fi o glumă. La „Va
tra Plăieșilor" — a- 
celași lucru. După ce 
trecem și pe la auto
servirile „Rapid", „Ha
le" și „Mureș", pe la 
restaurantele „Vest" și 
„Frumușica", tot fără 
succes, ne deplasăm la 
sediul întreprinderii 
coordonatoare a unită
ților de alimentație 
publică din oraș — 
I.C.S.A.P. Ploiești. Aici 
găsim două cifre edi
ficatoare : în tot Plo- 
ieștiul (cu peste 100 de 
unităti de alimentație 
publică) doar una 
singură servește lapte 
cu mămăliguță ; în tot 
Ploieștiul, restaurante

le desfac zilnic doar 
25 litri de lapte, a- 
proape cite o picătură 
pentru fiecare ploieș
tean.

De altfel, nu numai 
laptele lipsește de pe 
lista de meniuri a u- 
nităților de alimenta
ție publică din Plo
iești. Iaurtul, sana, 
kefirul, brinza de 
vaci, smîntina au de
venit sortimente rare 
la ora micului dejun.

Care este situația in 
restul zilei ? înainte de 
a răspunde, facem o 
precizare : nimeni nu 
va veni la restaurant 
seara sau la prînz 
pentru a bea un pahar 
cu lapte. Pentru a- 
ceasta se pot organiza
— și la Ploiești există
— unități tip expres, 
unde cetățeanul consu
mă pe loc lapte proas
păt sau bătut. Ceea ce 
se cere de la unitățile 
de alimentație publică 
sint zecile de prepara
te cu lactate (budin
că, orez cu lapte, ma
caroane cu brinză, 
brinză cu smîntină 
etc.), care să fie pre
zente în meniurile de 
pnnz și de seară.

...Intrăm și la resta
urantul „Dealul Mare" 
și consultăm lista me
niurilor : nici un pre
parat lactat. încercăm 
la „Pomul verde", „Ci
na". „Zorile". „Trei 
iepuri", „Bolta rece",

„Gara de Sud" : dar 
nici aici preparatele 
lactate nu figurează in 
meniu. Să fi nimerit 
noi o zi nepotrivită ? 
Consultăm listele de 
preparate ale respecti
velor unități pe ulti
mele 10 zile. Rezulta
tul ? în nici o zi, nici 
una din unități nu a 
oferit vreun sortiment 
de preparate lactate.

— Cum vă explicați 
această situație ? —
l-am întrebat in final 
pe directorul între
prinderii I.C.S.A.P., 
tovarășul Florea Po
pescu.

— Practic nu avem 
nici o scuză. E vorba 
de lipsa de preocupa
re a șefilor de unități. 
Vom lua, de aceea, o 
serie de măsuri, între 
care : repartiții obliga
torii de produse lacta
te proaspete pentru 
toate unitățile care au 
sarcina să servească 
micul dejun : restau
rantele și autoservi
rile să includă zil
nic în meniuri cel 
puțin un preparat 
pe bază de produse 
lactate.

Să sperăm că așa se 
va întimpla. Si nu nu
mai la Ploiești, ci pre
tutindeni unde situația 
este asemănătoare.

Mihai IONESCU

E FINUL PREA ÎNALT DE NU SE VĂD COSAȘII?
în acest an, ploile abundente au 

favorizat dezvoltarea vegetați si. 
Cimpul oferă din plin resurse bogate 
de masă verde pentru fin și semisi- 
loz. Principalul este ca tot ceea ce 
s-a produs să fie strîns cu grijă, cit 
mai repede și fără pierderi, pentru 
a umple cit mai bine cămara de iar
nă a zootehniei.

însilozarea furajelor, una din prin
cipalele lucrări de sezon, continuă in 
toate județele țării. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare rezultă că în 
cooperativele agricole s-au însilozat 
82 la sută din cantitățile de furaje 
prevăzute în programul pe actuala 
perioadă. Acțiunile inițiate de orga
nele de partid și agricole din jude
țele Argeș, Cluj. Sălaj, Tulcea, Satu 
Mare, Bihor și Mehedinți asigură re
coltarea tuturor resurselor de furaje 
și conservarea lor cu prioritate sub 
formă de semisiloz. De altfel, coope
rativele agricole din aceste județe au 
realizat 91—95 la sută din programul 
de însilozare a furajelor. Se cuvine 
subliniat că, prin extinderea metodei 
de conservare sub formă de semi
siloz la circa 80 la sută din cantita
tea totală de nutrețuri verzi, se reduc 
la jumătate pierderile de substanțe 
nutritive și se îmbunătățește conside
rabil calitatea furajelor. Sint argu
mente de natură economică care ple
dează în favoarea aplicării acestei 
metode de conservare și in județele 
Neamț, Constanța, Sibiu, Iași și al
tele. unde cantitățile insilozate sint 
cu mult sub media pe țară și sub 
posibilitățile existente.

Crearea formațiilor specializate <1? 
mecanizatori pentru recoltarea și În
silozarea furajelor atit pe consilii 
intercooperatiste, cit și pe lingă ma
rile complexe de creștere și îngrășare 
a animalelor permite accelerarea rit
mului lucrărilor. Am văzut la lucru 
o asemenea formație specializată la 

complexul pentru îngrășarea mieilor 
din Albești, județul Prahova. Ea este 
formată din cei mai experimentați 
mecanizatori și dispune de trei com
bine autopropulsate de tip C.R.F.. de 
cositori mecanice, mașini de adunat

Realizări notabile, dar și nejustificate rămîneri 
în urmă la recoltarea, depozitarea 

și însilozarea furajelor
fin, tractoare și remorci prevăzute cu 
înălțătoare.

Organizarea muncii in flux, de la 
recoltat pînă la depozitare, este o ce
rință imperioasă pentru a asigura 
strîngerea la timp și inlăturarea pier
derilor de furaje. Un asemenea flux 
de lucru s-a realizat la complexul 

Recoltarea furajelor la C.A.P. „Nicolae Bâlcescu", |udețul Tulcea
Foto : Ion Teodor

Mihail Kogălniceanu — Constanța. 
Gradul înalt de mecanizare și orga
nizarea exemplară a muncii au per
mis recoltarea lucemei și altor cul
turi furajere la timpul optim. în 
preajma complexului s-au adunat și 

depozitat aproape două hectare de 
șire cu fin, insumînd șapte mii de 
tone. De asemenea, s-au insilozat a- 
proape 3 000 tone de luoernă în a- 
mestec cu paie.

în zonele colinare șl montane fî- 
nețele naturale reprezintă principala 
sursă de furaje pentru animale. 

Cositul finețelor este necesar să 
fie intensificat, mai ales in județele 
unde finețele au o pondere mare in 
structura bazei furajere. în județul 
Harghita s-au cosit numai jumătate 
din cele 104 000 hectare de finețe 
aparținlnd cooperativelor agricole. 
Suprafețe mari necosite există și in 
județele Maramureș, Brașov. Hune
doara și altele, unde pajiștile ocu
pă 50—60 la sută din suprafața a- 
gricolă. Organizarea acțiunilor de 
întrajutorare intre unitățile mari 
crescătoare de animale situate in 
cîmpie și cele din zona de munte ar 
contribui la urgentarea recoltării fi- 
nețelor. Din inițiativa Ministerului 
Agriculturii și a organelor agricole 
dfn județul Harghita s-a stabilit ca 
3 200 hectare să fie recoltate cu mij
loacele unităților din alte județe care 
au deficit de fin. Dar pină acum 
cosașii nu au ajuns la Harghita.

Recoltarea finețelor din zonele co
linare și montane, de pe terenurile 
în pantă nemecanizabile impune mo
bilizarea unui mare număr de co
sași, organizarea muncii pe baza sis
temului de retribuire in acord global. 
Așa se procedează, de pildă, la coo
perativa agricolă Scorțoasa, județul 
Buzău, unde cositul se face in acord 
global pe toate cele 500 ha cu finețe 
naturale. Rezultatul ? Pină acum au 
fost recoltate 250 hectare de finețe.

Cîrnpul oferă acum o mare bogăție 
de resurse vegetale. Este de cea mai 
mare importanță ca toate resursele 
de furaje să fie adunate și depozitate 
gospodărește. în acest scop, este ne
cesar ca pretutindeni comandamen
tele locale, organele agricole jude
țene șl conducerile unităților agri
cole să mobilizeze mat intens forțele 
mecanice și umane la strinsul și insl- 
lozarea furajelor.

C. BORDEIANU
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NOI EXPRESII ALE APROBĂRII ÎNSUFLEȚITE $1 ADEZIUNII 
ÎNTREGULUI POPOR FATĂ UE POZIȚIILE $1 IDEILE

CUPRINSE IN EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
în telegrama MINISTERULUI CO

MERȚULUI EXTERIOR SI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNATIO
NALE se spune : Exprimînd poziția 
partidului si statului nostru fată de 
problemele economice, politice si so
ciale majore ale lumii contempora
ne. cuvîntarea dumneavoastră, mult 
stimate si iubite secretar general, 
constituie o nouă si grăitoare expre
sie a profundei dumneavoastră gîn- 
diri revoluționare, a fermității si 
consecventei cu care promovați prin
cipiile politicii externe a României 
socialiste. în slujba extinderii cola
borării cu toate statele lumii, a in
staurării unei noi ordini economice 
si politice internaționale, pentru în
tărirea păcii si securității Internatio
nale. Rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitelor întreprinse de 
dumneavoastră în diferite țări ale lu
mii. Înalta solie de pace si prietenie 
pe care ati purtat-o. împreună cu to
varășa Elena Ceausescu, pe toate 
meridianele au adus o contribuție 
hotăritoare la lărgirea si diversifica
rea relațiilor ne multiple planuri din
tre poporul român si popoarele vizi
tate. la intensificarea schimburilor 
comerciale si a cooperării economice 
Si tehnice cu aceste țări, la creșterea 
prestigiului României socialiste în 
lume.

Folosim si acest prilej pentru a da 
glas hotăririi noastre ferme de a vă 
urma neabătut în tot ceea ce gînditi 
si întreprindeți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, pentru binele si 
prosperitatea poporului român si 
pentru triumful păcii în lume sl ne 
angajăm să muncim cu pasiune si 
răspundere comunistă pentru solutio
narea la un nivel tot mai înalt a 
sarcinilor ce revin activității de co
merț exterior. în principal pe linia 
exportului, din documentele de 
partid, sarcini reafirmate cu clarita
te in excepționala dumneavoastră ex
punere.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, oamenii muncii din 
industrie si agricultură, intelectualii, 
tofi locuitorii Bihorului — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
au urmărit cu cel mai viu interes și 
nemărginită satisfacție strălucita 
dumneavoastră expunere prezentată 
la lntîlnirea cu activul central de 
partid și de stat.

Prin glasul dumneavoastră, cel 
mai autorizat fiu al poporului ro
mân, genial conducător al României 
socialiste, partidul nostru, patria 
noastră se afirmă din nou cu o con
tribuție de înaltă valoare in clarifi
carea problemelor cardinale ale 
vieții contemporane pe plan mondial.

Profunda claritate, optimismul, 
exemplara principialitate, spiritul 
de dezbatere deschisă ce caracteri
zează expunerea ca document al teo
riei socialismului științific creator, 
fac ca întregul nostru popor să cu
noască poziția justă a partidului, 
starea reală a problemelor care fră- 
mintă popoarele în zilele noastre și 
imperativul vremii ca toate națiu
nile, mici sau mari, să acționeze cu 
deplină răspundere pentru instaura
rea unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

însuflețiți de înaltele idei pe care 
Ie exprimați, stimate tovarășe setre- 
tar general, sîntem hotărîți să mobi
lizăm toate forțele materiale și uma
ne ale județului, întreaga noastră 
energie creatoare pentru a întîmpina 
măreața aniversare a eliberării pa
triei cu noi succese in înfăptuirea la 
nivel calitativ tot mai inalt a tutu
ror sarcinilor ce ne revin din hotă- 
ririle Congresului al XI-lea al P.C.R., 
ale Conferinței Naționale, din cuvin- 
tările șl prețioasele dumneavoastră 
indicații, sporind permanent partea 
de contribuție a județului Bihor la 
Înflorirea și prosperitatea patriei 
dragi. România socialistă, la crește
rea rolului ei în salvgardarea păcii, 
cauza scumpă a întregii omeniri.

în telegrama oamenilor muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST» 
DIN BUCUREȘTI se spune : Colec
tivul de muncă al întreprinderii „23 
August**  București. în frunte cu cei 
peste 5 000 de comuniști, a luat cu
noștință cu entuziasm de magistrala 
dumneavoastră expunere la ședința 
activului central de partid si de stat.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
înalta prețuire și deplina aprobare 
fată de politica principială a partidu
lui. al cărei initiator si promotor 
neobosit sînteti. ne reafirmăm voința 
fermă de a urma neabătut politica 
internă și externă a partidului și sta
tului.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din citadela noastră industrială, con
structoare de mașini, cu puternice 
tradiții revoluționare, dau o înaltă 
cinstire si prețuire muncii dumnea
voastră neobosite, pline de abnegație 
în fruntea partidului și statului, ac
tivității creatoare de înfăptuire a po
liticii interne si internaționale a Ro
mâniei socialiste si sintem ferm an
gajați. cu elan revoluționar, pentru 
realizarea programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, de a contribui neabătut la 
creșterea prestigiului României socia
liste în lume, pentru înfăptuirea idea
lurilor de pace, prosperitate, inde
pendentă și libertate ale tuturor po
poarelor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Brăila, alături de în
tregul popor, au urmărit cu profund 
interes și legitimă mîndrie patrioti
că ampla expunere prezentată de 
dumneavoastră la ședința activului 
central de partid și de stat, docu
ment politic de o excepțională în
semnătate privind problemele cardi
nale cu care se confruntă astăzi ome
nirea, cea mai strălucită expresie a 
activității României socialiste închi
nată păcii și colaborării între toate 
națiunile lumii.

Magistrala analiză a fenomenelor, 
mutațiilor și tendințelor ce au loc pe 
arena vieții internaționale, in miș
carea comunistă și muncitorească 
reprezintă pentru noi toți, pentru în
treaga omenire progresistă o exce
lentă lecție de învățătură revoluțio
nară, o nouă contribuție de inesti
mabilă valoare la tezaurul gindirii 
creatoare a socialismului științific.

Permiteți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, să vă 
aducem și de această dată mulțumi
rile noastre fierbinți față de rodnica 
și neobosita activitate pe care o des- 
fășurați pentru afirmarea României 
în lume, pentru minunatul exemplu 
de dăruire și slujire cu credință a 
patriei pe care ni-1 dați, pentru înal
tul patriotism de care sînteți animat 
in slujirea poporului.

Omagiul pe care vi-1 aducem îl 
însoțim de adeziunea plenară față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, de hotărirea 
nestrămutată de a munci cu dăruire 
și eroism pentru a da viață istorice
lor hotărîri ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru a întimpina marea sărbă
toare de la 23 August cu noi și sem
nificative succese în traducerea în 
viață a Programului de înflorire a 
României socialiste.

în telegrama INSTITUTULUI DE 
CERCETĂRI CHIMICE (ICECHIM) - 
BUCUREȘTI se spune : întregul 
nostru colectiv a urmărit cu 
profund interes și și-a însușit cu 
deplină satisfacție magistrala expu
nere pe care dumneavoastră, muit 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, conducă
torul clarvăzător al României, ați 
rostit-o în fața întregii națiuni. în
scrisă în practica activității dumnea
voastră neobosite de a informa între
gul popor și partid asupra probleme
lor fundamentale ale politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, cuvîntarea reprezintă o nouă 
și grăitoare expresie a profunzimii, 
clarviziunii și spiritului novator cu 
care analizați evoluția vieții interna
ționale, a consecvenței revoluționare 
cu care militați pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale.

îngăduiți-ne să vă raportăm că sub 
îndrumarea permanentă și de înaltă 
competență științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, director general al insti
tutului, colectivul de cercetători, teh
nicieni și muncitori din ICECHIM 
a depus pină în prezent eforturi sus
ținute pentru realizarea planului de 
cercetare și a angajamentelor. însu- 
șindu-ne spiritul de înaltă exigență 
al cerințelor formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom acționa în
zecit pentru ridicarea calitativă a în
tregii noastre activități și îndeosebi 
in cercetarea chimică, pentru spo
rirea aportului institutului la dezvol
tarea industriei chimice, corespunză
tor hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii din ICECHIM este unit în 
hotărirea de a ne consacra toate for
țele dezvoltării mărețului edificiu al 
socialismului și comunismului in 
România, înălțării continue a patriei 
noastre intre țările libere, demne și 
prospere ale lumii de astăzi.

Puternic impresionați, cu vie în
suflețire și deplină aprobare au pri
mit comuniștii, toți oamenii muncii 
— români, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — din județul Caraș-Se- 
verin, magistrala dumneavoastră ex
punere prezentată în fața activului 
central de partid și de stat, se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R.

Sîntem mîndri că și de această 
dată ați dat glas năzuințelor poporu
lui român de a trăi în libertate și 
suveranitate, dorinței sale nestrămu
tate de lichidare a vechilor rapor
turi de inegalitate, dominație și 
dictat, pentru abolirea politicii im
perialiste. colonialiste si neocolonia- 
liste. a tendințelor de reîmpăr
țire a lumii în zone de influență, 
pentru afirmarea principiilor echi
tății între state și instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

Imensul prestigiu de care se 
bucură partidul și statul nostru pe 
meridianele globului este indisolubil 
legat de personalitatea dumneavoas
tră, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, bogată în initiative cu
rajoase și originale, principialitate și 
profund realism, care dinamizează 
activitatea internațională a Româ
niei socialiste, fâcînd ca aceasta să 
dobîndească dimensiunile unei pre
zențe majore în viața contemporană.

Comitetul județean de partid. în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Caraș- 
Severin, își exprimă totala adeziune 
la conținutul bogat de teze și idei 
ale expunerii dumneavoastră de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică. Vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că vom milita neobo
sit pentru transpunerea în viață a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, vom munci 
fără preget pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului, adueîn- 
du-ne o reală contribuție la înflori
rea patriei noastre scumpe. Republi
ca Socialistă România.

Minerii, inginerii si tehnicienii, 
toti oamenii muncii. în frunte cu co
muniștii. de la ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ PETRILA au ascultat cu 
imens interes expunerea de o în
semnătate politică excepțională pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ati fă
cut-o in fata activului central de 
partid si de stat. Cu profundă mîn
drie patriotică, noi. oamenii muncii 
de la mina Petrila. români, maghiari, 
germani si de alte naționalități, 
vedem si cu acest prilej, ca întot
deauna. în persoana dumneavoastră, 
conducătorul militant, curajos și 
neobosit pentru prosperitatea națiu
nii noastre socialiste, pentru coope
rarea cu toate țările si popoarele, 
pentru creșterea prestigiului și in
fluentei socialismului si comunismu
lui in lume.

Cu aceleași sentimente de fierbinte 
adeziune fată de întreaga politică a 
partidului si statului nostru, noi. 
minerii de la mina Petrila. ne expri
măm hotărirea neclintită ca la fie
care loc de muncă să dăm viată 
chemării pe care ati adresat-o tu
turor comuniștilor. întregului nostru 
ponor, de a ne realiza în mod exem
plar sarcinile de producție, de a da 
tot mai mult cărbune patriei, ridi- 
cind întreaga activitate la cotele ca

litative cerute de partid, conștlentl 
că în acest fel vom contribui cel mai 
bine la creșterea avuției naționale, 
la dezvoltarea armonioasă și multi
laterală a patriei.

întărirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești, soluționarea marilor probleme 
cu care se confruntă omenirea, asi-

pace și 
european, 
lichidarea 

confruntări 
condițiilor

gurarea unui climat de 
securitate pe continentul 
pe întreaga planetă prin 
focarelor de conflict și 
militare, crearea tuturor 
pentru progresul economic și social 
al tuturor statelor reprezintă și în 
recenta cuvîntare mărturia grijii și 
contribuției pe care România socia
listă o aduce pe plan international 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Marile realizări obținute de po
porul român, sub conducerea înțe
leaptă a partidului în fruntea căruia

DIN TELEGRAMELE ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• „Un document analitic de excepțională valoare, 
o expresie elocventă a aplicării creatoare a 
socialismului științific la realitățile lumii con
temporane, un amplu program de acțiune pentru 
afirmarea politicii noi, de egalitate și colaborare 
prietenească intre state"

• „Aria larg cuprinzătoare a expunerii dumnea
voastră, abordind probleme de interes major ale 
lumii de astăzi, este clădită pe o autentică 
viziune umanistă, revoluționară, care respiră 
o profundă încredere in forța popoarelor de a 
apăra și consolida pacea"

• „Vom răspunde prin muncă rodnică insuflețito- 
rului dumneavoastră îndemn la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, la realizarea obiec
tivelor construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, în vederea creșterii continue 
a prestigiului țării noastre pe plan internațional"

munciți neobosit, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, dinamismul politicii externe 
a României, politică activă, științific 
fundamentată, caracterizată prin spi
rit de inițiativă, fermitate și suplețe, 
demnitate și personalitate, care a 
ridicat la cele mai înalte cote pres
tigiul țării noastre în lume, sînt 
dovezi care demonstrează că între 
politica internă și cea externă a 
partidului și statului nostru, între 
sarcinile naționale și internaționale 
ale poporului român există o strinsă 
legătură, o unitate dialectică insepa
rabilă.

Avînd permanent exemplul dum
neavoastră de dăruire revoluționară, 
de sinteză a gindirii și faptei, a 
energiei clocotitoare a milioanelor 
de constructori ai socialismului și 
comunismului, în numele locuitorilor 
din această cîmpie însorită a Bără
ganului, toți comuniștii se angajează 
in fața dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu 
responsabilitate comunistă pentru a 
valorifica la maximum resursele de 
care dispunem, în vederea realizării 
unor producții superioare în indus
trie și agricultură, adueîndu-ne în 
acest fel contribuția la asigurarea 
fondului centralizat al statului cu 
însemnate cantități de grîu. porumb, 
floarea-soarelui. lapte, carne. lină, 
necesare consumului populației, sa
tisfacerii depline a nevoilor întregii 
societăți.

Ecoul produs in rîndul oamenilor 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA DE MATERIAL RU
LANT „GRIVITA ROȘIE» de cuvân
tarea rostită la adunarea activului 
central de partid și de stat are sem
nificația deplinei lor adeziuni la po
litica partidului și statului nostru pe 
care o elaborați și promovați in 
interesul poporului român și al în
tregii umanități, pentru triumful 
ideilor păcii și socialismului în lume 
— se spune în telegrama conducerii 
întreprinderii.

Dînd o înaltă apreciere acestei 
cuvîntăfi, conținutului ei de idei, 
menit să îmbogățească tezaurul gin
dirii marxiste, urmașii celor din 
vechea citadelă revoluționară „Gri- 
vița roșie" sînt hotărîți. scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu. să nu-și 
precupețească nici un efort pentru 

ca prin munca și activitatea lor zil
nică să-și aducă contribuția la 
triumful politicii partidului și statu
lui nostru pe plan extern, a ideilor 
și gindirii dumneavoastră revoluțio
nare, spre binele și fericirea între
gului nostru popor, al întregii ome
niri.

Alături de toți comuniștii, de în
tregul nostru popor, personalul Mi
nisterului de Interne a urmărit cu 
deosebit interes magistrala dumnea
voastră expunere, consacrată ana
lizei situației internaționale și iși 
exprimă din toată inima mîndria și 
satisfacția pentru strălucita analiză 
materialist-dialectică cu un profund 
caracter științific și revoluționar, pe 
care ați făcut-o asupra problemelor 
cardinale ale evoluției politicii mon
diale — se arată in telegrama MI
NISTERULUI DE INTERNE.

Dînd glas sentimentelor profunde 
care ne animă, ne exprimăm cu 
toată căldura adeziunea plenară și 
entuziastă față de politica externă 

principială a partidului și statului 
nostru, de poziția României față de 
problemele noi. deosebit de complexe 
cu care se confruntă omenirea în 
condițiile actuale, aprobăm cu toată 
hotărirea inițiativele și propunerile, 
cu semnificație istorică, pe care 
le-ați formulat și ne manifestăm 
convingerea că acestea dau un puter
nic impuls și deschid căi mai efi
ciente luptei popoarelor pentru edi
ficarea unei lumi mai drepte și mai 
bune, pentru făurirea noii ordini e- 
conomice și politice internaționale.

Pornind de la aprecierile și indica
țiile dumneavoastră privind com
plexitatea vieții politice internațio
nale, 'necesitatea creșterii vigilenței 
și fermității împotriva forțelor im
perialiste, reacționare, ne angajăm 
— mult stimate tovarășe comandant 
suprem — să intensificăm eforturile 
și preocupările noastre pentru a- 
părarea cu devotament a cuceririlor 
revoluționare ale poporului român, 
a independentei și suveranității na
ționale, pentru demascarea și zădăr
nicirea oricăror acțiuni ostile intere
selor statului nostru, cauzei păcii și 
socialismului în lume.

Ideile și tezele fundamentale abor
date in expunerea dumneavoastră 
jalonează cu clarviziune științifică 
modalitățile și căile de soluționare a 
complexelor probleme ' cu care se 
confruntă omenirea și se constituie 
intr-o nouă și grăitoare dovadă a ac
tivității neobosite pe care o desfășu- 
rati pentru dezvoltarea economico- 
socială independentă a fiecărui po
por, pentru promovarea unei politici 
de echitate, egalitate și respect intre 
națiuni, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.

Sintem mîndri că prin dumneavoas
tră poporul român își face tot mai 
mult auzite în lume nobilele sale as
pirații de pace și prietenie, de cola
borare internațională, pentru triumful 
binelui pe toate meridianele pămîn- 
tului, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice pe plane
ta noastră.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că toți oamenii muncii 

din județul Neamț, în frunte cu co
muniștii, dau o ir.altă apreciere po
liticii externe a României socialiste, 
contribuției inestimabile pe care o 
aduceți la elaborarea, fundamentarea 
și înfăptuirea acestei politici.

Sintem conștienți că prosperitatea 
patriei, afirmarea ei plenară în 
rîndul națiunilor libere ale lumii este 
determinată în primul rind de modul 
în care acționăm pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice ale cincinalului 
și vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Neamț, in 
frunte cu comuniștii, vor face totul 
pentru întîmpinarea marii sărbători 
de la 23 August cu noi și însemnate 
succese pe frontul dezvoltării econo- 
mico-sociale tot mai accentuate a a- 
cestui frumos colț de țară, spre 
binele și fericirea scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

în numele milioanelor de coopera
tori. al tuturor locuitorilor comune
lor și satelor patriei — români.

maghiari, germani șl de alte naționa
lități — puternic mobilizați în opera 
de modernizare a agriculturii, de ri
dicare a bunăstării si fericirii între
gii noastre națiuni, ne exprimăm 
nemărginita satisfacție și deplina 
adeziune fată de tezaurul de idei, 
teze și orientări cuprins în deosebit 
de importanta dumneavoastră expu
nere prezentată in fata activului 
central de partid si de stat, a comu
niștilor. a întregului popor — se spu
ne în telegrama CONSILIULUI 
U.N.C.A.P.

Atotcuprinzătoarea dumneavoastră 
expunere constituie pentru toti lu
crătorii ogoarelor un izvor prețios 
de învățăminte, un strălucit model 
de abordare științifică, materialist- 
dialectică a multiplelor probleme 
care frămîntă omenirea.

Urîndu-vă să ne trăiti cit tara 
și poporul, iubite conducător, laolaltă 
cu toti oamenii muncii din tara 
noastră, ne exprimăm mîndria că 
astăzi, prin eforturile dumneavoas
tră neobosite, prin solia de pace si 
prietenie pe care ati dus-o pe toate 
meridianele globului. România socia
listă este cunoscută, apreciată și are 
numeroși prieteni în întreaga lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. ȘI A CON 
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se spune : Cu legitimă mîndrie pa
triotică, noi, toți cei care trăim și 
muncim pe aceste străvechi melea
guri de demnitate și permanență is
torică, alături de întregul popor, 
dăm o înaltă apreciere magistralei 
dumneavoastră expuneri.

Consecvente politicii lor de pro
movare a relațiilor cu țările socialis
te. militînd permanent pentru depă
șirea divergentelor care se mai ma
nifestă între unele dintre ele, parti
dul și statul nostru văd în unitatea 
de acțiune a acestora garanția creș
terii prestigiului și influentei socia
lismului în lume, sporirii capacității 
sale de a determina sensul dezvol
tării omenirii.

Noi, activiștii de partid, toți co
muniștii, regăsim în expunerea dum
neavoastră intransigență și combati
vitate față de teoriile și concepțiile 
ideologice retrograde care caută să 
creeze confuzie și, animați de exem
plul dumneavoastră revoluționar în
flăcărat, vom acționa pentru comba

terea a tot ceea ce este perimat, 
depășit, a tot ceea ce se opune pro
gresului și dezvoltării istorice obiec
tive. în fiecare idee expusă ne re
găsim pe fiecare dintre noi. pentru 
că toti dorim să trăim și să muncim 
in pace la locurile noastre, pe pă- 
minturile noastre, acolo unde durăm 
fabrici și uzine înfloritoare, cimpuri 
mănoase pentru noi și generațiile 
viitoare.

Expresia unității depline între po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, istorica dumnea
voastră expunere reprezintă pentru 
noi im însuflețitor îndemn în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, la realizarea tuturor obiecti
velor ce ne stau în fată, văzînd în 
aceasta creșterea prestigiului țării 
noastre pe plan internațional, spori
rea rolului său activ în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea.

Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA DE ȚEVI „REPUBLICA», 
asemenea întregului nostru popor, au 
trăit din nou momente de înaltă vi
brație patriotică — se spune in te
legrama conducerii acestei întreprin
deri bucureștene. Prin intermediul 
televiziunii, radioului si presei am 
fost alături de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, in 
fiecare moment al expunerii. Permi- 
teti-ne să dăm glas si cu acest pri
lej sentimentelor fierbinți, de pro
fundă adeziune ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderea noastră fată de întreaga 
politică internă si internațională pro
movată cu consecventă de partidul 
Si statul nostru. Tovarășe secretar 
general, vă asigurăm că toti comu
niștii si cei ce muncesc în întreprin
derea noastră vor acționa cu sporită 
competentă pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin în 
actualul cincinal, pentru transpune
rea în practică a hotăririlor Con
gresului al XI-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului.

Exprimîndu-ne Întreaga recunoș
tință fată de prestigioasa dum
neavoastră activitate depusă pentru 
propășirea si fericirea poporului, 
pentru triumful progresului si păcii 
în lume — se spune în telegrama 
FABRICII DE CONFECȚII SCOR- 
NICEȘTI, JUDEȚUL OLT — vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că, alături de întregul nostru 
popor, muncitorii, inginerii si tehni
cienii din cadrul fabricii de confec
ții. sub conducerea organizației de 
partid, sîntem ferm hotăriti să depu
nem toate eforturile pentru traduce
rea In viată a tuturor sarcinilor ce 
ne revin, pentru înfăptuirea obiecti
velor politicii interne si internațio
nale a partidului nostru, stabilite de 
Congresul al XI-lea, pentru propă
șirea continuă a patriei și sporirea 
prestigiului ei în întreaga lume. 
Respectînd prețioasele indicații pe 
care le-ati dat în urma vizitei făcu
te la începutul acestui an. vă rapor
tăm că fabrica își va diversifica în 
acest an producția, că vom depune 
toate eforturile pentru a transforma 
cantitatea într-o nouă calitate, obiec
tiv important stabilit de Conferința 
Națională a partidului.

într-o atmosferă de adîncă trăire 
patriotică, de angajare și fermitate 
revoluționară, comuniștii, toți oa
menii muncii care trăiesc și muncesc 
înfrățiți pe meleagurile județului 
Sibiu — români, germani, maghiari 
— au urmărit, alături de întregul 
nostru popor, cu cel mai viu inte
res, cu adîncă mîndrie. și-au însușit 
cu demnă satisfacție strălucita dum
neavoastră cuvîntare în fata activu
lui de partid și de stat, document 
de mare valoare teoretică și prac
tică, îndreptar neprețuit pentru 
înarmarea națiunii noastre cu temei
nica înțelegere a fenomenelor com
plexe ale lumii contemporane — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

însușindu-ne pe deplin orientările, 
bogatul conținut de idei ale cuvin- 
tării, principialitatea și realismul cu 
care abordați problemele prezentului 
și viitorului omenirii, exprimîndu-ne 
incă o dată adeziunea totală fată de 
întreaga politică internă și externă 
a partidului nostru, dragostea și 
profunda stimă. înalta considerație 
pentru modul remarcabil cu care 
acționați în slujba progresului pa

Au mai trimis telegrame : Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construc
ții, Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Justiției. Minis
terul Industriei Chimice, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Mi
nisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Turismului, 
Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară, Comitetul de Stat pentru 
Preturi, Consiliul Național al Apelor, Inspectoratul general de stat 
pentru controlul calității produselor, Departamentul aviației civile, 
Tribunalul Suprem, Banca Națională, CENTROCOOP, UCECOM, Bi
roul executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, 
Uniunea scriitorilor, Uniunea compozitorilor. Academia de studii eco
nomice București, Universitatea Timișoara, institutele de învățămînt 
superior din Oradea și Pitești, Radioteleviziunea română, „Agerpres", 
redacția revistei „Igaz Szo» din Tg. Mureș, Filarmonica „George 
Enescu**,  Institutul de geologie și geofizică. Institutul național de fi
zică, Centrul național al industriei aeronautice române. Institutul 
național de metrologie, Institutul de cercetări și proiectări tehnologice 
pentru industria construcțiilor de mașini, Institutul de cercetări și 
proiectări echipamente termoenergetice. Institutul central de cercetare, 
proiectare și directivare în construcții. Institutul de cercetări in con
strucții și economia construcțiilor. Stațiunea centrală de cercetări avi
cole, Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din județul 
Bistrița-Năsăud, Centrala industriei confecțiilor. întreprinderile „Me
troul**.  Combinatul poligrafic „Casa Scînteii**,  „Optica română» (Bucu
rești), combinatele chimice din Rm. Vîlcea și Tirnăveni, Combinatul de 
fibre sintetice Săvinești, Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Mă
gurele. întreprinderile de construcții de mașini (Reșița), „Independența». 
(Sibiu), „Laminorul de tablă» (Galați), „Electrometal**  (Timișoara), 
șantierele navale Constanța, Galați, Brăila, Tulcea, Giurgiu. I.A.S. 
Corcova (județul Mehedinți) și Niculițel (județul Tulcea), C.A.P. Bo- 
sanci, Zvoriștea și Ipotești (județul Suceava), Pătulele (județul Me
hedinți), Tudor Vladimirescu (județul Brăila), S.M.A. Ianca (județul 
Brăila), Spătărești (județul Suceava), Babadag (județul Tulcea).

De asemenea, au mai trimis telegrame comitete de partid munici
pale. orășenești și comunale, numeroase întreprinderi industriale, de 
construcții și de transporturi, colective de pe șantiere, organizații sindi
cale, instituții de artă și cultură, de învățămînt, cooperative agricole 
de producție, cooperative meșteșugărești și de consum, unități sanitare, 
precum și un mare număr de cetățeni de cele mai diferite profesii, 
bărbați și femei, tineri și virstnici.

Din toate telegramele trimise se desprinde adeziunea deplină a co
muniștilor. a întregului popor la ideile de inestimabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. min- 
dria patriotică pentru întreaga politică externă a României socialiste, 
hotărirea oamenilor muncii de la orașe și sate, indiferent de naționa
litate. de a acționa, strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său 
general, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru 
sporirea continuă a prestigiului internațional al țării noastre, pentru 
creșterea aportului ei la făurirea unei lumi a libertății și dreptății.

triei noastre, a păcii și colaborării 
în lume, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii de pe întinsul jude
țului Sibiu, sub conducerea comu
niștilor. vor acționa fără preget 
pentru înfăptuirea exemplară a ho
tăririlor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale și vor realiza 
integral sarcinile ce le revin și an1- 
gajamentele asumate.

Cei aproape zece mii de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. români, 
maghiari si de alte naționalități, 
care ne desfășurăm activitatea la 
COMBINATUL DE PIELĂRIE ȘI 
ÎNCĂLȚĂMINTE ..CLUJEANA» ne 
exprimăm totala adeziune fată de ad
mirabila politică internă și externă a 
partidului si statului nostru, senti
mentele de înalt patriotism si dra
goste fierbinte fată de dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al po
porului. în care vedem năzuințele 
întregului popor de a-si construi o 
viată mai bună, intr-o lume a secu
rității. păcii si demnității umane. 
Vom acționa cu toate puterile noas
tre pentru a ne aduce aportul la în
făptuirea acestei politici si ne anga
jăm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face to
tul pentru a ne realiza sarcinile de 
plan si angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, contribuind la 
accelerarea ritmului de dezvoltare a 
României socialiste, la înălțarea pa
triei noastre dragi pe noi trepte de 
civilizație și progres.

în telegrama COMITETULUI OR
GANIZAȚIEI DE PARTID A APA
RATULUI C.C. AL P.C.R. se spune : 
Ancorată temeinic în realitățile lumii 
contemporane, politica externă a 
partidului si statului nostru poartă 
pecetea eminentei dumneavoastră 
personalități, a gindirii cutezătoare, a 
înaltului umanism și echității pe 
care le promovați In viata internațio
nală. a concepției dumneavoastră 
despre libertatea fiecărui popor de 
a-și hotărî propria soartă, așa cum o 
dorește. Prețuită si apreciată în în
treaga lume, activitatea neobosită pe 
care o depuneți, măsurile întreprinse 
de România pe plan international 
s-au înscris. în mod statornic. între 
actele politice menite să promoveze 
libertatea si egalitatea între națiuni, 
instaurarea unei noi ordini economice 
si politice internaționale.

însușindu-ne spiritul de înaltă exi
gentă al cerințelor formulate de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vom acționa înze
cit pentru ridicarea calitativă a în
tregii activități, consacrînd întreaga 
noastră capacitate de muncă zidirii 
mărețului edificiu al socialismului șl 
comunismului in România. înălțării 
patriei între țările libere, demne si 
prospere ale lumii de astăzi.

Gindurile noastre sincere sl senti
mentele cele mai fierbinți se în
dreaptă în aceste momente către 
dumneavoastră. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceausescu, adăugîndu-li-se 
angajamentul nostru ferm de a spri
jini cu toate forțele de care dispu
nem _ afirmarea tot mai puternică a 
României socialiste în lume, de a ac
ționa cu dăruire revoluționară pen
tru triumful cauzei socialismului și 
păcii pe planeta noastră.

Colectivul de muncă din ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE STAT 
PREJMER, județul Brașov, români, 
maghiari, germani. în frunte cu co
muniștii a urmărit cu viu interes, 
satisfacție si deplină aprobare ma
gistrala dumneavoastră expunere — 
se spune în telegrama conducerii în
treprinderii.

Alături de toti cetățenii patriei 
noastre, dăm o inaltă apreciere poli
ticii interne și externe a României 
socialiste, contribuției dumneavoas
tră remarcabilă la elaborarea, fun
damentarea și înfăptuirea acestei 
politici oare corespunde pe deplin 
orientărilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului. 
Aceasta duce la afirmarea plenară a 
României în lume, la creșterea apor
tului tării noastre în solutionarea 
problemelor de care depinde pacea și 
progresul omenirii. Ne reafirmăm 
voința de a urma neabătut politica 
internă si externă a partidului și 
statului nostru, si ne angajăm ca și 
în acest an să realizăm și să depă
șim sarcinile de producție și anga

jamentele asumate în întrecere.
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Doi pe cîte 
două roți

Doi buni prieteni, pensionari, 
amindoi din Lugoj. Ion Anches- 
cu și Czegledi Alexandru, au 
pornit să facă înconjurul tării pe 
bicicletă. Itinerar de mare atrac
ție, care trece prin nu mai puțin 
de 22 de județe, intre care : Arad, 
Satu Mare Maramureș, Sucea
va, Botoșani. Iași, Brăila, Con
stanța, Ialomița, Olt, Me
hedinți... „Deși am trecut amin
doi de multișor de 66 de ani, 
ne-au spus temerarii cicliști, să 
știți că nu ne dăm bătuți cu 
una. cu două, și pedalăm cu u- 
șurință la șes și la munte, pe 
vreme bună sau rea. Drumeția 
noastră, care măsoară peste 
3 000 de kilometri, se desfășoa
ră sub semnul „Daciadei", em
blemă pe care o purtăm și pe 
tricouri. Avem flecare cite un 
jurnal de bord șt in flecare lo
calitate ne ducem la primărie 
să ne pună ștampila. Ca 
n-avem vorbe"...

să
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Podgorie 
suspendată
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La balconul apartamentului 
29, etajul I, din blocul de pe 
strada Dobrogeana Gherea nr. 1 
din Satu Mare, se răsfață — in 
razele soarelui și sub privirile 
admirative ale trecătorilor — o 
mică, dar veritabilă plantație de 
vie încărcată de ciorchini grei. 
Mica „podgorie" este opera lui 
Nicolae Ferchiu. tatăl, profesor- 
maistru la Grupul școlar „Unto", 
și a lui Nicolae Ferchiu, fiul 
său, elev in clasa a IX-a. în
grijită. după cele mai riguroase 
reguli agrotehnice, mica vie, 
plantată In lăzi înalte de stejar 
pline cu pămînt fertilizat, a dat 
anul trecut prima recoltă de 
peste 10 kg de Grasă de Cotnari 
și Muscat Otonel. Acum se a- 
nunță o recoltă și mai bogată.

Cînd n-ai 
încredere 
în bărbat...
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— Alo ? Vă rog să scuzați de
ranjul. La telefon este cineva 
care vă dorește binele. Nu pot 
să vă spun cum mă cheamă, 
pentru că n-as dori să apar 
martor la proces.

— Proces ? Despre ce proces 
e vorba '! — a întrebat femeia, 
nedumerită.

— Păi, după ce o iii vd vedeți 
soțul cu ce fetișcană petrece la 
ora asta...

Telefonul s-a închis. Femeia 
a pornit val-virtej, spre unitatea 
din Tulcea unde Soțul său lucra 
ca gestionar. Odată ajunsă, ce 
să vezi ? Omul abia prididea să 
facă fața solicitărilor celor ve- 
niți după cumpărături. Femeia 
a zimblt : ..Proastă glumă — 
fi-a zis ea, si s-a intors acasă. 
Abia cina a intrai muuni.ru a 
văzut că a fost prădată de bu
nuri In valoare de mii de lei. 
Miliția l-a descoperit repede pe 
anonimul binevoitor de la tele
fon — S. Slellan, vecinul. Pu
sese totul la cale împreună cu 
un oarecare D. Stoian. Tot îm
preună cor răspunde 
fața legii.

acum (rf in
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I în boxă I
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asociației 

din Bocșa,
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Printre membrii 
sportive „Metalul" . .
județul Caraș-Severln. se numă
rau si frații loan si 
Dobăeș. Amindoi, boxeri, 
zind 
țese 
la 
dea 
din 
cu 
dai, 
in dreapta și in 
care s-au năpustit asupra a trei 
cetățeni pașnici, pe care i-au fă
cut K.O., toți trei fiind internați 
in spital. După cum ne infor
mează corespondentul nostru 
voluntar, lăcătușul loan Rotă- 
rescu, cei doi pugiliști așteaptă 
acum decizia, dar nu din partea 
arbitrilor judecători, ci a instan
ței de judecată.

Francii
Vă- 

că pe rina nu prea reu- 
să-și culce adversarii 

podea. s-au glndlt să 
o reprezentație intr-unui 

cartierele orașului. Căutind 
luminarea prilej de scân
cet doi au proferat injurii 

stingă, după
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Cinegetică
O frumoasă expoziție cinege- i 

tică se află deschisă zilele aces- I 
tea la Sibiu, cu prilejul tmpli- I 
nirii a trei decenii de la înfiin
țarea asociațiilor locale ale vi- | 
nătorilor și pescarilor sportivi. | 
Vizitatorii — foarte multi la 
număr — găsesc aici exponate I 
de mare atracție, unele dintre 
ele rarități in materie. E de 
ajuns sd spunem, de pildă, că , 
aproape jumătate din cele 300 
de exponate sint medaliate cu I 
aur, argint șt bronz. Multe din 
aceste trofee vor putea fi admi
rate și in cadrul unei expoziții 
ce se va deschide la București 
in toamna acestui an. |

Neglijență ’
E vremea 

portului și 
lucrare ce 
tarea unor 
prevenire 
insă că la 
din satul Cinta, comuna Crăciu- 
nești, județul Mureș, zeci de 
tone de fin s-au făcut scrum. 
Din cercetări reiese că incendiul 
a fost provocat din cauza intro
ducerii unui camion neechipat 
corespunzător sub un șopron cu 
fin. Acum — după cum rezultă 
din aceleași cercetări — atit șo
ferul, cit și inginerul șef, cit și 
președintele cooperativei sint 
buni de plată.

- »
recoltării, trans- 

depozitării furajelor, 
reclamă și respec- 

norme elementare de 
a incendiilor. Iată 
cooperativa agricolă

i Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

M
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Apariția de lucrări avînd ca scop 
înfățișarea unei imagini deformate a 
socialismului nu este, desigur, un lu
cru nou — ci o expresie inevitabilă 
a luptei ideologice. Nou poate fi doar 
faptul că in ultimii ani se poate în
registra oe plan mondial o considera
bilă proliferare a teoriilor — de na*  
tură sociologică, economică, politolo
gică. filozofică — îndreptate împo
triva socialismului științific, urmă
rind. sub o formă sau alta, deni-i 
«rarea societății socialiste. Aceasta 
nu este o intimplare. Realități ine
xorabile precum adincirea crizei ge
nerale a capitalismului, perpetuarea 
fenomenelor crizei economice, inten
sificarea preocupărilor forțelor pro
gresiste pentru elaborarea unor linii 
politice adaptate îndeaproape condi
țiilor și particularităților naționale 
concrete, creșterea influentei unui sir 
de partide comuniste care se dove
desc forte politice proeminente in ță
rile respective, opțiunile unul sir de 
țări tn curs de 
dezvoltare către 
alternative de e- 
voluțli necapita*.  
liste de dezvolta*  
re — toate repre
zintă, pentru ex- 
ponenții ideolo
giei capitaliste, 
tot atitea semna
le de alertă și 
factori de inten
sificare a încercă
rilor de a discre
dita socialismul 
și orînduirea so
cialistă. în acest 
scop sint create 
diferite „teorii", 
apar lucrări cu 
aparentă „ținută 
științifică" — ca
re, de cele mai 
multe ori, nu fac 
decit să preia 
vechi aserțiuni 
din arsenalul an
ticomunismului.

O asemenea 
tentativă face și 
Lane, de la Pniversitatea din Cam
bridge, intr-o recentă lucrare : „Sta
tul socialist industrial. Către o so
ciologie politică a socialismului de 
stat", lucrare care promovează o con
cepție ce cunoaște a anumită „vogă" 
în Occident. Asupra lucrării și im
plicațiilor ei ne vom opri in rindu- 
rile de fată.

Se cuvine subliniat din capul locu
lui că in lucrarea amintită sint in
serate si unele critici la adresa capi
talismului : este abandonată apologia 
exclusivistă a sistemului capitalist pe 
care o Intîlneam in lucrările unor 
economiști ,.neoc'a»icf“ ca P. A. Sa
muelson. It. S. Gordon, D. F. Gor
don. a unor adept! ai „de21deologi- 
zâril". precum D. Beli sau R. Aron.

Desigur, nu este greu de înțeles 
subsiratul unor asemenea critici — fă
cute tocmai spre a spori coeficientul de 
..credibilitate" al lucrării, a-i conferi 
un gir de „obiectivitate", o aparență 
științifică. Societatea capitalistă con
temporană este zguduită de prea 
multe convulsii, prezintă tare si ine
chități mult prea flagrante pentru ca 
ideologii ei să mai poată Preconiza 
apologia deschisă, să ignoreze realită
ții cotidiene ineluctabile. în plus, in 
acest fel se! Caută a se atribui res
pectivelor teorii „nuanțe de stingă" 
— de natură a spori gradul de con
fuzie sau mistificare. în acest sens. 
D. Lane ia poziție critică făta de 
unele teorii an ti soci al iste cunoscute, 
cum este teoria „convergentei siste
melor" : in lucrarea sa se. recunoaște 
că Socialismul are Premise istorice si 
căi specifice de evoluție. Recunoaște
rea acestui adevăr nu este insă inso
lită si de recunoașterea inevitabilită
ți^ istorice a acestor premise și a 
dezvoltării șociale socialiste. Dimpo
trivă. or parcursul vo’umuiui. ideea 
respectivă rămine doar firav enun
țată. pentru ca anoi să piară cu 
totul, socialismul si dinamica socie-

tătii socialiste fiind tratate într-o 
manieră de natură să provoace 
temeri si rețineri, șă îi reducă pute
rea de atracție.

Teza centrală a lucrării, așa cum 
o intitulează autorul, este „teoria 
dezvoltării socialismului de stat". 
Pentru David Lane. ..socialismul de 
stat" reprezintă „acel tio de socia
lism în care partidul comunist și 
statul socialist ioacă un rol central 
atit in planificarea dezvoltării eco
nomice. cit si in mobilizarea maselor 
la realizarea obiectivelor olanului". 
Urmindu-șj deducțiile, autorul ajun
ge să identifice ..socialismul de stat" 
cu o perioadă tranzitorie intre for
mațiunea capitalistă si ..adevăratul 
socialism", care rămine nebulos, 
nedescifrat si neprecizat.

După cum se vede, preluînd un 
concept al socialismului științific — 
acela de perioadă de trecere — au
torul îl extinde In mod neiustificat 
asupra unei alte etape istorice, dar.

pante la exercitarea ei. de sistemele 
de alianță dintre acestea, de rapor
turile lor cu formațiunile, politice si 
sociale opuse sau opoziționiste, folo
sirea funcțiilor statului in slujba 
dezvoltării socialismului este inevi
tabilă. ceea ce nu are nimic comun 
cu existenta unui așa-zis „socialism 
de stat".

Concluzia care decurge din con
cepția lui Lane, ca si. de fapt, a în
tregii teorii despre „socialismul de 
stat" este limpede. încerclndu-se 
acreditarea ideii că socialismul ar 
putea fi construit fără un rol activ 
al statului, autorul pledează, impli
cit. pentru ideea că nici nu ar mal 
fi deci necesară preluarea puterii 
politice de către păturile muncitoare 
din miinile claselor exploatatoare. 
Se alunge, astfel. Ia vechile scheme 
teoretice care incearcă să prezinte 
drept ..socialiste" unele societăți in 
care puterea de stat se află in con
tinuare in mîinile claselor exploata-

de tio marxist nu ar fi suficient de 
adecvat analizei „contradicțiilor in
terne ale societății socialiste". in 
timp ce modelul său teoretic ar con
duce la înțelegerea procesului prin 
care structurile economice de tip so
cialist sint generate de valorile Si 
instituțiile suprastructurii socialiste.

Evaluarea principiilor de dezvolta
re a societății socialiste folosind 
concepte ce au descris consensul de 
tip capitalist conduce insă la seri
oase erori in interpretarea teoretică 
si in concluziile avansate de autor. 
Considerind. conform modelului 
functionalist, că mecanismele dez
voltării societății socialiste pot fi 
mai bine înțelese dacă se pornește 
nu de la analiza schimbărilor și pro
ceselor economice, ci de la releva
rea particularităților organizării su
prastructurii instituționale, a valori
lor și culturii promovate de aceasta. 
Lane ignoră dialectica reală, vie a 
societății socialiste, consideră in mod 

unilateral că so
cietatea socialis
tă se dezvoltă 
doar ca urmare a 
impulsurilor si â 
orientărilor orga
nismelor de con
ducere politică.

Evident, nu se 
poate 
rolul
pe care il au su
prastructura, con
știința socială în 
dezvoltarea socie
tății socialiste, 
dar acestea isi e- 
xercltă acțiunea 
numai tn strînsă 
legătură cu con
dițiile si facto
rii econom ico-so- 
ciali. cu care se 
află intr-un ra
port de profundă 
condiționare dia
lectică. în cadrul 
căruia rolul de
terminant revine 

dezvoltării forțelor

diminua 
important

Veșminte noi, pentru 
confuzii ideologice vechi...

sociologul David în primul rînd. îi deformează conți
nutul. trăsăturile si procesele sociale 
specifice. O asemenea deformare 
flagrantă o constituie insăsi concep
tul de „socialism de stat". Această 
noțiune nu este nouă si rostul ei a 
fost Întotdeauna de a crea grave 
Confuzii asupra unor procese și 
Pirghii esențiale in procesul edifi
cării noii Societăți, ca Si asupra 
esenței

Or. realitatea este 
exista si nu există un 
Stat" si alt socialism 
abstrăctie de cerințele ____ ..
tului. De fapt. însăsi experiența is
toriei evidențiază adevărul că nici o 
Orinduire socială nu S-a putut dez
volta fără sPriiiriul acestui instru
ment esențial pe care îl constituie 
statul — adevăr valabil chiar si pen
tru societățile caracterizate prin dez
voltare spontană. Cu atit mai ind!S- 
pensabil se dovedește statul pentru 
dezvoltarea orirtduirll socialiste, care 
se edifică printr-Un proces Istoric 
Conștient, stabilindu-se deliberat di
recțiile dezvoltării, folosind legile 
obiective ale evoluției societății, asi
guri nd 
tortelor 
umane, 
trenare 
ducerea .

Desigur, 
stat.

noii
relațiilor sociale socialiste, 

că nu poate 
„socialism de 
care să facă 
utilizării sta-

o repartizare iudicioasă a 
si resurselor maleriale si 

realizînd cea mai largă an- 
a maselor la creația si con- 
socială.

forma concretă a puterii 
de stat, modalități’6 practice de 
exercitare a acesteia de către clasa 
muncitoare împreună cu clasele sau 
Păturile aliate ei sînt. în mod inevi
tabil. diferite. Dar instaurarea noii 
orinduiri. dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție, perfecționarea 
relațiilor socialiste de producție, sta
tornicirea unor raporturi sociale 
echitabile nu pot fi Înfăptuite fără 
sprijinul si acțiunea statului. Indi
ferent de forma pe care ar imbrăca-o 
Puterea de stat, de pluralismul for
mațiunilor Politice și sociale pârtiei-

LA COSTINEȘTI

Un festival al filmului

toare. tn care relațiile sociale capi
taliste au rămas neafectate in esența 
lor.

în același timp, concepția mistifi
catoare privind „socialismul de stat" 
urmărește să înfățișeze o imagine 
deformată a raporturilor sociale spe
cifice orinduirii socialiste, prezen- 
tind-o ca o societate de esență bi
rocratică — folosindu-se ca material 
de argumentare unele deformări „e- 
tatiste". fenomene birocratice, mani
festări de centralizare excesivă. Dar 
este un fapt bine cunoscut că acestea 
sint fenomene străine esenței socia
lismului, reprezintă deformări acci
dentale. a căror depășire a fost și 
este impusă 
socialismului.
pot duce la concluzia negării rolului 
statului socialist in edificarea noii 
orinduiri. Esențial in aprecierea pu
terii de stat socialiste este faptul că 
ea este deținută de oamenii muncii, 
făuritorii bunurilor materiale. că 
statul este pus exclusiv iu slujba 
intereselor acestora, al edificării 
unei orinduiri libere de orice formă 
de exploatare. Iar pentru dezvoltarea 
societății socialiste este definitoriu 
faptul că ea impune în mod obiectiv 
realizarea unei autentice democrații 
si adincirea ei continuă, atragerea 
celor mai largi mase la conducerea 
socială — ca o condiție sine qua non 
pentru înfăptuirea unei opere de o 
asemenea amploare socială. In aeesi 
sens, este cit se poate de elocventă 
experiența partidului nostru in adin
cirea continuă a democrației socialis
te. perfecționarea continuă a forme
lor si structurilor de atragere a ma
selor la conducerea vieții politice, e- 
conomice si sociale, accentuarea au- 
toconducerli și autogestiunii munci
torești.

Semnificația demersului întreprins 
de David Lane poate fi și mai bine 
înțeleasă oprindu-ne si asupra me
todologiei utilizate de autor. Este 
demn de reținut in acest sens făptui 
că premisele metodologice ale ana
lizei sale sint preluate din funcțio- 
nalismul structuralist al lui T. Par
sons — model sociologic conservator 
prin însăși natura sa. conceput ca 
Un instrument ideologic in realizarea 
stabilității capitalismului american 
postbelic. Autorul motivează opțiu
nea Sa prin faptul că determinismul

de însăși dezvoltarea 
tn nici un caz ele nu

tinăr Excursii

Spectacolul de gală al 
Ansamblului de copii din Nankin 
In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu și al 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise 
conducerii ansamblului calde felicitări pentru 
înalta ținută artistică a spectacolelor prezentate 

în țara noastră

bazei economice, 
de producție.

Folosind un asemenea aparat meto
dologic. Operind cu o imagine sta
tică și unilaterală privind mecanis
mele evoluției .societății, autorul 
ajunge să supraliciteze contradicțiile 
in socialism și, mai ales, să nu sur
prindă specificul pe care il îmbracă 
acestea ii) noua orinduire. Tn ima
ginea creată de lucrare, societatea 
socialistă apare ca sfișiată de mul
tiple contradicții pe care conducerea 
politică nu le-ar putea Stăpini,

Desigur, in .societatea socialistă 4- 
xistă și se manifestă diverse contra
dicții și nici nu s-ar putea să fie 
altfel. însuși materialismul dialectic 
și istoric arată că izvorul oricărei 
mișcări și evoluții progresive îl 
constituie .contradicțiile. Definitoriu 
insă pentru socialism este faptul că 
aceste contradicții nu sint. prin na
tura lor, antagoniste, că evoluția lor 
spre un caracter antagonic poate fi 
evitată, că ele pot fi cunoscute și. 
mai ales, soluționate conform ce
rințelor legilor obiective ale dezvol
tării sociale.

Preocupat atît de mult de releva
rea contradicțiilor, autorului ii scapă 
— oare să fie o simplă scăpare! — 
realizări de prestigiu, cuceriri care 
au confirmat din plin superioritatea 
societății socialiste, capacitatea ei de 
a soluționa intr-un mod revoluționar 
problemele fundamentale ale mase
lor muncitoare: desființarea proprie
tății private și a inegalităților so
ciale. realizarea unui ritm susținut 
de dezvoltare economică, promova
rea sistematică a progresului tehnic, 
accesul larg la cultură etc.

Neîndoielnic, încercările de analiză 
teoretică și practică 
specifice socialismului 
pot porni de la poziții 
de abordare diverse.
În6ă ca toate demersurile de acest 
gen să se caracterizeze prin spirit 
obiectiv, să fie animate de țelul 
progresului cunoașterii, șl nu de 
mobiluri străine acestui scop...

a realităților 
contemporan 
și modalități 
Este necesar

Lazăr VLASCEANU 
Paul DOBRESCU

pe litoral

La Opera română a avut loc, 
marți seară, spectacolul de gală al 
Ansamblului de copii din Nankin — 
Republica Populară Chineză, câre 
efectuează un turneu artistic de 
prietenie în tara noastră.

La spectacol au asistat tovarășii 
Ștefan Voitec. Virgil Cazacu. Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ion Po- 
pescu-Puțuri. membru ai C.C. al 
P.C.R.. președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză. Constan
tin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Petre 
Constantin, adjunct al ministru
lui educației și învățămintului, Con
stantin Boștină, președintele Consi
liului National al Organizației Pio
nierilor. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de fată Li Tln-ciuan. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei. Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Spectacolul de gală încununează 
turneul Întreprins de micii1 artiști 
chinezi in tara noastră, pe litoral, 
in județele Brașov și Vilcea, în Ca
pitală. Cei 44 de interpretl care al
cătuiesc Ansamblul artistic de copii 
al orașului Nankin sint selecționați 
din mai multe formații de amatori 
create cu două decenii in urmă.

Acești tineri mesageri ai artei inter
pretative chineze .șl-au demonstrat, 
incă o dată, talentul intr-un pro
gram care s-a bucurat de un deose
bit succes. Cu multă căldură a fost 
primită, de asemenea, interpretarea 
de către micii artiști chinezi a unor 
cunoscute cintece și dansuri popu
lare românești.

în semn de prețuire, interpreților 
le-a fost oferit un coș de flori din 
partea conducerii partidului și statu
lui nostru.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ștefan Voitec 
a transmis, la sfirșitul spectacolului, 
conducerii ansamblului calde felici
tări pentru înalta ținută artistică a 
tuturor spectacolelor prezentate cu 
prilejul turneului întreprins in tara 
noastră, el reprezentînd o contribu
ție la mai buna cunoaștere a artei 
poporului chinez, la întărirea priete
niei dintre popoarele noastre.

Conducerea ansamblului a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elen,a 
Ceaușescu cele mai vii mulțumiri 
pentru caldele cuvinte de apreciere, 
pentru posibilitatea pe care membrii 
acestei formații artistice au avut-o 
de a vizita România, de a prezenta 
spectacole în tara noastră.

(Agerpres)

Gînduri închinate omului contemporan 
și peisajului socialist al țării

Sub. să Sperăm, lu
mina unui soare esti
val, la Costinești are 
loc. vreme de o săptă» 
mină. Festivalul filmu
lui pentru tineret. Ve
nind cu mesajul artis
tic al celor mai tineri 
creatori din această 
artă încă tinărâ. festi
valul se desfășoară in 
mijlocul muncitorilor 
și studenților din cu
noscuta tabără. Astfel, 
prin ridicarea Ia mal 
multe puteri a noțiu
nii de tinerețe, Costi- 
neștktl preia flacăra 
de odinioară a Mama
iei sau, mai bine zis. 
aripile albatrosului ei 
care ne-a Încintat cite- 
va ediții.

Ceea ce este carac
teristic și garantează 
perenitatea acestui fes
tival aflat intr-al doi
lea an al său este atit 
modalitatea strict o- 
bfectivă cu care el 
vine să-și formuleze 
palmaresul, juriul fiind 
format din toți spec
tatorii, cărora li se in- 
minează buletine de 
vot, cit și faptul că, 
orientindu-se spre pro
ducțiile tinerilor și 
producțiile cu temati
că de tineret, ajunge 
să întrunească, de fapt, 
unele dintre cele mai 
bune pelicule ale anu
lui. Pentru că „Iarba 
verde de acasă", „Ră
tăcire", „E atit de a- 
proape fericirea", „Sep
tembrie", „Profetul, 
aurul și ardelenii" ș.a.

sint filme care s-au 
confruntat cu publicul 
spectator al cinemato
grafelor, ciștigindu-si 
pină in prezent apre
cierea lui.

Vreme de șapte zile, 
cit deasupra Costineș- 
ttlor va sta sus steagul 
acestui festival, ridicat 
cu entuziasm anul tre
cut de un grup de ti- 
ngri, filmele inscrise 
in program se vor afla

de Corneliu LEU

din nou în fața unor 
spectatori exlgenți, 
puși de data aceasta 
nu numai in situația 
de a le urmări, ci și de 
a se exprima în legă
tură cu valoarea lor, 
cu autenticitatea lor, 
cu ceea ce aduc ele 
nou ca artă și credibil 
ca reflectare a vieții 
și filozofiei tineretului 
nostru. Intr-un cuvint, 
legătura celor care 
le-au creat cu viata 
celor care privesc a- 
ceste filme se verifi
că operativ, prin vot 
direct, prin recunoaș
terea sau nerecunoaș- 
terea de către marele 
public a autenticității 
tratării problematicii 
care il interesează. Vo
tul acesta, al unui pu
blic larg. întrunit intr-o 
tabără cu mii de locuri, 
și avind posibilitatea 
să se exprime in de-

plină cunoștință de 
cauză, deoarece a avut 
ocazia să vadă filme
le o dată, cind au rulat 
pe ecranele cinemato
grafelor din țară, a 
avut timpul necesar 
să cunoască comenta
riile in legătură cu ele, 
iar acum le poate re
vedea in proiecție ina- 
inte de a se exprima 
constituie una dintre 
cele mai expresive 
forme ale democra
ției șl democratismului 
vieții noastre artistice, 
șansa unui vot dat de 
cei cărora te adresezi, 
de cei pentru care ai 
creat și al produs o- 
pera de artă, de oame
nii din viața cărora 
tc-al inspirat.

Emoția celor ce se 
prezintă în concurs — 
realizatori și interpret! 
pe frunțile cărora se 
vor așeza laurii festi
valului — este, desi
gur, mare. De altă na
tură decit aceasta, 
emoția noastră, a tu
turor, ca cetățeni ai 
unei societăți care în 
permanență găsește 
noi și noi formule in 
a-și perfecționa demo
cratismul, aflînd cele 
mai directe căi de con
tact intre cel ce reali
zează produsul și cel 
căruia ii este destinat, 
e la fel de mare.

Și, la fel de dialec
tică. Splendida și cate
gorica dialectică a le
găturii cu viata,

Potrivit prognozelor meteoro
logilor, perioada de vacanță pe 
litoral se 'va prelungi in acest 
an. In perioada septembrie—oc
tombrie. tarifele de cazare șl 
masă în stațiunile de pe litoral 
cunosc importante reduceri. în
treprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante 
septembrie o 
ral cu trenul. 
București la
Mangalia. Turiștii vor găsi ama
bile gazde la hotelurile unde se 
va Înnopta. Programul de plaje 
din ziua de 10 septembrie se va 
prelungi pină către ora 17 intru- 
cit reîntoarcerea este programa
tă din stația Mangalia la ora 
17,25. Pentru cei ce doresc să

organizează la 9 
excursie pe lito- 
Plecarea — din 

ora 13.55 către

călătorească cu autocarul din 
București, se organizează plecări 
spre litoral la 8 septembrie, ora 
14. din parkingul hotelului Inter
continental. reîntoarcerea fiind 
stabilită pentru ziua de 10 sep
tembrie.

Diferite excursii sint organi
zate și de Agenția pentru tu
rism din Constanta, incluzind o 
seară românească Ia restaurant 
sau o călătorie de o zi pe lito
ralul bulgăresc al Mării Negre.

La sediile filialelor de turism, 
avind zilnic program între orele 
8—20. se pot obține lămuriri si 
informații suplimentare.

In fotografie : imagine din 
stațiunea

Expoziția cenaclului 
Uniunii artiștilor plas
tici—Tulcea deschisă 
(la Galeriile de arta 
Constanta), in cadrul 
colei de-a doua ediții 
a Festivalului național 
„Cintarea României", 
este elocventă in sen
sul informațiilor pe 
care le transmite des
pre o mișcare artisti
că constituită, ca și 
despre spațiul dobro
gean. cu caracterul 
său de neconfundat, 
interpretat in lucrări 
care numesc ginduri 
despre Deltă, portul 
fluvial, obiectivele in
dustriale specifice, gin
duri dedicate omului 
contemporan si peisa
jului socialist înnoit de 
către acesta. Ele capă
tă o intruchipare mai 
elocventă, mai ma
nifestă, in compoziții, 
deși peisajul, portretul 
și natura moartă sint 
abordate cu egală si
guranță de către artiș
tii expozanți. Ceea ce 
creatorii tulceni caută 
cu febrilitate in fieca
re lucrare este modul 
prin care pot deveni 
efectiv participant! di
namici ai edificării so
ciale, conștiințe active 
in progresul națiunii 
noastre.

Fluidității apelor ce 
Învăluie și înconjoară 
Tulcea. orașul ales de 
Constantin Găveneu 
spre a-1 picta, căruia 
i s-a dăruit rapsod de 
o viață, artistul i-a 
răspuns prin tehnica 
exclusivă a acuarelei. 
La limita dintre cer și 
ape, acolo unde va
poarele adastă sau sint 
încărcate cu marfă, a- 
colo unde oamenii 
muncesc sau se odih
nesc. acolo unde blocu
rile moderne sau case
le tăcute conturează 
un mediu specific, la 
orice oră a zilei, de la 
dimineți rarefiate ia 
amurguri singerii. lu
mina se întrupează in 
forme, individualizin- 
du-le. Fastuoase sau 
discrete, de o nostal
gie stenică ce se în
carcă de amintirile be
nefice ale unei vieți

dedicate, cu modestie, 
artei, acuarelele lui 
Constantin Găvenea 
sint creatoare de 
atmosferă Si evoca
toare, prin poezia cu
lorii. a unui spațiu 
fascinant in întregul 
alcătuirilor sale.

Graficianul Ștefan 
Gă venea. sigur pe 
meșteșugul litografiei 
și al gravurii In me
tal, narează momente 
de luptă care au 
brăzdat, de-a lungul 
veacurilor, nămintu- 
rile dobrogene ori

Expoziția 
Cenaclului 

Uniunii 
artiștilor 
plastici - 

Tulcea

amintește de peisaje 
trecute pentru a sesi
za mai dinamic, mai 
amplu. dimensiunile 
prezentului socialist, 

în pictura lui Ște
fan Șlirbu fabulosul se 
naște și crește. Ca în 
tradițiile populare, in 
cotidian. Ierarhizîn-d 
lumea in funcție de 
valori morale, pictorul 
o recompune cu mi
nuție. fiind generos eu 
oamenii, obiectele, fap
tele socotite semnifi
cative și necruțător 
pină la suprimare cu 
imaginile care nu-i 
localizează atenția. Ai 
fost odată, ne infor
mează pictorul, o mi
reasă si un mire, un 
pescar, un pom al vie
ții ale cărui fructe sint 
personalități sau mo
numente ale culturii, 
au fost odată și sint. 
mereu sporite, lanuri 
de in. de griu. de ră
pită. păsări ale copilă
riei noastre, au fost și 
sint. mereu sporite, 
flori din cele mai fan
tast combinate specii. 
Din juxtapunerea a- 
cestora se naște o 
lume accesibilă, ase

menea ogradei de lingă 
casă, o lume in care 
oamenii muncesc sau 
gindesc. mănincă. se 
căsătoresc, se nasc, se 
adună și Ctitoresc, bi- 
necuvintlnd pămintul 
florilor cu „pace, pii- 
ne și omenie, cu copii 
frumoși și bum".

Eugen Bratfanov 
știe că „faptele și lu- 
ferințele lumii 6înt cu
lorile", pe care le în
carcă afectiv, încer
când să surprindă, in 
conflictul lor dinamic, 
transmis prin clar
obscur, durata șl pro
funzimea unor deve
niri.

în construcții echi
librate și montaje da
torate unei ridicate 
fantezii combinatorii. 
Ștefan Pelmus folo
sește o tehnică sigură, 
un colorit sensibil.

Marfa Pelmuș se 
slujește de culori ten
sionate uneori pină la 
dramatism, pentru a-și 
exprima sentimentele 
pe care natura dobro
geană, într-o comu
niune firească. 1 le 
inspiră Si canalizează.

Eugen Barău sur
prinde. in peisaje vas
te. cu nedisimulată 
disponibilitate pentru 
povestire și chiar a- 
necdota. aspecte ale 
unei fericite comu
niuni intre om și na
tură. intre faptă și re
zonanta ei morală, în
tre trecutul devenit 
reper și prezentul ce 
se convertește in isto
rie.

Expoziția tulceana, 
în care mai sint cu
prinși. cu lucrări de 
pictură. Tudor Po
pescu, Adrian Pal, 
Viorel Poiată, Ma
riana Sueiu Popescu, 
și cu sculptură. Gheor- 
ghe Constantin, contu
rează un climat cul
tural care presupune 
necontenite și obstina
te căutări, fixate, nu 
o dată, in opere reali
zate, ce se impun pu
blicului doritor de 
frumos al litoralului.
Doina PAULEANU

• CLUJ. La Cluj-Napoca s-a 
desfășurat tradiționalul festival 
al dansului bărbătesc din Tran
silvania. El a debutat cu un 
simpozion pe tema „Dansul băr
bătesc — tradiție și contempo
raneitate", urmat de o gală de 
filme cu subiect folcloric și un 
spectacol prezentat de formația 
„Doina Clujului". Apoi, la Casa 
de cultură a sindicatelor, după 
o paradă a portului popular, 
desfășurată pe principalele ar
tere ale municipiului, a avut 
loc festivalul propriu-zis, cu 
participarea celor mai reprezen
tative formații de dans bărbă
tesc din județele Bistfița-Nă-

săud, Bihor, Harghita, Hunedoa
ra, Maramureș, Sibiu, Sălaj. 
Cluj, iar ca invitate de onoare 
formații din județele Argeș și 
Olt. (Alex. Mureșan). • GORJ. 
Recent, a fost inaugurat clubul 
muncitoresc de la Rovinari, am
plasat in vecinătatea platformei 
industriale și a zonelor de locuin
țe ale minerilor, dotat cu spatii 
și mijloace de practică cultura
lă moderne. (Dumitru Prună). 
• IAȘI. „Pagini din lupta po
porului român pentru libertate, 
unitate și independentă națio
nală". „Istoria patriei oglindită 
tn artă", „Noul peisaj al patri
ei", „Femeia în arta plastică" —

„Aurora".
Foto : Gh. Vlnțllă

sînt doar citeva din temele ex
pozițiilor itinerante organizate, in 
perioada de vară, de complexul 
muzeistic din Iași în întreprin
derile și instituțiile județului, 
precum și In alte localități din 
Moldova. Ansamblul folcloric 
ieșean „Doina Moldovei" și an
samblul de dansuri populare 
„Firicelul" de la Combinatul de 
fibre sintetice din Iași între
prind un turneu în Turcia, pen
tru 18 zile, unde vor participa 
și la un festival folcloric inter
național. Sub genericul „Ex li- 
bris" s-a deschis, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Iași, 
o expoziție de gravură mică a-

parținind artistului plastic a- 
mator Dafinel Duinea din ora
șul Vulcan, județul Hunedoara. 
(Manole Corcaci). • BUZĂU.

Intrată în tradiția manifestări
lor culturale de prestigiu, tabăra 
de sculptură in aer liber de la 
Măgura-Buzău și-a inaugurat 
cea de-a 9-a ediție. „Cu cinte- 
cul și jocul pe plaiuri bisocene" 
s-a intitulat serbarea folclorică 
desfășurată în comuna Bisoca, 
la care au participat formații de

Opere de înaltă calitate
(Urmare din pag. I)
duce o problematică nouă, explorea
ză cu perspicacitate sufletul omului 
nou și scrie o literatură originală, 
neasemănătoare cu nici un fel de 
model, de nicăieri.

Nici dramaturgia, nici critica, nici 
eseistica nu au rămas în afara aces
tei tendințe de reînnoire si de ur
care spre valoare unanim recu
noscută.

Și este firesc să fie așa. Procesul 
revoluționar care se desfășoară in 
societatea noastră, cu multiplele sale 
implicații, cu larga deschidere spre 
toate orizonturile, cu un profund im
pact asupra psihologiei omului, ofe
ră creatorului de artă, scriitorului un 
exceptional material, plin de nou
tate. într-o asemenea ambiantă, re
petarea vechilor formule literare de
vine imposibilă. Noutatea se impune 
in mod obiectiv și este sesizată de 
către creatori.

Rămine să ne străduim mai mult, 
fructificînd condițiile create de parti
dul nostru, ca valoarea literaturii 
contemporane să fie cunoscută in lu

mea întreagă, pentru a se confrunta 
cu alte valori, pentru a demonstra 
stadiul la care se află cultura in 
România socialistă. Problema tradu
cerilor este mai acută decit oricind. 
a unor traduceri de o înaltă tinută 
literară, corespunzătoare originalu
lui. Să nu ne mulțumim cu simple 
transpuneri în limbi străine, lipsite 
de strălucire, care micșorează cali
tatea operelor traduse, care pot crea 
tocmai impresia contrară realității. 
Ar fi o mare greșeală. Există mij
loace variate prin care să alungă la 
cititorul din alte țări operele noas
tre literare in traduceri deosebit de 
valoroase. Va fi nevoie de o muncă 
perseverentă la care insisl scriitorii 
din tara noastră trebuie să se an
gajeze.

Momentul confruntării literaturii 
din România socialistă cu literaturile 
din toate țările ne este favorabil. 
Avem ce prezenta. Putem intra in 
arenă cu sentimentul că aducem in 
circuitul mondial valori prestigioase, 
care se pot așeza la loc de frunte in 
patrimoniul cultural al omenirii.

cintece și dansuri populare a- 
parținind așezămintelor cultura
le din localitățile situate pe va
lea Slănicului. (Mihal Bâzu). 
• BRĂILA. în cadrul Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". la Șantierul naval se des
fășoară acțiunea „Gîndirea teh
nică proprie — valută forte". La 
întreprinderea „Laminorul" au 
fost deschise, in cinstea zilei de 
23 August, două expoziții de 
carte. Cu prilejul Închide
rii taberei interjudetene de 
creație literară, reprezentanții 
celor 13 județe participante au 
editat o foaie literară, in care 
și-au consemnat impresiile, pre

cum și lucrări inspirate din 
viața Brăilei și a brăileniior. 
(Mircea Bunea). ® SIBIU. Co
muna Săliște. pitorească așeza
re de păstori și străveche vatră 
de Istorie românească, a găzduit 
ample manifestări cultural-edu
cative prilejuite de „întilnirea 
fiilor Săliștei". Au participat 
peste 35 000 de oaspeți și local
nici. Din agenda manifestă
rilor menționăm : vernisarea ex
pozițiilor „Cultura sălișteană", 
„Economia sălișteană", „Artă 
plastică și decorativă", o sesiu
ne de comunicări științifice, mai

multe spectacole cultural-artis- 
tice — „întilnirea junilor", o 
paradă a portului popular ș.a. 
în cadrul unei seri de teatru, 
muzică și poezie, formația de 
teatru a căminului cultural djn 
localitate a prezentat piesa 
„lancu" de Paul Everac. în re
gia actorului Costel Radulescu. 
(Nicolae Brujan). • DÎMBOVI
ȚA. între 3—9 august, 340 de 
pionieri și școlari din întreaga 
tară au participat, la Tîrgoviște, 
lâ etapa finală a concursului re
publican al „patrulelor școlare 
de circulație". (FI. Dinu).

muuni.ru
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Tovafșului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretr general al Partidului Comunist Român, 

Pnedintele Republicii Socialiste România

Towășului MANEA MĂNESCU
Prim-minisu al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele Cornetului Central âl Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

al Guvernului Replicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al 
nostru personal. 5 exprimăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comuni Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România profunde ulțumiri pentru călduroasele felicitări adresate cu ocazia 
celei de-a 57-a airersări a revoluției populare mongole.

Remarcăm cu itisfacție că prietenia și colaborarea dintre Republica 
Populară Mongolă Republica Socialistă România se dezvoltă cu succes, 
spre binele popoaror noastre și în interesul întăririi unității comunității 
socialiste.

Vă dorim dumnivoastrâ șl prin dumneavoastră poporului frate român 
noi succese în infăuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. îl construirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România. în lup pentru întărirea păcii și prieteniei între popoare.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

A apărut: „MOCA DE PARTID" nr. 8 (august 1978)
Din cuprins spicul : Editorialul 

„23 August — piatrlde hotar în 
milenara istorie a Briei", artico
lele „Consiliilor oaenilor mun
cii — un sprijin putnic'*.  „Preo
cupări actuale ale emisiilor de 
oameni ai muncii dtpe lingă or
ganele de partid penu rezolvarea 
propunerilor, sesizării și solicită
rilor cetățenilor1*,  conătuirea „Or
ganizațiile de pârtii in fruntea 
luptei pentru transfonarea canti
tății lntr-o nouă calate**,  artico
lul închinat pregătiriiampaniei a-

• Campionatul de scrimă al Ar
matelor Prietene a continuat marți 
în Sala sporturilor de la Floreasca 
cu desfășurarea probei de sabie pe 
echipe. Primul loc In clasament a
revenit sabrerilor sovietici (cu 5 
victorii). Au urmat în clasament 
echipele Steaua București (4 vic
torii) șl Honved Budapesta (3 
victorii). Astăzi este programată cu 
începere de la ora 18 proba femi
nină de floretă.

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

„DAÎIADA** —o competiție pentru toți

Deliii '78" la Bîrladrr
La Birlad. afișe purtfl emblema 

„Daciadei" atrag atentia supra unei 
initiative a Consiliului rinicipal de 
educație fizică si sport si conducerii 
A.S. „Rulmentul" de la ctoscuta în
treprindere constructoar de rul
menți : organizarea in aastă vară, 
la ștrandul olimpic din calitate, a 
mult îndrăgitei acțiuni jelfin ’78". 
Participă, asa cum e -esc. copil 
pină la vîrsta de 14 ani. rsul de i- 
nitiere condus de profesol Valerian 
Pantîru fiind pe cit. de tțeciat. pe 
atit de căutat. Vizitinc cochetul 
strand bîrlădean. am d iscat cu mai 
multi factori de răspunderin dome
niul sportului de masă, iade la an
trenorul de-o vară al mitor înotă
tori ne-au retinut atentkurmățoa
lele : „Zilnic, atunci cindzremea e 
frumoasă. Intre orele 10-lllucrez la 
unul din cele 3 bazine cu ©iii. mari 
amatori de înot, nerăbdăto chiar să 
invete din tainele acestui port. Mă 
bucur de încrederea păritlor si de 
dorința lor de a stimula iscarea in 
apă a copiilor. Multi sint c la școa
la generală nr. 9 : suroriltAdriana. 
Irina și Mirela Carp saundira cu 
fratele ei Elvis Geneti etc.mpreună 
cu tovarășa directoare de lgrădini
ța nr. 5 am stirnit entuzlaiul gru
pei mari de a veni in tolitate la

ÎN CÎTîVA
• In turneul internafiont mascu

lin de baschet de la Pekinjelecțio- 
nata României a întrecut i scorul 
de 83—74 (31—43) formația P. Chi
neze, la capătul unui joc tiilibrat, 
cu numeroase faze spectuloase. 
Meciul a fost urmărit de pee 15 000 
de spectatori.

învingătoare tn toate cele ei par
tide susținute pină in preze;, echi
pa României s-a calificat irturneul 
final (locurile 1—4) al compețlei.

Alte rezultate : Japonia - Mexic 
82—74 (45—40) ; Olanda — "ilipine 
92—84 (55—41) ; R.P.D. Coronă — 
Selecționată orașului Pekii 82—72 
(40—36).
• în prima zi a turneului iterna- 

țional de fotbal care se deășoară 
la Atena, echipa Steaua Buc-ești a 
învins cu scorul de 2—0 (1-4) for
mația A.E.K. Atena, prin golille în
scrise de Troi (min. 37) și Marcel 
Răducanu (min, 84). în mirtul 32, 
gazdele au ratat o loviturâde la 
11 m. După cum transmite genția 
„France Presse", cei peste U00 de 
spectatori prezenti in tribun-aau a- 
plaudat jocul bun prestat defotba- 
liștii români, care au obținut 4 suc
ces meritat. în urma acestei Ictorii, 
echipa Steaua București s-a dificat 
in finala turneului pe care o j dis
puta in compania formației ustria 
Viena.

Fotbaliștii austrieci au întreit cu 
7—6 (in urma executării lovlirilor 
de la H m) echipa cehoslovacăEbro- 
jovka Brno. după ce la sfîrșitt tim
pului regulamentar de joc setul a 
fost egal : 3—3.

• In organizarea Federației rgen- 
tiniene de tenis, la Buenos Ails se 
va desfășura între 23 și 25 setem- 
brie un turneu internațional Iscare 
și-au anunțat participarea cu «scu
tii campioni Ilie Nâstase (Romnia), 
Bjorn Borg (Suedia). Jimmy Conors 
(S.U.A.) și jucătorul argentiniarjose 
Luis Clerc. 

gricole de toamnă, precum șl ru
brici ca : „Afirmare puternică a ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid**,  „Stil de lucru dinamic, re
voluționar**,  „Viața internă de 
partid viguroasă, bogată în conți
nut**.  „Spirit militant, combativ în 
munca politico-educativă". „Con
sultații in sprijinul activității de 
propagandă**.  „Ne scriu Corespon
denții**,  „Citim în presa locală**,  
„Note**,  „Din viața partidelor comu
niste și muncitorești". „Răspunsuri 
la întrebările cititorilor" etc.

înot, înceipind cu seria a treia, de la 
1 august, cu ajutorul A.S. „Rulmen
tul**  Și al colegilor mei din Birlad. 
am mobilizat peste 100 elevi din cla
sele cu program special de 6port“.

De apreciat sint si inițiativele de 
a se organiza diverse întreceri de 
masă cu amatorii de apă si soare, 
prezenti la strand, ca si programarea 
etapei județene la înot sub același 
generic „Daclada". Să mai notăm că 
la ștrandul „Rulmentul" Bîrlad gos
podarii acestei moderne si bine do
tate baze sportive au amenajat un 
teren de volei, cu zgură roșie, si al
tul cu bitum pentru tenis de cimp. De 
asemenea, aici funcționează cu pro
gram zilnic postul de prim ajutor, o 
garderobă spațioasă, un chioșc cu 
dulciuri și răcoritoare. S-au pus la 
punct si dusurile, iar sursele proprii 
asigurate pentru apă permit curăța
rea la timp a celor 3 bazine de di
mensiuni 50 25 m : 25/4 m : 50/25 m 
pentru copii.

Pe cînd asemenea initiative, preo
cupări și spirit gospodăresc si la 
ștrandurile din alte localități ale ju
dețului. cum ar fi Vaslui si Huși 7

Crăciun LALUC1
corespondentul „Scinteii"

RÎNDURI
• La Edmonton (Canada). In ca

drul concursului atletic al Jocurilor 
sportive ale Commonwealthulul, re
cordmanul mondial Henry Rono (Ke
nya) a cîștigat proba de 3 000 m ob
stacole CU timpul de 8’26”5/10, fiind 
urmat de compatriotul său James 
Munyala — 8’32”2/10. Sprinterul Ja
maican Don Quarrie a terminat În
vingător in proba de 100 m. cu tim
pul de 10”03/100. Iar in proba simi
lară feminină victoria a revenit atle
tei engleze Sonia Lannaman. crono
metrată cu lU’27/100.

După patru zile de întreceri. In 
clasamentul pe medalii conduce Ca
nada. cu 19 medalii de aur, 12 de ar
gint și 12 de bronz, urmată de Aus
tralia (12—16—15).

• în cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Potsdam, recordmanul 
mondial Udo Beyer (R.D. Germană) 
a terminat învingător în proba de a- 
runcarea greutății cu performanța 
de 21,80 m.
• Cu prilejul aniversării a 100 de 

ani de la înființare, cunoscuta echi
pă de fotbal Manchester United a 
susținut un joc amical cu formația 
Spaniolă Real Madrid. Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (3—0), autorii golurilor fiind 
Sammy McIlroy (2) și Jimmy Green- 
hoff (2).

• în continuarea turneului pe
care-1 întreprinde in R.F. Germania, 
reprezentativa feminină de volei a 
Cehoslovaciei a susținut la Reutlin
gen o nouă intilnire amicală cu se
lecționata vest-germană. Voleibalis
tele cehoslovace au terminat învin
gătoare cu scorul de 3—0 (15—13,
15—5, 15—9).
• In cadrul competiției internațio

nale de polo pe apă de la Dubrovnik, 
reprezentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 8—4 (0—0, 4—2, 2—1, 
2—1) formația Olandei, iar selecțio
nata R.F. Germania a dispus cu 
10—5 (ă-0, 1—1, 2—1, 2—3) de echi
pa Spaniei.

Vizita comisarului de stat al afacerilor externe 
și cooperării internaționale al Republicii Zair

Marți au avut loc convorbiri Intre 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan An
drei, și comisarul de stat al afaceri
lor externe și cooperării internațio
nale al Republicii Zair, Umba di 
Lutete, care efectuează o vizită o- 
ficială in țara noastră.

Au fost abordate probleme legate 
de extinderea in continuare a rela
țiilor de colaborare bilaterală și s-a

Sesiunea Comisiei mixte 
zaireze de cooperare

Luni și marți au avut loc lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-zai- 
reze de cooperare economică și teh
nică.

Tn cadrul lucrărilor s-a trecut tn 
revistă stadiul indepliniril acțiunilor 
de cooperare și colaborare, îndeosebi 
pe plan economic, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Zair. 
A fost exprimată hotărirea celor 
două țări de a valorifica și mai 
mult posibilitățile de care dis
pun pentru dezvoltarea mal pu
ternică a cooperării economice bi
laterale, pentru impulsionarea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale.

Marți, lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zalreze au fost prezidate 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, președintele părții ro
mâne tn comisie, și de Umba di Lu
tete, comisarul de stat al afacerilor 
externe și cooperării internaționale 
al Republicii Zair, președintele părții 
zaireze în comisie.

Cu acest prilej, președinții celor

I Agenda competițională 
a sâptămînii

Si In cunsul acestei săptămlnl con
tinuă să se desfășoare fazele pe tară 
ale „Daciadei" la diferite discipline 
— atit in sportul de masă, cit si de 
performantă. Publicăm programul a- 
cestor finale :
• București. 9-12 august : ftmnas- 

tică (pentru copii Intre 7 si 14 ani), 
sport de masă.
• Reșița, 10-13 august: Înot de 

performanță, pentru băieți nînă la 
14 ani si fete pină la 12 ani.

• Brăila. 10-13 august : sărituri tn 
apă — juniori (băieți ei fete), sport 
de performantă.

• Arad. 11-13 august: lupte gre- 
co-romane — pentru juniorii de per
formantă.
• Slobozia. 11-13 august : oină, 

categoria peste 19 ani. sport de 
masă.
• București, 13 august î motoci- 

clism. categoria peste 18 ani. sport 
de masă.

★

în Capitală, tn cadrul „Daciadei". 
Asociația sportivă I.T.B. organizează 
cea de-a doua ediție a festivalului 

i tineretului la șah. întrecerile vor 
începe la 15 august. La această com
petiție. care se va desfășura după 
sistemul elvețian de-a lungul a 11 
runde, pot participa iuniori si jucă
tori sub 30 de ani. înscrierile se pri
mesc la clubul de sah. (tel. 15.19.85).

Aici unde oamenii-s ca brazii
(Urmare din pag. I)
și-au avut ființa legată de 
pădure. Dar autenticii pă
durari si muncitori fores
tieri. In adevăratul sens, 
contemporan, al cuvintului. 
există de vreo 10—15 ani" 
— ne spune Gheorghe Mo- 
nor, directorul unității fo
restiere de exploatare si 
transport Gura Humorului, 
această viguroasă ramură a 
copacului... I.F.E.T. Su
ceava. Pornind de la pă
durar. la stăninul tehnicii 

elucrării lemnului.
— Cum e omul, si copa

cul — notăm o zicală la 
Gura Humorului. Intr-ade
văr. pe o rază de 50 de ki
lometri în jur. cit se întin
de unitatea, codrii de molid 
seamănă cu niște adevărate 
parcuri. Meseria de pădu
rar ? în zilele noastre cere 
tot. atitea cunoștințe ca cea 
de muncitor industrial cu 
înaltă calificare : botanică, 
zoologie, chimie, ba și... re
zistenta materialelor. între 
pădurarii tării există o a- 
devărată competiție națio
nală. incluzind cunoștințe 
teoretice vaste, probe de 
îndeminare. Si nu i-a fost 
deloc ușor pădurarului Mi
hai Velehorschi de la can
tonul unității Piciorul 
înalt să aiungă pe primul 

făcut un larg schimb de păreri In le
gătură cu unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

La convorbiri a participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au participat, de asemenea. Octa
vian Luțaș. ambasadorul României 
la Kinshasa, și Nyoka Busu Noengo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești.

guvernamentale româno- 
economică și tehnică 
două părți au semnat : Acordul co
mercial între Republica Socialistă 
România și Republica Zair, Progra
mul de schimburi in domeniile învă- 
tămintului, științei și culturii între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Consiliul Executiv al Republi
cii Zair pe anii 1978—1979 și Proto
colul lucrărilor celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zaireze de cooperare 
economică și tehnică.

La lucrările sesiunii și la solemni
tatea semnării documentelor au par
ticipat Ion M. Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului Comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale. 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Octa
vian Luțaș, ambasadorul României la 
Kinshasa, alte persoane oficiale ro
mâne.

Din partea zaireză au luat parte 
Nyoka Busu Noengo, ambasadorul 
Republicii Zair la București, și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
comisarul de 6tat al afacerilor ex
terne și cooperării internaționale al 
Republicii Zair.

Turneul internațional 
feminin de ia Sinaia
In turneul internațional feminin 

de sah de la Sinaia, după desfășu
rarea a 4 runde pe primul loc In 
clasament se află (la egalitate, cu 
cite 3 puncte) Lia Bogdan. Dana 
Nutu Si Gradzina Szmaczinska. Ur
mează Elisabeta Polihroniade (2 
puncte si o partidă întreruptă). Vio
rica Ilie 2 (1) puncte. Stadler 2 punc
te etc.

în runda a 4-a. Nutu a cîștigat la 
Olteanu. Bogdan a învins-o pe Sinka, 
iar Szmaczinska a obținut Victoria 
la Mureșan. Polihroniade a Întrerupt 
partida cu Jicman. De asemenea, 
Ilie Viorica a întrerupt cu Vreeken. 
Astăzi este zi liberă.

★
A 10-a partidă a meciului de 

șah pentru titlul mondial dintre 
Campionul lumii Anatoli Karpov și 
șalangerul său. Viktor Korcinoi, 
care se dispută în orașul filipinez 
Baguio, s-a terminat. remiză la mu
tarea a 44-a. Scorul este 1—0 în fa
voarea lui Karpov.

SCRIMA

loc In competiția oe tară a 
celor 8 000 de confrați. Iar 
dacă-i vorba de competentă 
Si măiestrie profesională, 
trebuie amintit si de cel 
mai bun fasonator mecanic. 
Grigore Ometită. de la 
punctul Vatra Dornei. care 
recent și-a reprezentat to
varășii de breaslă la un 
concurs international.

Oricîtă măiestrie s-ar 
moșteni din tat.ă-n fiu in 
meșteșugul lucrării lemnu
lui. fără carte nu mal 
merge. Si oamenii InVată. 
în ultimii ani peste 300 de 
muncitori de la unitatea 
Gura Humorului au absol
vit scoli de calificare sau 
de maiștri. Indiferent de 
virată. Fostul muncitor ne
calificat Vasile Rusu, _ om 
in virată, si-a tot zis citiva 
ani : „Tapina nu mi-o ia ni
meni din mină". Nu i-a 
luat-o nimeni. A dat-o el 
singur la o parte, căci nu 
i-a mai trebuit Acum e 
manipulant la încărcare. 
Pentru asta Insă a trebuit 
să „umble la seral". Sau 
cei din satul vecin. Capu- 
cimpulut toti o echipă, 
care au absolvit împreună 
școli de calificare, unii li
ceul seral, trăiau de curînd 
emoțiile unui examen greu. 
Mezinul echipei. Gheorghe 
Birsan, urma să-si susțină

examenul de stat la A.S.E. 
București, secția fără frec
ventă. Tema lucrării — 
„Planificarea productivității 
muncii la unitatea fores
tieră de exploatare și trans
port Gura Humorului".

— Da. păduri si munci
tori forestieri au fost pe- 
aici de cîndu-i veacul, re
petă șeful unității. Dar in
dustria forestieră modernă 
a apărut ne meleagurile 
noastre acum 10—15 ani. Si 
asta nu numai tn sensul 
Înzestrării tehnice a muncii 
în pădure. Adică, de la 20 
de tractoare acum zece ani 
— la peste o sută azi ; de 
la 4 funiculare — la 18. 
Practic, odată cu mecaniza
rea prelucrării cherestelei, 
munca fizică grea a dis
părut

înlăturarea muncii fizice 
grele a făcut posibil ceea ce 
pină acum un deceniu Si 
jumătate părea irealizabil 
in domeniul forestier : folo
sirea muncii femeilor. La 
fabrica de cherestea din 
Frasin numărul lor trece de 
o sută. Si nu numai că „fac 
fată", dar s-a constatat că 
la ferăstraiele circulare 
i-au întrecut în dibăcie pe 
bărbați. Paraschiva Cara- 
ciuc poartă încă urmele vă
dite aie adolescentei. După 
absolvirea scolii generale a

Cronica zilei
Marti »-a Întors In Capitală, ve

nind de la Havana, delegația tine
retului din tara noastră, condusă de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C, al U.T.C.. care 
a participat la festivitățile prilejuite 
de cel de-al XI-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, a 
fost prezent Alcides de la Rosa. în
sărcinatul cu afaceri ad-interîm al 
Republicii Cuba la București.

★

La Sala Dalles s-a deschis marți, 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, o expoziție de 
țesături artistice contemporane din 
R.P. Ungară. Sint prezentate crea
țiile a 45 de artiști decoratori in 
textile, selecționate din bogata colec
ție de acest gen a Muzeului „Sava- 
ria" din orașul Szombathely. devenit 
de aproape un deceniu centrul tapi
seriei ungare. La vernisaj, pictorul 
Viorel Mărgineanu, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, și Bandy 
Gabornă. șef de secție la Muzeul 
„Savaria", au subliniat, în alocuțiu
nile rostite, contribuția pe care a- 
semenea manifestări o aduc la dez
voltarea schimburilor de valori ar
tistice dintre cele două țări, la mai 
buna lor cunoaștere.

Au luat parte Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentant! ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ar
tiști plastici, alți oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

A fost de fată Gyorgy Kalmâr, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare la București. Erau pre
zenti, de asemenea, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

■ ★

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
..George Enescu" a plecat, marți 
dimineața, spre Spania pentru a 
participa la Festivalul de la Santan
der. In cadrul acestei manifestări, 
formația noastră va susține două 
concerte dirijate de Ion Baciu, avln- 
du-1 ca solist pe artistul poporului 
Ion Voicu, care va interpreta Sim
fonia spaniolă de Lalo.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

11 șl H august. In țară I Vremea va 
continua să se răcească in toate re
giunile tării. Cerul va ti temporar no
roi, vor cădea precipitații mal abun
dente in vestul și nordul tării. Pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 
25 de litri pe metru pătrat tn 24 de ore. 
Izolat, va cădea grindină. Vtntul va 
sufla moderat cu intensificări locale, 
viteza depășind 55 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
9 și 19 grade, Iar maximele între 20 și 
30 de grade, tn București : Vremea m 
curs de răcire ușoară. Cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vtntul va sufla moderat ou In
tensificări trecătoare.

O nouă tragere Loto-2
La tragerea Loto-2 din 13 au

gust se efectuează, după cum 
se știe. 3 extrageri — în. conti
nuare — fiecare de cîte 4 nu
mere. Se extrag in total 12 nu
mere din .75." Cîștigurile se atri
buie pe 6 categorii. Se pot obți
ne autoturisme „Dacia 1300“ și 
mari premii in bani. Se acordă 
dștiguri și pentru 2 numere din 
4 ale uneia din extrageri și pen
tru 3 numere din cele 12 extra
se. La această tragere se bene
ficiază de un report la categoria 
1 în valoare de 162 019 lei. Se 
participă pe bilete seria „R" de 
10 lei, care pot fi completate 
cu una variantă simplă achitată 
integral sau cu 4 variante sim
ple achitate la un sfert din. va
loarea integrală. Vînzarea bile
telor se face oină simbătă. 12 
august a.c.

venit la fabrica de che
restea. Lucrează la linia I 
de coiire răsinoase.

Pină nu de mult, rumegu
șul de la gatere sau fe- 
răstraie circulare era con
siderat simplu combustibil 
pentru microcentrala elec
trică. Ei bine, se apropie 
timpul cînd va fi introdus 
în circuitul materiilor Pri
me. Ceea ce nu înseamnă 
că uscătoriile de cherestea 
vor rămine fără energie. 
Inginerul Mircea Avram ne 
oferă o... surpriză : uscăto- 
ria de cherestea alimentată 
de energie solară. Construi
tă pe bază de autodotare. 
instalația se află încă în 
stadiul încercărilor. De uti
litatea ei. inginerul este 
ferm convins. „Pentru că. 
spune eL aceasta ne per
mite să valorificăm, supe
rior rumegușul", parte din 
copacul care a aluns la noi 
dună aproape o sută do 
ani. A considera simplu 
„combustibil" sau „deseu" 
măcar o parte din acest co
pac ar însemna lipsă de 
respect pentru această sută 
de ani".

Respectul pentru copac, 
respectul pentru timp : tre
cut. prezent, viitor. Atitu
dine dominantă aici. în ți
nutul Obcinei Mari, unde 
oamenii și-au legat viata 
de pădure.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SINGAPORE

Excelenței Sale
Domnului BENJAMIN HENRY SHE ARES

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE

La anivărsăreă Zilei naționale, vă adresez calde felicitări. împreună cu 
cele mai bune urări și imi exprim convingerea că se vor dezvolta în 
continuare tot mai puternic relațiile de cooperare fructuoasă dintre România 
și Singapore, dintre cele două popoare prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Singapore de astăzi 
este un „vlăstar al 
tehnologiei moderne", 
obișnuiesc să spu
nă despre tara lor 
locuitorii acestui mi
nuscul stat-insulă (su
prafața 590 kmp), si
tuat la răspintia căi
lor navigabile ce lea
gă țările din zona Pa
cificului și Oceanului 
Indian cu Europa și 
America. Pină la ie
șirea din Federația 
Malayeză și procla
marea ca stat inde
pendent — la 9 august 
1965 — resursele 6a le 
proveneau in special 
din activitățile portua
re și de prelucrare a 
unor produse agricole. 
Singura bogăție a 
insulei erau mina de 
lucru Ieftină si iscu

sința celor aproape 2 
milioane de locuitori, 
care, valorificate din 
plin, au dat o nouă 
orientare economiei.

în scurtul timp de 
Ia proclamarea inde
pendentei a fost în
făptuit un program 
intens de industriali
zare. inclusiv in sec
toare de vîrf, cum 
sint construcțiile ds 
mașini, electrotehnica, 
electronica, mecanica 
fină. Implantarea unei 
Structuri industriale 
proprii, concretizată in 
cele circa 600 de în
treprinderi create in 
zona Jurong. pe tere
nurile smulse mării, 
s-a desfășurat paralel 
cu dezvoltarea unor 
întreprinderi de prelu
crare a petrolului.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 Tribuna Tv • Expunerea tova

rășului Nicolae Ceaușescu — do
cument de excepțională valoare 
teoretică șl practică. Originalitate 
și Spirit Creator în abordarea pro
blemelor activității politico-ideo- 
logice

10.30 Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Galați

11.30 Telex
16,05 Cenaclul Teleșcoală
16.33 Din țării*  socialiste
16.43 Atenție la... neatenție I
17,15 Arta interpretativă românească tn 

confruntări internaționale
17.43 Telecronică pentru pionieri
18.10 Tragerea Pronoexpres
18,20 „Ctntarea României". Ediția a Il-a 

a festivalului

DIN LUMEA CAPITALULUI

Va amuți sirena la Neunkirchen 
- orașul cu cea mai mare 

proporție de șomeri?
„Cînd a intrat In funcțiune în Iulie 

1950. la cinci ani după sfirsilul 
războiului, primul cuptor Înalt de la 
uzina metalurgică din Neunkirchen, 
mii de locuitori ai orașului se. strln- 
seseră brin apropiere, iar cînd a 
început să urce prima diră de fum 
pe deasupra întreprinderii, multi 
ochi s-au umplut cu lacrimi de 
bucurie. Acum, la 28 de ani de la 
acel eveniment, locuitorii orașului 
îndreaptă de data aceasta spre uzina 
lor priviri îngrijorate, in care se 
poate citi întrebarea : ce se va 
alege de mîndria din trecut a ora
șului lor ?“ — scrie cotidianul vest- 
german „Die Welt“.

„Orașul și uzina sint în mod fatal 
strins legate o dată pentru totdea
una — continuă ziarul. Uzina nu 
alcătuiește «inima» orașului numai 
prin situarea ei, dar și în alt sens. 
Datorită înfloritoarei întreprinderi, 
mica așezare de odinioară a fost ri
dicată la rangul de oraș, care nu
mără tn prezent 55 000 de locui
tori.

In vremurile de prosperitate, 
părinții isi sfătuiau copiii să lucreze 
In uzină Pentru a-si asigura viito
rul. Nu puține erau cazurile cînd 
lucrau concomitent în uzină trei 
generații ale aceleiași familii. In 
Prezent, situâtia s-a schimbat. Deși 
uzina continuă să constituie temelia 
economiei orașului, dună trecerea ei 
in proprietatea concernului multina
țional Arbed — cu sediul în Lu
xemburg — 5 600 de locuri de 
muncă s-au pomenit grav primej
duite. Deocamdată, nu crede nimeni 
că uzina va fi complet Închisă. însă 
suspendarea activității în cîteva 
sectoare este iminentă.

Din spusele laconice ale condu
cerii concernului rezultă că 6-a si 
luat, hotărirea de suspendare a ac
tivității in sectorul furnale si otelă- 
rie al uzinei.

Chiar si în cazul unor astfel de 
reduceri minimale, un număr de 
3 000 — 5 000 de persoane isi vor 
pierde oricum locurile de muncă. Ce 
înseamnă acest lucru pentru orașul 
care, cu o proporție de șomeri de 
mal bine de 10 la sută, deține un 
trist record in R.F.G. ee poate lesne 
închipui, deoarece în Neunkirchen 
nu există practic nici o altă posi
bilitate de plasare a forței de 
muncă. 

care au devenit unul 
din pilonii economiei 
singaporeze.

Pe planul relațiilor 
externe. Republica 
Singapore duce o po
litică de nealiniere, 
pronuntindu-se pen
tru relații de colabo
rare reciproc avan
tajoase cu toate sta
tele lumii, indiferent 
de sistemul lor politic 
și social. între Româ
nia și Singapore s-au 
al atomicii relații de 
prietenie și colaborare, 
care au cunoscut, de-a 
lungul anilor, un curs 
continuu ascendent, e- 
volutie ce corespunde 
întru totul intereselor 
ambelor popoare, cau
zei securității și păcii.

G. B.

18.30 Forum cetățenesc • Rezonanțe In 
cinstea marii sărbători. Realizări 
edllitar-gospodărești tn cinstea zi
lei de 23 August in cîteva așezări 
care poartă numele marii sărbă
tori

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Largul ecou tn 

opinia publică din țara noastră șl 
de peste hotare al expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

19.50 Programul partidului — progra
mul poporului

20,10 Popor român, viteaz șl liber. (Ctn- 
tece patriotice)

20.30 Teleclnemateca : Jennie Gerhardt. 
Premieră pe țară. Ecranizare a 
romanului cu același nume de 
Theodore Dreiser

îî.OO Reportaj de Scriitor
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
19.50 Desene animate
20.15 Studio T '78
20,45 Treptele afirmării
21.15 Telex
21.20 Mal aveți o întrebare T
21.50 Seară de romanțe

încercările de stăvilire a evolu
țiilor sumbre care se profilează 
s-au soldat cu rezultate anemice. în 
anii ’60 s-au implantat aici cu aju
torul unor subvenții de stat cîteva 
întreprinderi industriale nesiderur
gice. fiind vorba mai ales de filiale 
ale unor mari firme. Odată cu Pri
mele semne ale recesiunii insă, 
acestea si-au întrerupt activitatea. 
Din 97 de noi întreprinderi. 70 6i-au 
Închis porțile.

în urmă au rămas doar „vestigii**  
ale activității industriale si oameni 
de prisos. încă din anii '60 au de
venit deci șomeri multi din locuito
rii orașului — peste 15 000 — pentru 
care nu s-au putut găsi noi locuri 
de muncă. Dimpotrivă, au urmat 
alte si alte concedieri.

Nu e de mirare deci. că. tn per
spectiva unor noi concedieri ma
sive. 6e poate citi ingriiorare oe 
chipul unui număr tot mai mare 
de cetățeni. Pe lingă cei care au lu
crat nemijlocit în întreprinderea 
siderurgică, o serie de funcționari 
de birou si vinzători recurg si ei in 
prezent la mijlocirea oficiului de 
plasare a forței de muncă pentru 
găsirea unei slujbe.

Cel mai afectat este tineretuL 
pentru care viitorul este greu de 
prefigurat in oraș. La oficiul de 
plasare sint înregistrați mai bine de 
1 200 de tineri fără ocupație, ei 
reprezentind 16,7 la sută din totalul 
șomerilor. Maioritatea lor sint mun
citori calificați, care dună cursurile 
de calificare profesională nu sf-au 
putut găsi un nost, pe măsura pre
gătirii.

Cetățenii pentru care otelăria con
stituie nervul vital al localității în
cearcă acum nostalgia după vremu
rile din trecut. Nici unul dintre el 
nu poate concepe că uzina isi va 
înceta activitatea. Pină una-alta. 
furnalul nu si-a dat încă sufletul. 
Desigur că flacăra nu mai este atit 
de intensă si luminoasă ca odini
oară si e puțin probabil că va găsi 
în curind suficientă „hrană" din 
care să cîstige noi puteri. Sirena 
care anunță intrarea noului schimb 
se mai aude insă zi de zl — si 
speranța tuturor este ca ea să nu 
amuțească..." — Încheie articolul 
din „Die Welt".

• Șl IN NORI EX5- 
TÂ VIAȚĂ ! Știați că pictu
rile de ploaie pot conține urne 
de vitamina Bu, acid nicotiic 
șl alte produse ale metabofe- 
mului animal ? Această deso- 
perire a dus la concluzia că li 
aer trăiesc tot felul de microtr- 
ganisme și chiar alge. O pali 
din acestea „staționează" la d- 
titudini de 6 000—9 000 metri h 
nori, unde există element! 
principal necesar metabolismv 
lui, .și anume oxigenul. în noi 
se produc șl fenomene de fote 
sinteză, de metabolism și te 
creștere a celulelor. Pină » 
prezent se considera că spori, 
ciupercile, polenul plantelor iu 
ar supraviețui in straturile su
perioare ale atmosferei. Studiil 
minuțios al „vieții din nori" ta 
deschide căi pentru utilizare 
acestei microflore in combate 
rea poluării atmosferei tereste 
cu ajutorul metodelor biologice

• SE POATE VORBI 
DE O PSIHOLOGIE A 
PLANTELOR ? O carte-disc 
intitulată „Muzica și secretul 
de a vrăji plantele", întocmită 
de Martin Monastier. iși propu
ne să includă cele mai recente 
concluzii ale unor cercetători 
sovietici, americani și japonezi, 
potrivit cărora plantele ar avea 
un rudiment de activitate psihi
că. între altele se consideră că 
plantele ar avea „senzații" de 
suferință, la fel ca oamenii ori 
animalele. S-a dovedit, totodată, 
că muzica poate avea o influ
entă fastă sau nefastă. Griul 
sau orezul, de pildă, intr-o am
bianță de sunete armonioase 
crește mai bine și mai rapid. 
Deocamdată nici un savant nu a 
putut furniza o explicație știln- 
t’fică. dar fenomenul era cunos
cut din vechime. într-o legendă 
indiană, zeul Krishna apelează 

la muzică pentru a impulsiona 
creșterea vegetației. Se pare că 
plantele iubesc ja2ul. muzica 
clasică și orientală. In schimb, 
rockul pur și simplu le ucide. 
Să fie oare aceasta dovada su
premă că lumea plantelor este 
capabilă de senzații 7...

• OCHII STATUILOR 
DIN INSULA PASTELUL 
în cursul unor săpături efec
tuate pe Insula Paștelui. celebră 
pentru uriașele și misterioasele 
sale statui de piatră, au fost gă
site o serie de fragmente sculp
tate din coral alb. Luindu-se 
patru dintre aceste bucăți, s-a 
văzut că din îmbinarea lor re
zultă un obiect de formă alun
gită cu un gol în centrul său. 
O altă bucată — din lavă roșie 
Întărită — se prezenta aidoma 
unui disc, măsurînd 13 cm In 
diametru. Studiind piesele res
pective, directorul Muzeului de

arheologie al Insulei. Sergio 
Rapu, a descoperit că discul 
umplea perfect golul din mij
locul obiectului, ansamblul al
cătuind astfel... un ochi, ale că
rui dimensiuni îl indicau ca fi
ind pe potriva impozantelor sta
tui. Ceea ce s-a și confirmat ul
terior — recurgîndu-se la capul 
separat al unei statui, „ochiul" 
s-a încadrat in locul lipsă co
respunzător orbitei oculare. De 
unde și ipoteza că statuile erau 
toate înzestrate cu ochi de acest 
gen, care, din cine știe ce pri
cini, s-au pierdut.

• FAȚĂ IN FAȚA. Vom 
«sista, oare, la schimbarea fizio
nomiei clasice a sălii de cine
ma ? Societatea cinematografică 
suedeză „Svenska Filmindustri" 

a avansat un procedeu original 
care permite, pe baza unui sis
tem special de oglinzi, proiecta
rea filmului în aceeași sală, 
simultan, pe două ecrane. O 
primă mostră experimentală de 
asemenea sală de spectacol are 
ecranele dispuse la extremități, 
față-n față. Amplasarea scaune
lor determină ca și spectatorii 
să stea față-n față. în asemenea 
fel incit jumătate privesc pe 
primul ecran, iar cealaltă jumă
tate spre al doilea ecran, sala 
fiind tăiată Ia mijloc de un cu
loar transversal. Avantajul prin
cipal al acestei noi săli de ci
nema 1 O folosire optimă a ca
pacității sălîi, creîndu-se posi
bilitatea de a nu mal lăsa gol 
spațiul dintre ecran si primul 
rind de spectatori.

• PODOABE... PLA
NETARE. Nu, ceea ce se vede 
în imagine nu este Saturn, fa
miliara planetă pe care multă 
vreme astronomii au socotit-o

singura „împodobită" cu inele 
din întregul nostru sistem solar. 
S-a descoperit că și Uranus are 
inele — și nu unul singur, ci 
cinci ! De fapt, ultimele cerce
tări au dat la iveală încă trei 
inele suplimentare. Unul din ele 

este destul de larg șl cam ine
gal — mai îngust in apropierea 
planetei și mai amplu în par
tea mai depărtată. Inelele lui 
Uranus sint mai subțiri decit 
ale lui Saturn și sînt constitui
te. probabil, din particule de 
gheață șl fier.

• GAZE TOXICE 
PENTRU SALVAREA O- 
PERELOR DE ARTĂ. 1500 
de tablouri din pinacoteca mi
laneză Brera au fost adunate in 
cîteva Încăperi și închise erme
tic. unde vor fi supuse unui tra
tament cu gaze (bromură de 
metil) pentru a fi protejate îm
potriva diferiților agenti dăună
tori. întrucit gazele utilizate 
sint toxice, persoanele care lo
cuiesc pe o rază de 50 m In ju
rul pinacotecii au fost Invitate 
să se îndepărteze po toată du
rata „gazării".

• DIN NOU DESPRE 
RACILELE OBEZITĂȚII. 
Influenta nocivă a obezității a- 
supra stării de sănătate a fe
meilor gravide și a noului năs
cut au fost relevate de testele 
Institutului de obstetrică și gi
necologie din Sofia. Cazurile de 
toxicoză, hipertensiune arteria
lă. diabet sint mai frecvente la 
femeile Însărcinate atinse de o- 
bezitate. îndeobște, ele aduc pe 
lume copil supraponderali, care 
sint mal expuși la traumatisme
le puerperale. Specialiștii consi
deră că la copiii născuti de fe
mei obeze se înregistrează o 
mortalitate mal ridicată. O ob
servație făcută pe un grup de 
50 de femei obeze a condus la 
concluzia că nașterea durează 
mai mult decît la femeile cu o 
greutate normală.

X
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0 nouă și remarcabilă contribuție 
la extinderea colaborării prietenești 

româno-sovietice
Analele legăturilor de strânsă prie

tenie si colaborare româno-sovietice 
s-au Îmbogățit cu o nouă Dagină im
portantă prin întîlnirea prietenească 
de luni, din Crimeea. dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Leonid Ilici Brejnev. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Se poate aprecia că 
viata a confirmat si de această dată 
că. in dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări, partide 
si popoare. Întâlnirile între cei doi 
conducători de partid si de stat au 
un rol determinant, reprezintă un 
factor de puternică impulsionare a 
acestor relații, le deschid noi si largi 
orizonturi.

După cum este cunoscut preocu
parea pentru extinderea si adîncirea 
continuă a relațiilor cu toate țările 
socialiste constituie o orientare pro
gramatică fundamentală a Partidului 
Comunist Român, a statului nostru, 
în acest cadru. România socialistă 
acordă o atenție deosebită dezvoltării 
legăturilor prietenești multilaterale 
cu Uniunea Sovietică, această preo
cupare constantă fiind înscrisă în 
documentele Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.. în 
Programul partidului. Beneficiind de 
cadrul optim Jalonat prin Tratatul 
de prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală si prin ..Declarația privind 
dezvoltarea continuă a colaborării si 
prieteniei frățești între Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice. între România 
si Uniunea Sovietică", semnată în 
1976. la București, cu ocazia vizitei 
în România a tovarășului L.I. Breinev. 
conlucrarea româno-sovietică urmea
ză un cuns ascendent, care confirmă 
caracterul fertil al principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc, solidari
tății si întraiutorării tovărășești — 
principii pe baza cărora sînt clădite 
aceste raporturi.

Reafirmind această orientare sta
tornică. tovarășul Nicolae Ceausescu 
arăta în recenta expunere prezentată 
la ședința activului central de partid 
si de stat consacrată problemelor 
vieții internaționale : „Un Ioc impor
tant in politica noastră externă il 
ocupă dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie, colaborare sl soli
daritate intre Republica Socialistă 
România si Uniunea Sovietică. Am 
pornit si pornim In promovarea 
acestei politici atit de la bogatele 
tradiții istorice ale raporturilor de 
stimă si prețuire reciprocă, de prie
tenie si întrajutorare dintre popoarele 
noastre, dintre clasa muncitoare si 
forțele progresiste din cele două țări, 
dintre partidele noastre comuniste, 
cit și de Ia faptul că România si 
Uniunea Sovietică sînt țări socialiste 
vecine. Colaborarea multilaterală, 
relațiile de prietenie si bunăvecină- 
tate cu Uniunea Sovietică vor consti
tui si în viitor o preocupare deose
bită a Partidului Comunist Român, 
a Republicii Socialiste România".

Pe această linie s-a înscris si noua 
Întâlnire din Crimeea. desfășurată 
intr-o atmosferă sinceră, prietenească, 
reflectînd profunzimea sentimentelor

dintre popoarele român sl sovietic. 
Convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
au evidențiat astfel, progresele reale, 
pe multiple planuri, ale rela
țiilor româno-sovietice. constatîndu-se 
cu satisfacție extinderea legăturilor 
pe linie de partid. în sfera economică 
si în alte domenii de activitate. Dia
logul la nivel înalt a pus. în același 
timp. în evidentă marile posibilități 
existente pentru dezvoltarea în con
tinuare a acestei colaborări, ne largi 
planuri de activitate.

în mod deosebit au fost relevate 
posibilitățile de adîncire pe mai de
parte a relațiilor reciproc avantajoase 
pe plan economic. Schimburile eco
nomice si acțiunile de cooperare din
tre cele două țări au cunoscut sl 
cunosc o puternică dezvoltare. 
Uniunea Sovietică ocupînd. în mod 
statornic, primul loc In comerțul 
exterior al României. Sesiunea de la 
începutul acestui an a Comisiei inter- 
guvemamentale româno-sovietice de 
colaborare economică a reliefat noi 
creșteri ale volumului schimburilor 
reciproce de mărfuri, ca si multipli
carea acțiunilor pe linia colaborării, 
cooperării si specializării în producție, 
adoptîndu-se programe concrete de 
lucru pentru finalizarea de noi ase
menea acțiuni în domenii de mare 
însemnătate pentru progresul tehnic. 
— ca. de pildă, construcțiile de 
mașini pentru industria chimică, ex
tracția si prelucrarea țițeiului, utila
jele energetice, tehnica de calcul, 
industria electronică si cea de auto
mobile. electroenergetica — analizîn- 
du-se. totodată, problemele elaborării 
programelor de dezvoltare a cooperă
rii și specializării pe termen lung. 
România si Uniunea Sovietică acțio
nează. de asemenea. în cadrul 
C.A.E.R.. convorbirile din Crimeea 
subliniind. în acest sens. însemnăta
tea programelor de colaborare pe 
termen lung, adoptate la recenta se
siune a acestei organizații, tinută la 
București. După cum se știe, aceste 
programe prezintă o importantă eco
nomică deosebită, ele fiind menite să 
contribuie la asigurarea necesarului 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu com
bustibil. energie si materii prime, 
produse alimentare, mașini si utilaie. 
precum si cu tehnologii de înalt nivel 
tehnic. Tara noastră este hotărită 
să-și aducă contribuția la înfăptuirea 
acestor programe, considerind. asa 
cum arăta secretarul general al 
partidului în expunerea la ședința cu 
activul central de partid si de 
stat, că intensificarea colaborării 
în cadrul C.A.E.R.. pe baza egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
trebuie să ducă la apropierea si ega
lizarea nivelului de dezvoltare a ță
rilor membre, la accentuarea mersu
lui lor înainte pe calea edificării noii 
orânduiri, la sporirea forței socialis
mului în ansamblu.

în cursul întilniril prietenești din 
Crimeea o atentie deosebită s-a a- 
cordat problemelor de politică inter
națională. Survenind la scurtă vreme 
după încheierea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate,,,dezarmării, dialogul, roșrpânp- 
sovietic la nivel înalt a prilejuit 
sublinierea necesității de a se ac
ționa pe toate căile pentru 
transpunerea in viată a Docu
mentului final. într-adevăr. sînt 
bine cunoscute pericolele deosebit de

grave ne care le generează pentru 
pacea si securitatea internațională 
continuarea intensă a cursei înarmă
rilor. îndeosebi a celor nucleare, tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare impunîndu-se ca o cerință 
primordială a actualității. Desigur, 
sesiunea s-a încheiat cu anumite 
rezultate pozitive, a conturat un ca
dru organizatoric nou. mai demo
cratic. de dezbatere si soluționare a 
acestei probleme vitale. Aceste re
zultate nu pot însă constitui motive 
de autoliniștire : dimpotrivă, este 
necesar mai mult ca oricând ca 
popoarele, statele Iubitoare de pace, 
forțele păcii și progresului să 
desfășoare o intensă activitate, să 
facă totul pentru a impune tre
cerea efectivă la măsuri practice 
de dezarmare, si în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Prezin
tă. de aceea, o evidentă însemnătate 
reliefarea clară a acestui imperativ 
în schimburile de vederi româno- 
sovietice la nivel înalt.

O importantă evidentă are. de ase
menea. si sublinierea necesității de a 
se dezvolta procesul destinderii pe 
plan mondial, de a se completa des
tinderea politică prin măsuri concrete 
pe linia dezangajării militare. în ul
timă instanță, acesta constituie 
aspectul esențial si hotărîtor pentru 
edificarea unei autentice securități 
în Europa, ca si pe plan mondial — 
și adoptarea de măsuri concrete de 
reducere a cursei înarmărilor, de 
dezangajare militară în scopul dimi
nuării tensiunii și riscurilor de con
flict. creșterii încrederii între state 
ar avea efecte din cele mai pozitive 
asupra climatului politic general.

Constituie un fapt bine cunoscut că 
în prezent situația internațională cu
noaște o accentuare a fenomenelor de 
tensiune și încordare, implicind riscuri 
serioase pentru pacea si libertatea po
poarelor. Forțele sociale înaintate, 
acționind unitar, au însă capacitatea 
de a opri acest curs. întîlnirea din 
Crimeea subliniind necesitatea întă
ririi coeziunii tuturor forțelor iubi
toare de pace, democratice. în lupta 
pentru respectarea drepturilor ina
lienabile ale popoarelor la libertate 
si independentă. împotriva oricărui 
amestec din afară în: viata lor inter
nă. în condițiile atit de complexe și 
complicate ale actualității internațio
nale. aceasta reprezintă o cerință 
hotărâtoare, de care depind înseși 
perspectivele cauzei păcii.

Concluziile puse în evidentă atît 
în ce privește relațiile pe plan bila
teral. cit si evenimentele vieții in
ternaționale îndreptățesc aprecierea 
că noua întîlnire prietenească dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Leonid Ilici Breinev marchează un 
moment remarcabil în evoluția as
cendentă a colaborării româno-sovie
tice. demonstrindu-se. încă o dată, 
utilitatea pe care o prezintă conti
nuarea contactelor directe, a schim
burilor de vederi la nivelul cel mai 
înalt. Salutînd rezultatele acestui 
dialog rodnic, comuniștii, oamenii 
muncii din tara noastră își reafirmă 
hotărîrea de a acționa, consecvent 
pentru, ca relațiile de prietenie, coo
perare si solidaritate dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.. dintre cele două țări și 
ponoare, să devină si mai fructuoase, 
spre binele reciproc, in interesul țe
lurilor socialismului, păcii si pro
gresului.

Instalarea noului președinte al Columbiei
La festivitate a participat reprezentantul 

președintelui Nicolae Ceaușescu
BOGOTA 8 (Agerpres). — La 7 au

gust, Julio Cesar Turbay Ayala a 
preluat oficial funcția de președinte 
al Republicii Columbia, în cadrul 
unei ceremonii care a avut loc la 
palatul congresului (parlamentul) 
Columbiei. La festivitate au luat 
parte delegații oficiale din 52 de 
state.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost reprezentat la festivitate de 
tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Au participat, de 
asemenea, Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Moianu, 
ambasadorul României în Columbia.

Președintele Statelor Unite Mexicane a primit 
pe ministrul român al educației și învățămîntului
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — Tovarășa Suzana Gâdea. 
ministrul educației si învătămîntului 
din tara noastră, care, la invitația mi
nistrului mexican al educației pu
blice. Fernando Solana, efectuează o 
vizită în Mexic în fruntea unei dele
gații. a fost primită la 7 august de 
președintele Statelor Unite Mexicane. 
Jose Lopez Portillo.

Cu acest prilej, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
adresate președintelui Mexicului și 
soției acestuia. Carmen Romano de 
Lopez Portillo, un cald salut si cele 
mai bune urări de sănătate si fericire 
personală, iar poporului mexican, 
urări de pace sl prosperitate.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Mexicului a transmis la rîndul

său șefului statului român si to
varășei Elena Ceaușescu sincere salu
tări din partea sa si a poporului me
xican. multă sănătate, fericire perso
nală. precum si urări*  de progres si 
succese poporului român prieten.

Evidențiind importanta deosebită a 
vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Mexic. în iunie 1975, pentru dez
voltarea raporturilor bilaterale pe 
multiple planuri, președintele Jose 
Lopez Portillo a exprimat satisfacția 
față de evoluția ascendentă a rela
țiilor româno-mexicane, inclusiv în 
domeniul învătămîntului, științei și 
culturii.

La întrevedere, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat ministrul mexican al edu
cației publice. Fernando Solana, pre
cum și ambasadorul român în Mexic, 
Dumitru Mihail.

La Nagasaki, cei de-al doilea oraș |aponez lovit In urmă cu 33 de 
ani de o bombâ atomicâ americană, a avut loc, marți, un marș național 
al păcii. Participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria 
victimelor bombardamentului atomic. în fotografie: în timpul de

monstrației similare, care a avut loc, duminică, la Hiroșima

Rezultatele alegerilor din Panama

MOSCOVA

Manifestare consacrată zilei 
de 23 August

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres M. Coruț transmite : La 
Ambasada română din Moscova a 
avut loc marți o conferință de presă 
consacrată apropiatei sărbători națio
nale a poporului român — ziua de 
23 August.

Au participat redactori de la ziare 
și publicații centrale, ai agențiilor de 
presă T.A.S.S. și A.P.N. și ai Radio- 
televiziunii sovietice, precum și func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., reprezentanți ai conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română.

Despre semnificația marelui eveni
ment a vorbit ambasadorul tării noas
tre în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus.

Evocînd pe larg îzvoltarea pe mul
tiple planuri a rețiilor de prietenie 
dintre România șUniunea Sovietică, 
ambasadorul rom: a reliefat impor
tanta deosebită antilnirilor șl înțe
legerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secret general al Parti
dului Comunist omân. președintele 
României, și to’răsul Leonid Hici 
Brejnev. secreta general al C.C. al 
P.C.U.S.. presediele Prezidiului So
vietului Supremii U.R.S.S., pentru 
intensificarea coborârii dintre cele 
două partide, ste și popoare.

★
Cu aceeași azie. în saloanele 

ambasadei a fo prezentată o foto- 
expoziție docuimtară.

HANOI

Negocieri vietnamezo-ciineze
HANOI 8 (Agerpres). — La Hanoi 

au început, marți, negocierile dintre 
delegațiile guvernamentale ale R.S. 
Vietnam și R.P. Chineze, conduse de 
adjuncții miniștrilor de externe din 
cele două țări, Hoang Bich Son, și, 
respectiv, Giung Si-tung, în legătu
ră cu problema persoanelor de ori

gine etnică cheză din Vietnam — 
informează agdiile V.N.A. și China 
Nouă.

în cadrul pmei reuniuni, șefii 
celor două dșgații au expus po
zițiile guverjlor lor în această 
chestiune, negierile urmind a fi 
reluate săptăma viitoare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• La 5 septembrie, întîlnire la nivel înalt arrricano-egipteano- 

israelianâ • Calm relativ la Brut
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și primul ministru al Israe
lului. Menahem Begin, se vor in- 
tîlni, la 5 septembrie a.c.. la reșe
dința președintelui american de la 
Camp David, pentru a conferi asu
pra „cadrului instaurării păcii în O- 
rientul Mijlociu" — a anunțat marți 
purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
Jody Powell.

CAIRO — Președintele R. A. Egipt, 
Anwar El Sadat, l-a primit pe se
cretarul de stat american. Cyrus 
Vance, aflat în vizită în Egipt in 
cadrul noii sale misiuni în Orientul 
Mijlociu. Au fost abordate evenimen
tele intervenite în ultima vreme, 
precum si căile de relansare a nego
cierilor egipteano-israeliene in ve
derea instaurării păcii in zonă. Vance 
a expus președintelui Sadat rezulta
tele convorbirilor pe care le-a avut 
la T«1 Aviv. consacrate acelorași 
probleme.

BEIRUT. —In cursul zilei de 
marți, la Beit a fost înregistrată 
o situație de aim relativ, după in
cidentele viol.te din ultimele zile 
dintre Falange libaneze și efective 
ale Forței Ane de Descurajare d' 
Liban (F.A.D. in cursul cărora pr 
ți le au făcut z de artilerie gre 
rachete și taiuri — relatează agen
țiile France resse și Reuter. Inci
dentele aminte au provocat moar
tea a 35 de arsoane, rănirea a 100 
și insemnatelaune materiale.

Comandant Forței interimare a 
Națiunilor Ute în Liban, general- 
maior Emm.uel Erskine, a decla
rat că sînt curs o serie de con
tacte între irțile implicate pentru 
încetarea bobardamentelor asupra 
localității Kukaba din sudul țării 
și facilitare: înaintării eșalonului 
armatei libaze în direcția orașului 
Tibnine — latează agenția Asso
ciated Press

B

Tentaculele Mafiei...

PORTUGALIA

Consultări între președintele țării și Consiliul 
Revoluției în vederea formării noului guvern

LISABONA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei. Antonio Ra- 
malho Eanes. a reunit, marți după- 
amiază. Consiliul Revoluției pentru 
a-1 consulta în legătură cu decizia 
sa în ce privește formarea unui nou 
guvern, menit să pună capăt crizei 
politice in care se află tara de peste 
două săptămîni.

Intr-un comunicat al Președinției 
republicii, dat publicității anterior, 
se arată că. în următoarele zile. în 
absenta unei înțelegeri a partidelor 
pentru formarea unei noi coaliții. în 
Portugalia va fi instituit un „guvern

de mediere prezidențială", care va 
corespunde formulei expuse deja de 
președintele Eanes. Astfel, primul 
ministru va fi numit de președintele 
republicii conform constituției și 
tinîndu-se cont de ultimele rezultate 
electorale, iar membrii cabinetului 
vor fi propuși de primul ministru 
din rîndul unor personalități alese 
pentru capacitatea lor politică și 
competenta lor tehnică din sinul și 
din afara partidelor (participarea în 
guvern a membrilor unor partide ne- 
implicînd nici o formă de coaliție).

Demonstrație la Windhoek 
in favoarea 

autodeterminării Namibiei
WINDHOEK 8 (Agerpres). — O de

monstrație la care au participat mai' 
multe sute de membri ai Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) s-a desfășurat marți 
în fața cartierului general al misiu
nii Națiunilor Unite pentru Namibia 
conduse de Martti Ahtisaari. După 
cum se știe, misiunea are ca obiec
tiv examinarea posibilităților de pu
nere în aplicare a propunerilor de 
reglementare a problemei namibiene 
în conformitate cu rezoluțiile Con
siliului de Securitate.

Participanții la demonstrație s-au 
pronunțat pentru abolirea rînduielilor 
rasiste, pentru retragerea trupelor 
sud-africane din Namibia și autode
terminarea acestui teritoriu.

CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — Peste 80 la sută din cetă
țenii cu drept de vot din Republica 
Panama s-au prezentat duminică la 
urne pentru a-si exprima opțiunea in 
legătură cu desemnarea celor 505 noi 
membri ai Adunării Naționale a Re- 
prezentantilor Populari, organul su
prem al puterii legislative in tară. O 
primă analiză a rezultatelor scrutinu
lui — precizează agenția France 
Presse — demonstrează că generalul 
Omar Torrijos. premierul guvernului 
panamez, dispune de o majoritate 
confortabilă în Adunarea Națională a 
Reprezentanților Populari, ceea ce-i 
asigură desemnarea la 11 octombrie, 
de către membrii acesteia. în funcția 
supremă a statului. Rezultatele scru
tinului dam de asemenea, cistig de

cauză forțelor de centru-stînga din 
tară, mareînd o scădere a ponderii si 
influentei forțelor conservatoare.

Cei 21 de observatori, rectori de 
universități, de pe continentul sud- 
american. si din zona Americii Cen
trale. au făcut cunoscut că ..alegerile 
s-au desfășurat într-un spirit civic si 
democratic, cu o participare populară 
crescândă".

Refe.rindu-se la semnificația acestor 
alegeri, generalul Omar Torrijos. 
șeful guvernului panamez, a declarat 
că scrutinul va garanta procesul de 
transformări revoluționare, inițiat în 
urmă cu i0 ani. pentru o nouă pe
rioadă de șase ani.

Noua Adunare va alege pe viitorul 
președinte al republicii, la 11 octom
brie a.c„ în prima ședință a sesiunii 
sale.

în Honduras, puterea a fost preluată 
de o junta militară de guvernămînt
TEGUCIGALPA 8 (Agerpres). — 

Consiliul superior al forțelor armate 
honduriene a anunțat. într-un comu
nicat radiotelevizat luni seara, că 
șeful statului, Juan Alberto Melgar

agențiile de presă transmit:
Relații chino—libiene.Hua 

Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a primit 
marți pe Abdel Salam Jalloud, 
membru al Secretariatului General 
al Congresului General Popular al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste. Cu acest prilej — infor
mează agenția China Nouă — au 
fost abordate aspecte de interes re
ciproc, ale actualității internaționale 
și probleme privind dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. •

Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Suna° St>“ 
noda, a sosit marți la Pekin lntr-o 
vizită oficială, la invitația guvernu
lui R. P. Chineze, La aeroport el a 
fost întîmpinat de Huan Hua, mi
nistrul chinez al afacerilor externe, 
de alte oficialități ale țării-gazdă.

Plenara C.C. al Frontului 
de Eliberare din Mozambic. 
Luînd cuvintul la cea de-a 4-a ple
nară a C.C. al Frontului de Elibe
rare din Mozambic — care și-a des
chis lucrările luni ia Maputo. Samo
ra Machel, președintele FRELIMO 
și al Republicii Populare Mozambic, 
a subliniat că partidul de avangardă 
este principalul instrument în acti
vitatea de edificare a bazelor orîn- 
duirii socialiste în Mozambic. în ca
drul plenarei s-au dezbătut documen
tele ce vor fi supuse spre aprobare, 
vineri, celei de-a 3-a sesiuni a Adu
nării Populare.

PrlmirO. Secret3™! general al 
C.C. al P.C.C., președintele R. S. 
Cehoslovace, Gustav Husak, l-a pri
mit pe Isidoro Malmierca, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Cuba, 
aflat într-o vizită oficială de prie
tenie in Cehoslovacia. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme ale 
adîncirii relațiilor bilaterale, precum 
și unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

La Madrid 8 avut 10c °totn- 
nire între lideri ai Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.) 
și ai Uniunii Centrului Democratic 
(de guvernămînt), consacrată reali
zării unui consens privind elabora
rea liniilor directoare ale proiectului 
viitoarei constituții a țării. După 
cum relevă agenția France Presse, 
citind sursa parlamentară din Ma
drid, un asemenea compromis nu a 
putut fi realizat în cursul reuniunii. 
Potrivit unor lideri ai P.S.M.S., re
prezentanții Uniunii Centrului De
mocratic și-au exprimat intenția de 
a proceda la modificări ale textului 
aprobat de congres.

Au fost reluate lucrările 
Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare.In radrul lucrSri- 
lor acestui organism vor fi analizate 
probleme legate de Înfăptuirea de
clarației privind acordarea indepen
denței popoarelor și țărilor coloniale.

în cadrul comitetului vor fi discu
tate, de asemenea, unele probleme 
care au rezultat din dezbaterile re
uniunii șefilor de stat și guvern, 
membre ale Organizației Unității A- 
fricane.

Problema rhodesiană.M1* 
nistrul de externe britanic, David 
Owen, urmează să întreprindă, în 
curînd, un turneu în zona Africii 
australe, lntr-o nouă tentativă de 
soluționare politică a problemei rho- 
desiene. Potrivit ziarului „Daily Te
legraph", scopul principal al acestui 
turneu este de a determina deschi
derea unei noi runde de negocieri 
cu participarea Frontului Patriotic 
Zimbabwe, în vederea rezolvării si
tuației din Rhodesia în conformita
te cu interesele populației de culoa
re. majoritară în țară.

Guvernele de la Manila 
și Canberraau incheiat 1111 acord 
de cooperare în domeniul nuclear 
potrivit căruia partea australiană va 
livra uraniu părții filipineze. Carbu
rantul nuclear va servi centralei 
atomice care urmează să fie con
struită In viitorii 3—4 ani în provin
cia Baatan din apropiere de Manila.

DolaiUl american a înregistrat 
marți cel mai scăzut curs din ultimii 
doi ani în raport cu lira italiană. La 
bursa din Milano, el a fost cotat la 
836,90 lire, față de 839.65 lire cît va
lora luni la închiderea tranzacțiilor.

Trei alpiniști și-au pier
dut Viata escaladării
virfului cunoscut sub numele „La 
Dent du Geant" (Dintele uriașului) 
din masivul Mont-Blanc, în Alpii 
francezi. Se crede că cei trei alpi
niști și-au pierdut viața din cauza 
unei puternice furtuni însoțite de 
descărcări electrice, fiind loviți de 
un fulger.

Eddie Calvert, ^pranumit 
„Omul cu trompeta de aur", a înce
tat, din viață, la Johannesburg, în 
virstă de 56 de ani. Născut în Ma
rea Britanie, Calvert s-a bucurat de 
o deosebită popularitate în rîndul 
amatorilor.de jaz, în special în pe
rioada anilor ’50.

Castro, „si-a prezentat demisia" si că 
..o iuntă militară de guvernămint" a 
preluat puterea în tară. Comunicatul 
precizează că ..Consiliul superior al 
forțelor armate va continua politica 
stabilită în programul de la 22 aprilie 
1975, ziua cînd a preluat puterea ge
neralul Juan Alberto Melgar Castro 
si că „va duce la bun sfirsit procesul 
pentru organizarea, la 20 aprilie 1980, 
de alegeri generale oneste si libere". 
Junta militară de guvernămînt. for
mată din comandantul forțelor armate 
terestre, generalul Policarpo Juan Paz 
Garcia, comandantul forțelor aeriene. 
It. col. Domingo Alvarez Cruz, și co
mandantul politiei, lt. col. Amilcar 
Zelaya Rodriguez. a anunțat, totodată, 
că „va respecta și garanta libertatea 
presei, va sprijini programele de 
reformă agrară si tot ce s-a realizat 
de către masele muncitorești si țără
nești honduriene" — relatează agen
ția France Presse.

★
în Honduras, militarii au preluat 

puterea in 1972. cînd generalul 
Oswaldo Lopez a răsturnat, printr-o 
lovitură de stat, guvernul președin
telui Ramon Ernesto Cruz. La 22 apri
lie 1975, generalul Juan Alberto 
Melgar Castro a preluat puterea 
printr-o acțiune similară.

Capriciile
DELHI. — Potrivit unui comunicat 

oficial, dat publicității la Delhi, inun
dațiile din statele nordice ale Indiei, 
provocate de ploile musonice, au pro
dus uriașe pagube. Gangele revărsat 
a inundat mari suprafețe agricole și 
mai multe localități. Un număr de 
peste 200 de persoane și-au pierdut 
viața, iar 300 000 de persoane au ră
mas fără adăpost. Pentru combaterea 
efectelor calamității au fost trimise 
unități militare.

BERNA. «— Ploile torențiale care 
s-au abătut asupra mai multor re
giuni ale Elveției au provocat moar
tea a cinci persoane in cantonul Tes
sin — s-a anunțat marți la Lugano. 
Totodată, intemperiile s-au soldat cu 
importante pagube materiale. S-au 
semnalat numeroase alunecări de te
ren, iar traficul rutier și feroviar a 
fost perturbat.

vremii
ROMA. — Trei persoane și-au 

pierdut viața in urma furtunilor vio
lente care s-au abătut, in noaptea 
de luni spre marți, în diferite zone 
ale Italiei. Ploile, de o intensitate 
neobișnuită, au căzut in tot cursul 
nopții, fiind însoțite de puternice 
tornade. Au avut loc alunecări de 
terenuri

BONN. — Puternice ploi însoțite 
de grindină și caracterizate de me
teorologii locali drept „de intensita
te tropicală" s-au abătut in noaptea 
de luni spre marți asupra landului 
vest-german Bavaria, prorocind ieși
rea din matcă a nlai multor riuri.

VIENA. — Vremea rea s-a extins 
marți asupra Austriei, unde furtunile 
și ploile torențiale au provocat im
portante pagube materiale, in spe
cial in Vorarlberg și Tirol.

„Războiul împotriva 
crimei organizate eșu
ează" — constată cu 
îngrijorare un recent 
raport al Curții de 
conturi din Statele 
Unite. Prin „crima or
ganizată", in limbajul 
oficialităților america
ne se înțeleg operațiu
nile Mafiei. Or, Curtea 
de conturi, dispunind 
de o imagine a circu
lației financiare pe in- 
treg teritoriul țării, 
este in măsură să de
ducă, in pofida com
plicatelor camuflaje 
folosite de mafioți, 
proporțiile in continuă 
creștere ale cifrei lor 
de afaceri și, implicit, 
ale virulentei cu care 
infestează viața socia
lă in ansamblul ei.

La Washington se 
știe astăzi că Mafia 
manipulează anual co
losala sumă de 50 de 
miliarde de dolari, e- 
gală aproape cu o ze
cime din bugetul Sta
telor Unite. Circa 25 
de miliarde sint desti
nate „cheltuielilor de 
producție" — este les
ne de bănuit de ce 
„producție" poate fi 
vorba ! (o porție sub
stanțială din aceas
tă sumă fiind alocată 
coruperii unor persoa
ne cu atribuții publi
ce) — răminind deci 
un ciștig „curat" de 
alte 25 de miliarde 
(care întrece de vreo 
zece ori profitul con
cernului „Exxon", cel 
mai mare din lume). 
Dominind piața stupe
fiantelor, rețelele de 
case de jocuri de noroc, 
traficul de carne vie 
și răspindirea publica
țiilor pornografice, in- 
filtrîndu-se in busi- 
ness-ul sportiv și in 
unele sindicate. Mafia 
deține și aproximativ 
10 000 de întreprinderi 
comerciale „inofensi

ve", cu un venit anual 
de 12 miliarde de do
lari. Ziaristul american 
Nicholas Gage este pe 
deplin îndreptățit s-o 
denumească, în cartea 
sa „Mafia, S.U.A.", 
„corporația cea mai 
puternică din Ame
rica"...

încercările adminis
trației, dacă nu de a 
paraliza complet ten
taculele „crimei orga
nizate", dar măcar de 
a-i limita cîmpul de 
acțiune, s-au dovedit 
pină acum lipsite de 
eficiență. In 1966, pre
ședintele Lyndon John
son a cerut Ministeru
lui de Justiție să pre
gătească un program 
de combatere a Mafiei. 
Patru ani mai țirziu, a 
fost constituit un con
siliu național cu acest 
obiectiv, care s-a în
trunit doar de patru 
ori, fără a ajunge la 
stabilirea unei strate
gii anti-Mafia. In 11 
mari orașe americane 
au fost create, in 1967 
grupuri speciale alt 
Biroului Federal di 
Investigații — alcătui 
te din experți în pro 
bleme de fisc, justiție 
trafic de droguri etc
— dar atacul fronta 
pe care ele trebuia 
să-l dea împotriva Ma 
fiei a rămas ineficier 
„din pricina conflicte 
lor din interiorul lor
— cum scrie revist 
„Time" într-o ampl 
anchetă pe tema nor 
vității sporite a gani 
sterismului. Cele 8l 
de milioane de dola 
repartizate de st 
pentru aceste acțitii 
s-au risipit in vint.

Contracararea Mafy 
pe calea justiției es 
și ea inhibată. S-a o- 
servat deseori că i- 
stanțele de judecă 
manifestă timidite 
sau clemență cînd st

aduși în fața lor „cri
minali in gulere albe" 
(termen folosit pentru 
autorii „stilați", de o- 
bicel flancați de a- 
vocați influenți, ai u- 
nor mari lovituri). In
duși președintele Jim
my Carter a criticat, 
nu de mult, sentințele 

.' tribunalelor, declarind 
la o reuniune a Came
rei avocaților din Los 
Angeles : „Așii delinc
ventei nu au de su
portat consecințele 
faptelor lor ; dimpotri
vă, mai toți cei aflațt 
in închisori provin din 
rindurile celor săraci 
și lipsiți de putere". 
Printre funcționarii și 
polițiștii însărcinați cu 
urmărirea Mafiei dom
nește o stare de spirit 
defetistă, oscilînd intre 
resemnare și cinism. 
Concluzia trasă de 
Curtea de conturi, în 
raportul amintit mai 
sus, este că lichidarea 
„crimei organizate" în 
S.U.A. a devenit „ex
trem de dificilă, dacă 
nu imposibilă".

De ce oare ?
Vom cita aici păre

rea revistei „Der Spie
gel", care a consacrat, 
de asemenea, un stu
diu fenomenului ma
fiot : „Pentru a termi
na cu Mafia, societatea 
americană trebuie să 
se îndrepte împotriva 
ei însăși. Faptul că 
Statele Unite nu pot 
veni de hac citorva mii 
de gangsteri se dato- 
rește mai puțin inope- 
rativității metodelor 
de luptă ale poliției, 
cit situației că Mafia 
este integrată în dina
mica societății ameri
cane, că ea este o in
stituție caracteristică, 
implantată in temelii
le ordinii sociale..."
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Cum vede cotidianul american „Chrlstldi Science Monitor" extinderea 
continuă a „crimei organizate", transformaă într-un business de miliarde 

de dolari I
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