
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCD
a primit pe reprezentanții postului de televiziune „France DI“

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, în sta
țiunea Neptun, pe Jean Marie Cava- 
da. director adjunct al postului de 
televiziune „France III". responsabil

al sectorului de informații politice, si 
Jean Claude Paris, redactor-șef al 
informațiilor la postul de televiziune 
„France III".

La primire a luat parte Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej. președintele 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru postul de televiziune 
„France III".

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIX Nr. 11789 Prima ediție Joi 17 iulie 1980 6 PAGINI-30 BANI

Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R, președintele Republicii Socialiste România, în județul Con
stanța, astăzi va avea loc la Medgidia o adunare populară care va fi trans
misă direct de posturile de radio și televiziune, în jurul orei 11,45.

15 ANI DE LA CONGRESUL AL SUEA AL PARTIDULUI^ 
ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE J

Conspecte
din marea 

carte 
a împlinirilor

PERSONALUL MUNCITOR

Dezvoltarea armonioasă
a județelor țării, 

temelia progresului general, a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetățenilor

7435000

6300800

4305300

CREȘTEREA NUMĂRULUI PERSONALULUI MUNCITOR 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

5108700

Este bine cunoscut că fn condi
țiile regimului burghezo-moșieresc, 
România se caracteriza nu numai 
printr-un nivel scăzut al dezvoltării 
industriei și agriculturii, ci și prin- 
tr-o dezvoltare inegală a forțelor 
de producție Pe teritoriu. Tocmai de 
aceea, dezvoltarea econoinico-socială 
armonioasă a tuturor județelor a fost 
înscrisă ca un obiectiv principal in 
opera de construcție socialistă. 
Perioada primelor planuri cincinale 
a marcat unele rezultate pozitive in 
procesul de ridicare economică a zo
nelor mai puțin dezvoltate. Cu toate 
acestea, in anul 1965 se mențineau 
încă mari decalaje între nivelurile 
de dezvoltare economică a județelor.

CAI ȘI SOLUȚII DE PROFUNDA 
ORIGINALITATE. Istoricele hotăriri 
ale Congresului al IX-lea al P.C.R., 
fundamentate pe concepția științi
fică, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au asigurat elabo
rarea Și aplicarea unei strategii uni
tare și în ceea ce privește dezvol
tarea economică și social-culturală 
armonioasă a tuturor județelor, con
siderată. in mod justificat, singura 
alternativă pentru înfăptuirea unei 
depline egalități in drepturi a tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, pentru creșterea gene
rală a nivelului de trai. De atunci, 
toate momentele importante din 
viața partidului nostru — Congresele 
al X-lea, al XI-lea și al XII-lea și 
Conferințele Naționale — au funda
mentat și elaborat căi și soluții de

profundă originalitate pentru înfăp
tuirea politicii de repartizare rațio
nală a forțelor de producție.

Prin reorganizarea administrativ- 
teritorială a țării în anul 1968 s-au 
asigurat întărirea rolului unităților 
teritoriale de bază — orașul și co
muna — eliminarea unor verigi in
termediare și crearea unui cadru 
favorabil pentru repartizarea rațio-

Ștefon BACIU 
director in Comitetul de Stat 

al Planificării

nală a forțelor de producție și ridi
carea mai rapidă a unor județe și 
localități insuficient dezvoltate.

Legea cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială planificată a Româ
niei, elaborată din inițiativa Și sub 
îndrumarea directă, nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
concretizat concepția partidului nos
tru despre conducerea Pe baza pla
nului național unic a tuturor dome
niilor vieții economice și sociale, 
coordonate armonios pe ansamblul 
economiei, pe ramuri, departamente 
și in profil teritorial. Potrivit aces
tei concepții, un rol important .in în
făptuirea politicii partidului de re
partizare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țărit revine 
planului in profil teritorial, care

cuprinde întreaga activitate econo
mică și socială ce se desfășoară în 
comune, orașe, municipii și județe, 
indiferent de subordonarea unități
lor care activează pe teritoriul res
pectiv.

Elementul determinant in politica 
de repartizare armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării îl constituie îmbinarea cri
teriilor de eficiență economică cu 
cele sociale. „Trebuie să știm 
— sublinia în acest sens tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să îm
binăm in mod corespunzător consi
derentele de economicitate, de efi
ciență cd cele de ordin social și pe 
care trebuie să ie avem permanent 
în vedere la stabilirea repartizării 
forțelor de producție pe teritoriu. 
Desigur, se poate ca la un moment 
dat unele calcule economice să ne 
demonstreze că e mai eficient să 
construim o întreprindere sau alta 
înir-un centru existent ; dar dacă 
ținem seama și de forța de muncă 
și de necesitatea de a asigura rănii- 
nerea in zonele și in județele res
pective a populației, vom constata 
că trebuie să acordăm citeodată prio
ritate considerentelor de ordin so
cial." Astfel, elemente de opțiune 
cum sînt apropierea industriei cu 
producție voluminoasă de sursele de 
materii prime și de zonele de con
sum, utilizarea intensă și economi
coasă a căilor de transport, valori- --------- —ț—:;—i--------- ----------- -
(Continuare în pag. a II-a)

Viafa noastră s-a înălțat 
asemenea unui brad semeț

În bătălia secerișului 
nu pot fi nici pauze, 

nici fronturi neacoperite!

La ferma nr. 2 a I.A.S. Timișoara se recoltează griul de pe ultimele hectare
Foto : E. Robitsek

Pină marți seara, potrivit date
lor furnizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, griul 
a fost recoltat de pe aproape 
670 000 hectare — 30 la sută din su
prafața planificată. Cu toate că în 
unele județe au fost realizate vi
tezele zilnice prevăzute la strînge- 
rea recoltei, totuși, pe ansamblu, 
ritmul de lucru este încă necores
punzător, sub posibilitățile existen
te. Si aceasta în primul rind din 
cauză că, in nu puține locuri, com

binele sint folosite sub capacitate, 
nu se lucrează din plin, cu toate 
forțele, din zori și pină seara.

în tabelul de mai jos înfățișăm 
stadiul recoltării griului și viteza 
de lucru atinsă in ziua de 15 iulie, 
în județele situate în sudul și sud- 
vestul țării, care — potrivit indica
țiilor comandamentului central pen
tru coordonarea lucrărilor agricole 
— trebuie să încheie recoltarea 
griului in cursul acestei săptămîni :

Județul
Suprafața Viteza zilnică

cultivată 
(In hectare)

recoltată 
(In procente)

planificată 
(in hectare)

realizată 
(tn procente)

Dolj 109 371 67 10 650 76
Olt 80 611 70 7 980 87
Teleorman 109 993 65 10 900 83
Ilfov 133 611 63 15 020 100
Ialomița 96 711 73 11 735 87
Constanta 112179 72 12 130 73
Tulcea 57 402 47 4 945 100
Brăila 70 080 63 8 000 100
Buzău 63 215 44 5 925 100
Mehedinți 49 318 64 4 235 100
Timiș 137 429 22 13 985 77
Arad 86 812 22 8 470 83

Tn unii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R,, dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de producție, a tuturor sectoarelor economico-soci ale 
— pe baza înfăptuirii unor ample programe de investiții — a determinat 
creșterea fără precedent a rindurilor clasei muncitoare, a întregului per
sonal muncitor. S-a asigurat astfel sporirea gradului de ocupare a popu
lației apte de muncă si valorificarea superioară a potențialului de forță 
de muncă al tării.

• De la 4 305 300 persoane in 1965, numărul personalului muncitor 
a sporit la 7 435 000 persoane in acest an, creșterea înregistrată - de 
peste 3 milioane noi locuri de muncă - fiind cu aproape 50 la sută mai 
mare decit in perioada anterioară (1950-1965).

• In prezent, populația ocupată in diferite activități economico-so- 
ciale repre'Jhtă circa 82 la sută din totalul resurselor de muncă poten
țiale ale ,-ării. România situindu-se printre țările cu gradul cel mai inalt 
de ocupare a populației.

• Dacă in 1965, in industrie și in celelalte ramuri neagricole ale 
economiei lucrau doar 43,5 la sută din totalul populației ocupate, astăzi 
această pondere a sporit la peste 70 la sută. încă din 1978, populația 
ocupată in industrie a depășit pe aceea ocupată in agricultură.

• In ultimii 15 ani, creșterile cele mai mari ale personalului munci
tor — de 4 pină la 15 ori - s-au inregistrat in meseriile de virf ale indus
triei : electronist, operator chimist, strungar, rabotor, lăcătuș ș.a.

• In structura forței de muncă au intervenit in acești ani importante 
îmbunătățiri calitative determinate de modernizarea ramurilor economiei 
și promovarea largă a progresului tehnic. In prezent, 4 muncitori din 5 
tint calificați.

• Ponderea femeilor In totalul personalului muncitor din economie 
a ajuns la începutul anului 1980 la peste 37 la sută.

CTITORII-SIMBOL
DIN CEI MAI RODNICI ANI AI ȚĂRII
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Vitălyos Ilka a uitat sau 
nici n-a auzit de întimpla- 
rea pe care vă vom rela
ta-o mai jos.

In schimb, nici Bilibok 
Maria n-a cunoscut, decit 
din auzite, intimplâri și 
felul de viată ca acelea din 
tinerețea Ilkăi.

Carol Girba. muncitor 
specialist. locuiește mai 
bine chiar decit fratele lui. 
funcționar important.

Chipul lui Becze Zoltăn 
a intrat în patrimoniul bi
bliotecilor.

Gheorghe Ungureanu e di n 
Lunca de Mijloc, iar Gabor 
Jakab din Lunca de Jos, 
sate vecine, dar nu s-au 
cunoscut decit pe schelele 
orașului, iar apoi s-au re
găsit la aceeași usă de bloc.

Toate aceste crîmneie îi 
stnt necunoscute lui Viktor. 
El va afla fără uimire de 
semnificația unui ajutor 
frățesc la mutarea tn casă 
nouă, ca a Iui Ungureanu 
și Jakab. asa cum si aces
tora le nare firesc ca unul 
ca Girba să nu mai locu
iască într-o jumătate de 
vagon, precum nici Girba 
nu se miră că chipul 
colegului său Becze poate 
fi intilnit in biblioteci. 
Becze insusi găsind normal 
ca o fată de 19 ani să fie 
pasionată de handbal si de 
activitatea artistică, după 
cum si fetei ii vine greu să 
creadă că tovarășa de mun
că mai în vîrstă. Vitălyos, 
ne cind avea virsta ei. tre
buia să meargă slujnică : 
în sfirșit, Vitălyos a uitat 
sau nici n-a aflat bizara 
neînțelegere survenită în- 
tr-o seară a anului 1969 la 
poarta fabricii la care lu
crează.

Toate acestea reprezintă 
semnele unor mari, funda
mentale mutații în existen
tă si conștiință. în conști
ința si existenta locuitori
lor unui oraș, ai unui ju
deț. Un oraș, un județ stră
juite de brazi. E vorba de 
orașul și județul renumite 
in trecut mai mult prin ge
rurile lor. citate doarMa bu
letinul meteorologic.

De orașul, de județul in 
care si astăzi temperatura 
atmosferică e cea mai scă-

constiintelor îndemnate 
spre o nebănuită anvergu
ră. atunci, aici, la polul fri
gului din tară, a venit UN 
OM cu inima fierbinte.

Era exponentul politic al 
unui program, care deveni
se omniprezent, in limba
jul politic al tării : „să în
deplinim hotăririle Con
gresului al IX-lea al parti
dului".

Așa a spus si la Miercu
rea Ciuc :

„Sintem convinși că toti

Biografii comune din „biografia" comună 
a locuitorilor județului Harghita

rută din tară, dar in care 
ritmurile existentei si tem
peratura conștiinței sint de 
nerecunoscut. De orașul, de 
județul străjuite de brazi, 
dar care, simbolic vorbind, 
datorează toate mutațiile, 
rapide si spectaculoase, 
mai cu seamă unui anumit 
brad.

Cind a fost plantat bra
dul argintiu, lingă monu
mentul eroilor. Bilibok 
Maria, handbalista și cintă- 
reata laureată a festivalu
lui „Cintarea României", 
avea cinci ani : toti inter
locutorii acestui reportai- 
anchetă erau cu 14 ani mai 
tineri. Și cu zeci si zeci de 
ani mai depărtați în timp. 
Atunci. în ANUL DOI al 
unui mandat politic, in 
ANUL DOI al unei noi is
torii, in ANUL DOI al 
existentelor schimbate, al

oamenii muncii, români și 
maghiari, vor da viată. în
frățiți. prevederilor stabili
te de Congresul al IX-lea. 
Ceea ce am înfăptuit oină 
acum constituie dovada că 
avem forța si priceperea 
necesare si reprezintă ga
ranția că vom realiza ne 
deplin noile sarcini trasa
te de Congres".

Acele sarcini au fo6t re
amintite pe larg si în ziua 
următoare :

..în cadrul politicii de 
dezvoltare a forțelor de 
producție pe întreg terito
riul tării, in acest cincinal 
se vor amplasa noi între
prinderi in raioanele mai 
slab dezvoltate, cum sînt 
Ciuc. Odorhei. Reghin ; 
aceasta va contribui la ri
dicarea economică si so
cial-culturală a raioanelor

respective, la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă si 
de viată a populației de 
aici".

Cuvinte sobre, simple, ca 
sămînta. Din ele a crescut, 
ca din cel mai viguros gră
unte. realitatea nouă, exis
tenta si conștiința noi ale 
populației de aici.

A unei populații ce fuse
se renumită doar pentru 
rezistența ei la geruri și 
pentru seriozitatea fetelor 
plecate de acasă (de la 12— 
14 ani) să lucreze ca sluj
nice. Altă calificare nu 
aveau si nici altă sansă 
pentru a-si ciștiga exis
tenta.

Sămînta viguroasă a ace
lor cuvinte, germenele pu
ternic al acelui congres, la 
care se referea vorbitorul 
și care era întîia filă a 
unei noi istorii — au rodit, 
exprimat in cîteva date, 
astfel :

Producția industrială a 
județului a tisnit de la a- 
proxlmativ două miliarde 
de Iei în anul Congresului 
IX la 10—11 miliarde lei 
în prezent, estimîndu-se 
pentru anul in curs o va
loare a ei de aproape 12 
miliarde de lei.

Producția acestui an agri
col este estimată si ea să 
reprezinte aproximativ 194 
la sută fată de același an 
de referință.

Sint efectele unui pro
gram perseverent de orien
tare a investițiilor cu nre-

Serqiu ANDON
I. D. KISS

(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc Foto: E. Dichiseam!

Din cifrele tabelului reiese că 
numai in cinci din cele 12 județe 
s-a atins viteza zilnică de lucru 
prevăzută la seceriș. Ca atare, pen
tru a se putea încheia recoltarea 
griului la termenele stabilite, este 
absolut necesar ca îndeosebi in ju
dețele Dolj. Olt. Teleorman, Ialo
mița. Constanța, Timiș și Arad — 
și nu numai in acestea — organele 
județene de partid si agricole, con
siliile agroindustriale si conducerile 
unităților agricole să acționeze cu 
toată hotărirea si răspunderea pen
tru realizarea si depășirea vitezelor 
zilnice prevăzute. Si in județele din 
zonele colinare unde, de asemenea,

grinele s-au copt chiar din prima 
zi a declanșării lucrărilor de recol
tare trebuie să se lucreze cu toate 
forțele. Concomitent cu recoltarea, 
să se livreze griul la fondul de stat, 
să se elibereze neintirziat terenu
rile de paie si să se însăminteze 
de urgentă culturile duble pe toate 
suprafețele prevăzute.

Timpul presează și pentru a 
stringe cit mai recede si fără pier
deri întreaga recoltă de grîu este 
necesar ca in fiecare zi din această 
săptămînă să se lucreze pretutin
deni la nivelul maxim al posibili
tăților. cu toate mijloacele mecanice 
și forțele umane de la sate.

Cultura muzicală românească 
in anotimpul afirmării

Convorbire cu
dr. Petre BRÂNCUȘI, 

președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

Trăim într-o epocă de dimensiuni 
fără precedent și in planul evoluției 
culturii muzicale românești, urmare 
firească a climatului prielnic operei 
de creație, instaurat prin spiritul și 
prin orientările Congresului al IX-lea 
al partidului, moment decisiv pen
tru noua istorie a României. Se 
conturează un peisaj multicolor ce 
rămîne in mod esențial legat de 
procesul dinamic de afirmare ple
nară a personalității umane. Cine 
poposește mai mult în preajma mu
zicienilor va observa cutezanța și se
tea lor de cunoaștere, cultura aleasă 
pe care o posedă, generozitatea in 
gind și faptă. Din 
multiplele lor că
lătorii prin mari
le unități indus
triale și agricole 
din toate colțuri
le țării, din expe
riența dobîndită 
in munca de în
drumare a formațiilor artistice de 
amatori și de educație muzicală, ac
tivități ce au luat o amploare fără 
precedent, au știut să contureze o 
cuprinzătoare deschidere novatoare 
în cimpul artei noastre.

— Care sînt. după părerea dv„ 
coordonatele esențiale ce caracteri
zează traiectoria creației muzicale 
românești aparținind ultimilor ani ?

— Muzica românească din acești ani 
a fost slujită cu abnegație de cei mai 
valoroși creatori care, in toate genu
rile, de la cintecul patriotic si piesa 
de muzică ușoară pină la cantată, 
oratoriu sau simfonie, Îmbrățișează 
înalte idealuri umaniste. Lucrările 
care s-au impus și dăinuie sint adine 
ancorate în problematica vremurilor 
noastre, in frămintările ardente ale 
contemporanilor noștri, in miezul vir
tuților poporului. S-a dezvoltat 
nestingherit conceptul de militantism 
și spirit angajant in muzica corală, 
în creația vocal-simfonică, de opere
tă, operă și balet, in creația simfo
nică, camerală, cea dedicată copiilor, 
tineretului și ostașilor, in lucrările de 
fanfară și muzică ușoară. Sutele de 
cîntece patriotice și prelucrări de 
folclor, spre exemplu, reflectă pro
fundele transformări intervenite în 
viața societății, fiind implicate in 
procesul făuririi spiritualității socia
liste. Conștiința clară a noilor direc

ții conceptuale și stilistice se Între
gește in lucrări aparținind lui loan 
D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, Gheor
ghe Dumitrescu, Radu Paladi. Nico
lae Lungu, Gheorghe Bazavan. Tudor 
Jarda, Teodor Bratu, Doru Popovici, 
Constantin Arvinte, Dumitru Botez, 
Laurențiu Profeta, Iosif Birtalan, 
Dumitru Bughici, Florin Comișel, 
George Deriețeanu, Dinu Stelian, 
Vircius Grefiens. Emil Lerescu, 
Mircea Neagu, Liviu Ionescu, Ion 
Crișan, Irina Odăgescu, Alexan
dru Pașcanu, Sabin Pautza, Zaharia 
Popescu, Constantin Romașcanu. Du
mitru Stancu, George Marcu, Geor

ge Vancu, Radu 
Șerban. Vaslle Ti
miș, Eugen Po
pescu, Andrei
Bretz, Costică

Andrei, Gheorghe 
Carp, Anton Do- 
garu, Sergiu Ere- 
mia, Mircea Bă-

dulescu. Cornel Trăilescu. Iosif 
Csire, Anton Zeman, Ștefan Andro- 
nic și multi alții.

Muzicienii de azi gindesc profund, 
serios asupra misiunii lor nobile, iși 
asumă răspunderea pentru destinele 
artei sunetelor. Chipul definitoriu al 
epocii noastre oferă posibilitatea rea
lă și climatul favorabil manifestării 
neîngrădite a talentelor, valorificării 
capacității de creație a tuturor com
pozitorilor tineri și virstnici.

— Cred că aceste cuvinte pot fi tn 
egală măsură adresate muzicologi
lor, criticilor muzicali, folcloriștilor.

— Bineînțeles, spiritul militant, 
sentimentul participării la viața 
întregului popor au prilejuit o 
largă deschidere și în cimpul 
științei muzicologice. Importante 
achiziții ale gîndirii moderne sînt 
încorporate în lucrările de isto
ria muzicii românești și universale 
apărute în ultimul deceniu și jumă
tate. în lucrările de critică și folclor, 
de memorialistică, estetică și istorio
grafie, cele cu profil teoretico-didac- 
tic. Știința muzicologică româ-

Convorbire realizată de 
Smaranda OȚEANU

(Continuare in pag. a IV-a)
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SECERIȘUL GRÎULUI2

MUNCITOREȘTI DOLJ;

Pînă la sfîrsitul săptămînii, recolta va ajunge în magazii

DÎMBOVIȚA;

De ce mîine si nu imediat?
La Întreprinderea de mașini grele 

din București, un important eveniment 
productiv

A intrat în funcțiune presa 
de 12000 tone

Ieri, la întreprinde
rea de mașini grele 
din București a avut 
loc im important eve
niment de producție : 
prima probă de forja
re Ia cald la presa de 
12 009 tone. Acest fapt 
marchează intrarea in 
circuitul tehnologic al 
uzinei a unuia dintre 
cele mai complexe u- 
tilaje realizate pină 
acum in tară. După 
ce in luna februarie, 
în prezenta secreta
rului general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
aici, au început pro
bele mecanice la a- 
ceastă presă-gigant, 
s-au desfășurat minu
țioase lucrări de re
glare. echilibrare, ve
rificare a instalațiilor 
de acționare mecanice, 
hidraulice, electrice, 
menite să asigure 
funcționarea ireproșa
bilă a utilajului.

Presa este acum 
gata de startul pro
ducției. Inginerul Au
rel Georgescu si mais
trul Alexandru Pantis 
coordonează operațiu
nile de pornire. Echi
pei de forjori condusă 
de Nioolae Gurău îi 
revine cinstea de a 
realiza prima piesă 
forjată la presa de 12 
mii de tone.

...Lingoul de oțel 
incandescent, ce cin- 
tăreste 60 țone. este 
scos din cuptorul de 
încălzire, unde i s-a 
asigurat temperatura 
de forjare : 1100 C.
începe operația pro- 
nriu-zisă de forjare a 
primului lingou. Me
canismele de acționa
re. a căror tortă depă
șește mii de cai pu
tere. forjează maselo- 
ta pentru formarea 
capului de prindere. 
Urmează o operatie- 
cheie : podul de for
jare aduce spre masa 
presei manșonul de 
forjare pe care îl fi
xează în capul de 
prindere. ' ' •

Lingoul poate fi 
acum rotit sub nicova
lele presei Cîteva 
mișcări in gol si cu o 
apăsare de o extraor

dinară forță nicovale
le presei calcă lingoul. 
Fiecare apăsare pro
pagă o undă de șoc 
care se resimte pe 
distanța cîtorva zeci 
de metri. Construcția 
halei, a cuptoarelor de 
Încălzire si tratament 
a fost dimensionată si 
realizată tinindu-se 
seama de aceste miș
cări puternice.

Totul decurge nor
mal. La ora 13,45, după 
50 de minute, lingoul 
a luat forma finală a 
semifabricatului brut 
destinat realizării ar
borilor cotiti ■ pen
tru motoarele navale 
lente.

Cu vădită emoție și 
satisfacție, constructo
rii. de la I.C.S.I.M. și 
I. M. I. A. Bucureșt|, 
specialiștii din cadrul 
Institutului de cerce
tare științifică, ingine
rie tehnologică pentru

La întreprinderea de utilaj chimic 
din Făgăraș

In premieră, utilaje de mare 
complexitate tehnică

O rachetă balistică ? Ce bine ar 
fi să se fabrice în lume numai și 
numai asemenea „rachete" ! Ceea 
ce vedeți în imaginea alăturată nu 
este decît una din creațiile de vîrf 
cele mai recente ale constructorilor 
de utilaj chimic din Făgăraș. Mai 
exact, este unul din cele patru uti
laje executate din tablă de alumi- 
niu-magneziu pentru combinatul 
petrochimic „Solventul" din Timi
șoara. Dimensiunile : 27 metri lun
gime și aproape 7 metri diametru. 
Datorită concepției constructive și 
tehnologice, ca și dimensiunilor 
agabaritice a celor patru agregate, 
atît realizarea, cit si transportul lor 
pină la Timisoara au ridicat proble
me deosebite. Despre cîteva din cele 
privitoare la execuția lor ne-a 
vorbit tovarășul inginer Sorin Pică, 
șeful secției cazangerie a întreprin
derii din Făgăraș :

— Dat fiind gabaritul lor mare, 
aceste utilaje nu puteau fi asam
blate în halele noastre de fabrica
ție, deși moderne, cu deschideri 
largi. Asamblarea lor a trebuit să 
fie făcută în curtea întreprinderii, 
sub cerul liber, în condiții deosebit 
de dificile, atît sub aspect con- 
structiv-tehnologic, cît șl al muncii 
oamenilor, aceștia trebuind să lu
creze zile în șir sub biciuirea ploii 
și a vîntului. Or, problemele ridi
cate de această situație au putut 
fi rezolvate numai datorită expe
rienței, priceperii profesionale, spi
ritului creator Și dăruirii cu care 
au muncit oamenii. Colectivul uzi
nei a găsit — nu fără eforturi — 
soluții dintre cele mai ingenioase 
și- eficiente pentru executarea fie
cărei operații în parte. în acest 
scop, au fost aplicate cele mai noi 
și pretențioase tehnologii, unele in 
premieră națională, cum a fost su
dura semiautomată în mediul de 
argon, asigurînd o calitate irepro
șabilă a lucrărilor.

Dar realizarea cu succes a celor 
patru utilaje-gigant de către colec
tivul întreprinderii de utilaj chimic 
din Făgăraș a fost posibilă datorită 
unei alte victorii de seamă a in

sectoare calde, autorii 
proiectului, muncitori 
si specialiști ai între
prinderii care partici
pă la eveniment își 
string călduros mîlni- 
le, se îmbrățișează, 
încă un examen al 
capacității lor crea
toare a fost trecut cu 
succes. Pe presa de 
12 000 de tone va înce
pe acum derularea 
programului de fabri
cație stabilit. Piese 
de mari dimensiuni, 
de cină la 600 de tone, 
destinate industriei 
metalurgice, energeti
cii. chimiei, pot fi for
jate in marea uzină 
din Șoseaua Bercenl, 
mare citadelă a indus
triei noastre, născută 
în anii de dună Con
gresul al IX-lea al 
partidului.
Dan CONSTANTIN 
Foto : S. Cristian 

dustriei noastre socialiste : fabri
carea de către lucrătorii și specia
liștii de la Slatina a tablei din alu- 
miniu-magneziu cu suprafață șle
fuită, renunțindu-se la importul ei.

Probleme deosebite a ridicat și 
transportul celor patru utilaje pînă 
la Timișoara. Ca să poată fi trans
portate, o echipă specială din ca
drul „Teleconstructiei" a lucrat timp 
de circa două săptămtni la pregă
tirea traseului respectiv ; demon
tarea indicatoarelor de circulație, 
supraînălțarea rețelelor electrice și 
telefonice care traversau șoselele 
etc. Date fiind dificultățile create 
de însăși natura drumului — tra
versări de rîuri și pasaje peste li
niile ferate, străzi înguste și altele, 
puternicul autoremorcher, condus 
cu multă pricepere de șoferul Ște
fan Predescu de la „Transchim", 
s-a deplasat prin unele localități 
cu numai 2—3 kilometri Pe oră, sub 
privirile curioase, dar zîmbitoare 
ale localnicilor care salutau pe te
merarii ce transportau acești mas
todonți și care au ajuns cu bine la 
destinație.

întreprinderea de utilaj chimic 
din Făgăraș va mai executa In 
cursul acestui an si al anului viitor 
și alte utilaje similare. Și cînd te 
gindești că în urmă cu 15 ani în
treprinderea de utilaj chimic din 
Făgăraș era o unitate modestă, cu 
o producție la fel de modestă. Pe 
atunci, chiar si celor mai ODtimistl 
producerea unor asemenea utila
je li s-ar fi părut de domeniul 
fantasticului. Momentele de răspîn- 
tie care au jalonat și pregătit dru
mul acestor realizări de excepție 
și care au făcut din fosta uzină 
modestă una din unitățile de bază 
in construcții de utilai complex 
le-au constituit vizitele de lucru ale 
secretarului general al partidului 
efectuate aici în anii 1971, 1973 și 
1978, indicațiile și recomandările 
prețioase date cu aceste prilejuri.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii* 

în județul Dolj, secerișul griului 
se desfășoară din plin. Ca urmare a 
măsurilor, luate de organele județene 
de partid si agricole, lucrările au fost 
mult intensificate. Pină miercuri 
seara, griul a fost recoltat de pe mai 
mult de 85 000 hectare, din cele peste 
109 000 hectare cultivate. în circa 80 
de unităti lucrările fiind practic în
cheiate.

Folosirea deplină a combinelor si 
timpului de lucru a dus la depășirea 
vitezelor zilnice planificate. Iată un 
exemplu. La I.A.S. Giubega. directo
rul si inginerul-șef au condus nemij
locit două formații de lucru — una 
de 19 și alta de 22 combine. Marti, 
la prînz. deși era ultima zi de sece
riș. munca nu a fost întreruptă. Tot 
asa s-a lucrat si pe parcursul zilelor 
precedente. Aici, griul a fost strins 
în numai o săptămînă de pe întreaga 
suprafață de 1 300 hectare. La ferma 
nr. 6 a I.A.S. Leu. pînă marți după-

VÎLCEA :

Unii string grabnic
în zona colinară din sudul țării, 

potrivit indicațiilor comandamentului 
central pentru coordonarea lucrărilor 
agricole, recoltarea griului trebuie 
să se încheie pînă la mijlocul săp
tămînii viitoare. Ce se întreprinde 
în județul Vîlcea pentru îndeplinirea 
acestei sarcini 1 în multe unități se 
urmărește ca utilajele să fie folosite 
la întreaga capacitate. La coopera
tiva agricolă Măciuca l-am văzut la 
lucru pe mecanizatorul Ion Vieru 
minuind cu neîntrecută măiestrie 
combina în jurul unui stîlp de înaltă 
tensiune. Curînd, nici un spic n-a 
mai rămas în picioare. „Nu ne putem 
permite să risipim nici un bob" — 
ne spune el în pauza de masă. Dar 
la amiază aveam să constatăm și un 
alt aspect legat de buna folosire a 
utilajelor. în timp ce mecanizatorii 
Constantin Danciu. Ion Vieru. Ion 
Turcu, Florin Ionescu și Ion Susu 
serveau masa, au continuat lucrul 
alți oameni. Tovarășul Vințilă Floa
rea, secretarul adjunct cu probleme 
de propagandă al Comitetului comu
nal de partid Măciuca, alți membri 
ai organului local de partid care știu 
să mînuiască mașinile agricole au 
descărcat buncărele combinelor. La 
fel se procedează si în cooperativele 
agricole din Bozești. Giulești. Valea 
Mare și altele, unităti în care munca 
se desfășoară de dimineața si pînă 
la căderea întunericului.

Iată insă și un revers al medaliei. 
La ora 12,30 sîntem pe tarlaua 
Omorîcea a cooperativei agricole 
Puiești, într-un lan de grîu intrat în

înainte de a vorbi despre prezent, 
facem o incursiune în trecutul de nu
mai 14 ani al laminorului de tablă 
groasă nr. 1. de ne platforma Com
binatului siderurgic Galați, călăuză 
fiindu-ne inginerul Ion Voinea. șeful 
laminorului. Să reamintim mai întîi 
un fapt generator de emoție si mîn- 
drie pentru întregul colectiv de aici : 
momentul producerii crimelor table, 
în prezenta secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Era în septembrie 1966. 
Deosebita cinste de a începe produc
ția în prezenta conducătorului parti
dului și statului nostru a constituit 
pentru toți cei de aici cel mai puter
nic imbold in tot ceea ce au între
prins pentru producția de metal a 
țării în anii care au urmat. Iar re
zultatul. sintetic, înseamnă 13,6 mi
lioane tone tablă groasă, adică in jur 
de 1 milion de tone în fiecare an.

Un alt fapt semnificativ al acestui 
trecut : șapte diplome de fruntaș in 
întrecerea socialistă intre secțiile 
combinatului au fost acordate colec
tivului laminorului de tablă groasă 
nr. 1, începînd cu anul 1969.

A ocupa locul I în întrecere a de
venit aici o frumoasă tradiție mun
citorească. Și în acest an. după 
datele de pînă acum, lucrurile stau 
la fel de bine. Astfel, in primul 
semestru, colectivul de la laminorul 
de tablă groasă nr. 1 a realizat o 
producție suplimentară de circa 11 400 
tone tablă — „cantitate pe care dorim 
S-o sporim în această lună", adaugă 
șeful secției. Colectivul și-a realizat 
de ne acum întregul angajament 
anual. Și la ceilalți indicatori planul 
a fost îndeplinit in primul semestru. 
Coeficientul de scoatere a laminate
lor — planificat : 85,7 la sută — a 
fost realizat la nivelul de 85.8 la 
sută — zecimea de procent în plus 
însemnînd 450 tone metal economisit 
în acest răstimp. Și consumul de 
energie electrică a fost diminuat. Fată 

(Urinare din pag. I)
ficarea potențialului științific al cen
trelor universitare pentru industriile 
de virf ș.a. sint judicios corelate cu 
necesitatea ridicării nivelului de in
dustrializare a județelor mai puțin 
dezvoltate, a creării de noi locuri de 
muncă, cu modificarea structurii 
populației ocupate, creșterea gradu
lui de urbanizare a județelor, asigu
rarea ereșterii numerice a clasei 
muncitoare în toate zonele țării, ca 
o condiție a întăririi rolului său de 
forță conducătoare în societate.

De o deosebită însemnătate s-a do
vedit orientarea imprimată de secre
tarul general al partidului la Con
gresul al XI-lea spre accentuarea, în 
perioada 1976—1980. a procesului de 
dezvoltare economico-socială echili
brată a tuturor județelor. întreaga 
construcție a actualului plan cincinal 
se bazează pe concepția unitară do 
sistematizare a dezvoltării economi- 
co-sociale a tării, concepție potrivit 
căreia se asigură creșterea mai ra
pidă a potențialului economic în ju
dețele rămase in urmă, dezvoltarea 
economico-socială a municipiilor, o- 
raselor si comunelor, in concordantă 
cu progresul general al tării, valo
rificarea avantajelor care decurg din 
crearea si profilarea platformelor in
dustriale. transformarea unor locali
tăți rurale care au perspective de 
dezvoltare in centre urbane, dezvol
tarea întregii activități economice, so
ciale si culturale a comunelor, apro
pierea treptată a condițiilor de via
tă de la sate de cele de la orașe.

TRANSFORMĂRI REVOLUȚIO
NARE ÎN GEOGRAFIA ECONOMI
CĂ A TĂRII. Prin înfăptuirea po
liticii partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul tării, in ultimii 15 
ani au avut loc transformări revolu
ționare, schimbări structurale in geo
grafia economică a tării noastre. A- 

amiază griul fusese adunat de pe 
aproape 500 hectare. în momentul 
respectiv. în lanuri erau 27 de com
bine. Viteza zilnică atinsă a depășit, 
in acea zi. 300 hectare. Directorul 
unității. Inginerul Dumitru Bunu. a 
tinut să evidențieze contribuția deo
sebită a doi mecanizatori : Traian 
Curcă și Marin Medea, care. Împre
ună. au recoltat, zi de zi. aproape 90 
hectare. Se apreciază că această uni
tate va termina recoltarea griului 
de pe cele 600 hectare, cite au mai 
rămas din suprafața totală de 1 650 
hectare, în două zile. Sînt însă insu
ficiente cele 13 remorci repartizate 
aici pentru servirea combinelor. în 
plus, unele dintre acestea nici măcar 
nu se deplasează ne lingă combine, 
buncărele fiind descărcate la capătul 
tarlalei. Mai amintim, totodată, că pe 
cîmp se află aproape 1 700 tone griu 
netransportate la bazele de recepție.

bob cu bob, alții* w
pirg. Toate cele 6 combine, un trac
tor cu două remorci și un autoca
mion staționau. Mecanizatorii erau 
la umbra unui fag. Și nu erau sin
guri. îi țineau de vorbă Virgil Pes- 
tea, secretarul adjunct cu propagan
da al comitetului comunal de partid, 
David Iliescu, președintele coopera
tivei agricole, Mihai Jugănaru, ingi
nerul-șef al unității, Mihai Petrișor, 
șeful fermei. „Griul este încă ud de 
rouă" — motivau ei. O motivare 
deloc plauzibilă ! Cum poate oare să 
persiste rouă pînă la ora amiezii 7 
Mai degrabă cei aflati la umbră cău
tau un „bob zăbavă".

Iată, prin contrast, două aspecte 
care relevă, dealtfel, diferențe la 

de norma de 69,5 kilowati-oră pe 
tonă, in primul semestru s-au consu
mat 68,8 kilowați-oră pe tonă, reali- 
zîndu-se o economie de 1 274 kilowați- 
oră energie electrică. Pe luna in 
curs, economia se anunță si mai sub
stanțială. nîriă în prezent, fată de 

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ |/a tribuna „Scinteii"

FRUNTAȘ ÎN PRODUCȚIE - 

un nume datorat bunei organizări, 
răspunderii pentru calitatea muncii

Fapte și inițiative ce recomandă colectivul laminorului de tablă 
groasă nr. 1 de la Combinatul siderurgic din Galați

aceeași normă (69,5 kilowați-oră pe 
tonă), consumindu-se numai 66,2 ki
lowați-oră pe tonă.

— Modalitățile prin care am aiuns 
la aceste rezultate — explică ingine
rul Ion Voinea — nu sint nici necu
noscute. nici spectaculoase. Au fost 
asigurate condițiile materiale, .adică 
semifabricatele, pe care le-am primit 
îndeosebi de la instalația de turnare 
continuă a otelului, care ne-a furnizat 
circa 65 la sută din bramele pentru 
laminare, restul revenind laminorului 
slebing. Apoi, am urmărit permanent, 
zi de zi și schimb cu schimb, mersul 

Dezvoltarea armonioasă a județelor țării
nuarele statistice confirmă că peri
oada scursă de la Congresul al IX-lea 
al partidului este cea mai rodnică nu 
numai pentru dezvoltarea de ansam
blu a tării, dar și a tuturor județe
lor și localităților ; în această peri
oadă s-a intensificat procesul de o- 
mogenizare a dezvoltării economico- 
sociale a teritoriului, concretizat în-

Valoarea producției 
industriale Numărul județelor

— în miliarde lei — 1965 1970 1975 1980
pînă la 2 14 5 1

2,1— 4 13 11 4
4,1—10 9 15 14 —

10,1—15 3 5 7 16
15,1—25 -r- 3 10 12
peste 25 1 1 4 12

Dacă in 1965 doar patru județe în
registrau o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei. astăzi acest ni
vel a devenit limita inferioară de la 
care se pornește in aprecierea gra
dului de dezvoltare a tuturor jude
țelor.

Accelerarea procesului de indus
trializare a fost însoțită de extinde
rea rețelei de localități urbane și re
partizarea mai rațională a acestora 
în teritoriu, populația urbană urmind 
să atingă, la sfirsitul acestui an. cir
ca 52 la sută din totalul populației 
fată de 33,7 la sută cit era in 1965.

O dezvoltare continuă in toate ju
dețele tării a cunoscut agricultura, 
datorită unui program de investiții 
destinate realizării unor impor
tante lucrări de amenajări funciare 
și pentru irigații, intensificării pro
cesului de mecanizare si chimizare a 

deoarece aici nu au fost concentrate 
suficiente autovehicule.

Sînt însă unităti unde tntîrzierea 
secerișului se datorează în cea mai 
mare măsură unor cauze de natură 
subiectivă. Bunăoară, la I.A.S. Ro- 
bănești. vecină cu I.A.S. Leu. cele 14 
combine recoltaseră numai 120 hec
tare din cele 700 existente. Motivul 7 
Factorii de răspundere din unitatea 
respectivă — inginerul-șef Nicolae 
Ologu și șeful de fermă Petre Popa 
— au tergiversat declanșarea seceri
șului.

Există reale posibilități în ludetul 
Dolj pentru încheierea recoltării 
griului pînă la sfîrsitul acestei săn- 
tămîni. Se impune însă ca in unită
țile rămase în urmă să se acționeze 
cu toată răspunderea pentru im
pulsionarea ritmurilor de lucru la 
seceriș.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scinteii*

cu... bobul zăbavă
recoltare între consiliile agroindus
triale și chiar între cooperativele 
agricole din județul Vîlcea. Dacă 
pînă marți la ora prînzului recolta 
de grîu fusese strînsă. pe ansamblul 
județului, de pe 29 la sută din su
prafața cultivată, în unele consilii 
agroindustriale — Berbești, Lădești, 
Crețeni — abia dacă se, realizase în
tre 15—20 la sută. Este o situație 
care pledează pentru o mai bună or
ganizare a activității, pentru asigu
rarea neîntîrziată a tuturor condi
țiilor Impuse de strîngerea cît mai 
grabnică și fără pierderi a recoltei.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii*

producției. Avem un program zilnic 
da la care nu ne abatem. Analizele 
făcute la nivelul secției ne-au a- 
jutat să depistăm operativ ' orice 
eventual neajuns, prevenind astfel o 
posibilă diminuare de producție. 
La noi. dună fiecare schimb-se cu

nose rezultatele concrete ale muncii, 
pe care le afișăm vizibil, astfel incit 
și printr-o propagandă vizuală adec
vată să determinăm permanenta lor 
îmbunătățire.

După efectuarea unei întrețineri 
anuale de bună calitate, au urmat 
Întreținerile curente decadale. ale că
ror termene de execuție s-au respec
tat întocmai. în acest fel a fost asi
gurată funcționarea neîntreruptă, la 
niveluri maxime, a laminorului.

Teodor Popoiu. secretarul comitetu
lui de partid pe secție, vorbind des
pre oamenii muncii de aici, spunea.

deosebi prin apropierea treptată a 
nivelurilor de dezvoltare ale județe
lor în ceea ce privește valoarea pro
ducției materiale.

Pentru noul peisaj economico-șo- 
cial al patriei noastre sint ilustrati
ve mutațiile determinate în ultimii 
15 ani In gruparea județelor după 
producția globală industrială.

producției. Dacă în anul 1965 numai 
in 13 județe producția agricolă era 
mai mare de 2 miliarde lei. la sfîr- 
șitul anului 1980 numărul acestora se 
va ridica la 27.

Mutațiile calitative care au avut 
loc in dezvoltarea industriei și a a- 
griculturii sînt reflectate si in evo
luția unor important; indicatori so
ciali. Numărul județelor in care per
sonalul muncitor la 1 000 de locuitori 
a depășit 200 persoane a crescut de 
la 18 in 1965, la 31 in 1975 și va a- 
junge la 38 in acest an. Au crescut 
necontenit venitul pe o persoană o- 
cupată. volumul total și pe locuitor 
al desfacerilor de mărfuri si al pres
tărilor de servicii, s-au îmbunătățit 
condițiile de locuit prin realizarea a 
peste 1.6 milioane apartamente din 
fondurile statului si ale populației cu 
sprijinul statului, s-a dezvoltat in

De luni, de când a început seceri
șul griului in unitățile agricole din 
județul Dîmbovița, recolta a fost 
strînsă de ne 9 600 hectare — 20 la 
sută din suprafața cultivată. Este pu
țin. dacă avem în vedere timpul îna
intat. precum și coacerea lanurilor. 
Întîrzierea este și mai evidentă Ia 
eliberarea terenului de paie si semă
natul culturilor duble. „Lipsa sirmei 
ne creează unele probleme, ne spu
ne inginerul-sef al consiliului unic 
agroindustrial Nucet. La C.A.P. Mir
cea Vodă, de exemplu, am strins 
manual paiele de ne 24 hectare, iar 
de pe 16 hectare le-am si transpor
tat cu atelajele". Sînt si alte uni
tăți agricole unde se acționează în 
acest fel. „în fiecare seară organizez 
pentru a doua zi transportul paielor 
cu ajutorul atelajelor — ne infor
mează Constantin Ivan, secretar ad
junct al comitetului comunal de par
tid Cornățelu. care aproape de că
derea serii se afla în cîmp la C.A.P. 
Bolovani, unde această lucrare era 
în toi. Ca urmare, după recoltarea 
griului s-au însămînța.t 50 de hectare 
din cele 80 hectare planificate".

Dar decalajul între recoltare si 
eliberarea terenurilor se menține ri
dicat. La 15 iulie. în județul Dimbo-

SATU MARE;

Cine dezleagă „nodul'1 deficiențelor 
organizatorice de la Moftin ?

în județul Satu Mare, recoltarea 
orzului pe cele 16 DOO’ hectare s-a de
clanșat abia la începutul acestei 
săptămîni. Această lucrare trebuie 
însă să se încheie în cel mal scurt 
timp. Realitățile de pe teren arată 
însă că recoltarea orzului si elibera
rea terenului diferă ca ritm si orga
nizare de la un consiliu agroindus- 

pe bună dreptate, că laminorul de 
tablă groasă nr. 1 a constituit o per
manentă școală de cadre pentru toate 
laminoarele combinatului. Oameni din 
colectivul constituit acum 14 ani pot 
fi reîntilniti astăzi în întreaga uzină 
de laminate plate a combinatului. Iar 

cei care au rămas continuă o tradi
ție a muncii perseverente, respon
sabile. contribuie la creșterea noilor 
generații de cadre. Fiindcă lucrează 
acum la laminor si multi tineri. Și 
femei. într-o proporție importantă. 
14 la sută — operatoare, macaragite.

încercând să le transcriu numele 
pentru pagina de ziar, m-am aflat in 
fața unei liste destul de lungi, greu de 
cuprins si nu îndeajuns de ilustrativă 
pentru frumusețea eforturilor tuturor 
îndreptate spre menținerea locului 
fruntaș între secțiile combinatului. 
Să menționăm mai întîi schimbul B, 

toate județele baza materială pentru 
învățământ, cultură, ocrotirea sănătă
ții. odihnă și tratament, educație fi- ci

NOI RAPORTURI CALITATIVE 
ÎNTRE INDUSTRIALIZARE ȘI RE
PARTIZAREA FORȚELOR DE PRO
DUCȚIE PE TERITORIU. Potrivit 
prevederilor directivelor Congresului 
al XlI-lea, ale Programului directivă 
de dezvoltare economico-socială a 
României in profil teritorial, planul 
cincinal 1981—1985 va marca o nouă 
și importantă etapă in realizarea 
programului partidului de dezvoltare 
economico-socială echilibrată a jude
țelor tării si de sistematizare a tu
turor localităților. Cerințelor superi
oare ale acestei etape le răspunde in
troducerea. din inițiativa și cu apor
tul nemijlocit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în practica activității de 
planificare teritorială a unul nou in
dicator sintetic : producția globală pe 
locuitor, care însumează — într-o 
mărime absolută, raportată la numă
rul total de locuitori, pe întreaga tară 
si din fiecare județ în parte — re
zultatele activității din industrie, a- 
gricultură, construcții, transporturi și 
telecomunicații, comerț, servicii și 
alte ramuri ale producției. După 
cum se vede, noul indicator are un 
conținut mal larg, exprimînd mai de
plin complexitatea dezvoltării econo
mice a județelor în viitorui cincinal.

Creșterea prevăzută in viitor pen
tru producția globală pe locuitor a 
județelor are țn vedere realizarea 
unui echilibru optim între diferitele 
sectoare ale producției materiale atit 
pe ansamblul tării, cit și în profil 
teritorial, valorificarea mai deplină 
a resurselor din fiecare județ. Ast
fel, se stabilește ca in toate 

vita, paiele încă nu fuseseră scoase 
de pe circa 6 000 hectare pentru că, 
în contrast cu cele relatate oină 
acum. în unele unităti agricole reali
zările la acest capitol sînt neînsem
nate. La C.A.P. Dobra, strîngerea 
paielor nici nu începuse. După cum 
ne-a relatat primarul comunei, tova
rășul Vasile Arif. la adunarea gene
rală a organizației de partid de la 
ferma nr. 1. care avusese loc dimi
neața. se stabilise ca membrii coo
peratori și atelajele — foarte multe 
în comuna Dobra — să lucreze la 
eliberarea terenurilor abia in ziua 
următoare. De ce a trebuit să se 
mai amine declanșarea acestei lu
crări cu încă o zi. cînd era șl asa 
tntirziată 7 De ce mîine Si nu ime
diat 7 Era bine ca tocmai acolo. în 
ședință, să se stabilească trecerea de 
îndată la eliberarea terenurilor de 
paie, cunoscîndu-se foarte bine Cît 
de mult Valorează în această campa
nie fiecare zi. fiecare ceas. Sînt ne
cesare. prin urmare, măsuri energice 
pentru ca întreaga gamă de lucrări 
ce se execută în aceste zile să se 
termine în cel mai scurt time.

Gheorcjhe MANEA
corespondentul „Scinteii*

trial la altul. Astfel, cu bune rezul
tate se desfășoară lucrărileșin consi
liile Livada. Beltiug, 'Hz Mu. Sa- 
nislău etc. în consiliul Valea Vinului 
s-a si încheiat, dealtfel, recoltarea 
pe toate cele 830 hectare cultivate 
cu orz si. concomitent, s-a trecut la 
eliberarea terenului Si semănatul 
culturilor succesive. Bune rezultate 
s-au obținut Si în unitățile din con
siliul agroindustrial Cărei. Iată și o 
situație contrastantă. La C.A.P. Mof- 
tinu Mic, o formație de 12 combine 
recolta Orzul pe un teren greu. Din 
500 hectare cu orz fuseseră recoltate 
abia circa 100. Dar paiele nu au fost 
strînse nici măcar de pe această su
prafață. De dimineață pînă seara, o 
formație de cinci prese pentru balo
tat a reușit să stringă paiele de ne 
numai un singur hectar. Cauza 7 De
fecțiuni repetate și sirmă necores
punzătoare calitativ, invocă inginerul 
de la S.M.A. Totuși. în alte unităti. 
folosindu-se aceeași sîrmă, presele 
funcționau bine. Cine dezleagă „no
dul" deficientelor organizatorice da 
la Moftin 7

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

condus de maistrul Dumitru Tanu. șl 
numele lamlnatorilor Vasile Cosmiuc. 
Gheorghe Popa, al maistrului Costică 
Isac. Din alte schimburi si locuri de 
muncă îi menționăm pe Viorel Ar? 
mașu. Pavel Ghinea. Ion Scinteie. Ion 
Tenea. Ion Nicolae. Dintre tineri, pe 
Constantin Dima. Mircea Vlad, Mihai 
Dumitrache. Gheorghe Postolache si 
alții — și două femei : Elena Gher- 
ghel și Ioana Dumitrache. Iar din 
sectorul de întreținere, ne maiștrii 
Constantin Plînge, Dumitru Dabiia. 
Dumitru Cheran, alături de Gherasim 
Capotă. Fotache Chebac. Ion Cio- 
banu și alții. Lista este, firește, in
completă.

Să mai notăm un fapt în finalul 
acestor rînduri. Diversificînd produc
ția. colectivul laminorului a început 
să realizeze în acest an si tablă 
groasă inoxidabilă. Deocamdată, in 
cantităti mici, dar sortimentul este 
căutat si. evident, marchează un salt 
calitativ in activitatea colectivului de 
aici. Amănuntul ne-a fost destăinuit 
în contextul evidențierii eforturilor 
ce se fac pentru aplicarea principiilor 
noului mecanism economic, eu accent 
pe depășirea și diversificarea pro
ducției fizice, diminuarea cheltuieli
lor materiale, realizarea de economii 
de energie si metal. „Exigentele apli
cării noului mecanism economico- 
flnanclar au devenit subiect obișnuit 
de discuție în colectivul nostru" — a 
ținut să precizeze secretarul comite
tului de partid din setjț^e. Dovadă că 
oamenii muncii de aici. Vr frunte cu 
comuniștii, sînt permanent si profund 
preocupați de realizarea sarcinilor ce 
le revin, pentru a se afla mereu pe 
un loc fruntaș în Întrecerea slderur- 
giștilor gălăteni.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii*

județele tării să se realizeze tn 1885 
o producție industrială pe locuitor 
de peste 50 mii Iei — nivel care anul 
acesta va fi depășit de numai 9 din 
cele 39 de județe ale tării. Recentele 
cuvîntări rostite de secretarul gene
ral al partidului pun puternic in 
evidentă marea importantă pe care 
o are in aoeastă privin-tă dezvoltarea 
industriei mici — din unitățile agri
cole. din cele ale consiliilor popu
lare. din sistemul cooperatist.

Un aport substantial la dezvoltarea 
economică a fiecărui județ în cinci
nalul viitor urmează să-l aducă 
agricultura — pentru anul 1985 va
loarea minimă a activității din agri
cultură urmind să ajungă in toate 
județele tăriî la 10 090 lei pe locui
tor. De asemenea, creșteri impor
tante sînt prevăzute pentru cincina
lul viitor in construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor, servicii pentru 
populație etc.

îmbunătățirea repartizării teritoria
le a forțelor de producție, prevăzută 
pentru perioada 1981—1985 va deter
mina transformări profunde nu nu
mai pe plan economic, dar si social, 
inscriindu-se ca un factor botăritor 
al ridicării nivelului de trai mate
rial si spiritual al tuturor oameni
lor muncii. Astfel, vor interveni mo
dificări in ocuparea forței de mun
că. la nivelul anului 1985 tn fiecare 
județ urmind să se aiungă la cel pu
țin 400 persoane ocupate la 1 000 de 
locuitori.

Realizările obținute oină in pre
zent. ca si amplele obiective stabi
lite de Congresul al XH-lea al P.C.R. 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor si localităților tării 
ilustrează o dată mai mult iustetea 
drumului pe care Înaintează neabă
tut poporul nostru sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, a tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului nostru.
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI

CTITORII SIMBOL
IN CEI MAI RODNICI ANI Al TĂRII

I.M.G.B. - întreprinderea de mașini grele din București - o firmă cu renume, un prestigiu. Actul ei de naștere a fost semnat in vara anului 1966. AstăzL aici se nasc giganții cu precizie de microni, cum sint numite metaforic turbinele de 330 MW. Și tot aici, ca urmare 
a diversificării continue a producției, se realizează utilaje tehnologice de înaltă tehnicitate și complexitate pentru aproape toate ramurile industriei. O faptă pe măsura renumelui acestei întreprinderi : în actualul cincinal, aici se va realiza o producție suplimentară de 

peste 2 miliarde lei. Acestui colectiv ii revine sarcina de o produce peste 60 la sută din viitoarea centrală atomoelectrică.

=— Monumentele prezentului — 
pentru prezent și viitor

D
e cite ori nu ni se întîmplă să ne oprim surprinși în fața unui vast complex 
industrial-, unui impunător edificiu cultural, unui modern ansamblu urbanistic 
și să ne punem întrebarea : „Ce-o fi fost oare înainte aici întrebarea 
răsună de parcă ar fi vorba de durate imense — un veac sau, poate, mai 
mult - deși, în realitate, poposiserăm sau ne purtaseră pașii pe „aici" abia in 
urmă cu cițiva ani.

Numai fotografiile - aceste credincioase martore ale ireversibilului „fugit 
irreparabile tempus" - ne mai evocă „ce a fost aici". Și cind le contemplăm - nici 
măcar îngălbenite de vreme, căci vremea n-a avut încă... timp să le confere patina 
ei ineluctabilă - descoperim că „aici", acum cinci, zece sau cincisprezece ani, nu 
fusese altceva decît un buruieniș hălăduit de vînturi, un maidan cu bolovani și hirtoape, 
o „groapă" la margine de oroș cu maghernițe dărăpănate.

Emoția cu care privim fotografiile, desprinse parcă dintr-un album din ani înde
părtați - deși pecetluiesc imagini apropiate în timp — devine copleșitoare cind le 
confruntăm, in „oglinda" acestef pagini de ziar, cu imaginile de lumină ale prezen
tului, cu aceste adevărate monumente ale tehnicii moderne, ale spiritualității elevate, 
ale confortului și bunului gust. Ne impresionează nu numai dimensiunile lor pline de 
grandoare — vrednice de măreția epocii și de altitudinea morală a celor ce le-au înălțat 
— dar și cadențele vertiginoase în care au apărut pe harta patriei, schimbind din 
temelii înfățișarea unor întregi zone ale României contemporane, scoțindu-le din 
înapoierea economică, socială, culturală de odinioară, ridicîndu-le pe treptele unei 
înfloriri fără precedent.

Spunînd despre cel 15 ani ce s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidului 
că reprezintă epoca cea mai fertilă în înfăptuiri din istoria patriei, avem înainte de 
orice in fața privirilor asemenea sugestive imagini, care ne fac să simțim, cu concretețea 
tulburătoare a unor realități de netăgăduit, rodnicia cutezătoarelor planuri trasate cu 
mină sigură de strălucitul constructor al acestei opere de incomparabile proporții, 
tovarășul Nicolae Ceoușescu.

Victor BÎRLADEA1W

FOCȘANI. In acest spațiu fără relief, cupa excavatorului dădea semnalul de început 
al construcției platformei industriale și astfel. ..

„PALATE ALE LUMINII". Intre cele 147 de Instituții teatrale și muzicale, care au prezentat 
numai in anul 1979 aproape 35 000 spectacole și concerte In fața a peste 13 milioane specta
tori, de un binemeritat prestigiu, dobîndit prin calitatea muncii artistice desfășurate aici, se 
bucură Teatrul Național din București, Teatrul Național din Craiova și Teatrul Național din 

Tg. Mureș - toate ctitorii de autentică împlinire arhitectonică ale acestor ultimi cincisprezece ani.

COMBINATUL PETROCHIMIC MIDIA-NAVODARI. In 1975, tovarășul Nicolae 
Ceoușescu studiază împreună cu specialiștii terenul de amplasare a noii 
platforme petrochimice de pe malul Mării Negre. In Iulie 1976, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune piatra de temelie a viitoarei cetăți chimice. Astăzi, 
Combinatul petrochimic Midia-Năvodari — sinteză a unei puternice afirmări a 
inteligenței românești — produce. Atit tehnologiile, cit șl Instalațiile sint 

concepute și reolizate în întregime in țara noastră

...locul unde altădată „nu se intîmpla nimic" deosebit, abolind liniștea patriarhală, a intrat - in anii de după Congresul al IX-lea al partidului - în marea 
cele mai moderne din țară.

familie a industrializării. Noua platformă Industrială a municipiului Focșani este astăzi una dintre

______________ ______________7
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Fiul păstrăvarului
Dacă in drumețiile vacantei 

prin frumoasele plaiuri vrincene 
urcați si pe firul Putnei. vină 
la cascadă, nu uitati să întrebați 
de Vasilică. fiul păstrăvarului 
Vasile Neagu din Lepșa. Micul 
muntean „merge" pe 10 ani. 
Gazdă ospitalieră si „ghid de 
plăcere". Vasilică iii va povesti 
in dulcele grai din partea locu
lui cum a reușit el. împreună 
cu tatăl său. să facă să trăiască 
în cea mai mare înțelegere un 
mistreț (acum bate la cintar cam 
100 kg), un pui de cerb si o 
pereche de fazani. Uneori, mis
trețul si puiul de cerb se lasă 
ademeniți de foșnetul si chema
rea pădurii, dar .dorul" de Va
silică ii adună tot sub acoperișul 
„familiei". Motiv de liniște și 
pentru... făzănita căzută acum 
cloșcă.

î
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In toată 
splendoarea

„Cui nu-i plac florile?". O în
trebare cu care-si începe scri
soarea adresată rubricii noastre 
profesorul bucureștean Gheorghe 
Mafiei. Și continuă : „Nu cred 
că e cineva căruia să nu-i pla
că florile. Cu atit mai mult, 
cind e vorba de flori rare, mo
numente ale naturii, ocrotite de 
lege. Pentru a vedea astfel de 
plante din flora spontană a tării, 
in toată splendoarea lor. îmi 
permit să le sugerez bucures- 
tenilor să-si facă drum, zilele 
acestea, pe la Grădina botanică. 
Vor putea vedea si admira, la 
ei acasă, flori rare, intilnite nu
mai in masivele Buceai. Iezer — 
Păpușa. Ciucas. Retezat. Făgă
raș. Este vorba de vestita floare 
de colt, de smirdar si de siminic. 
Prin grija specialiștilor acestui 
frumos lăcaș de știință și re
creare. raritățile Carpatilor noș
tri au coborit si aici, in inima 
metropolei. întru înaintarea 
noastră".

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

I Una scrie

I
I

pe cutie...
Ne scrie mecanizatorul Adrian 

Vrăjitoru din Brusturi. Neamț: 
„în aceste zile de iureș pentru a 
pune la adăpost plinea tării, 
cind lucrăm din zori nină seara 
tirziu și, uneori, si noaptea, 
n-am mal apucat să trec pe 
acasă să-mi iau mîncare si am 
cumpărat, de la magazinul din 
Drăgănești, o cutie cu ghiveci 
în ulei. Tot asa scria si pe ea, 
plus marca fabricii producătoa
re din Tecuci; M-am dus la 
cimp, iar cind a venit sorocul 
foamei, am deschis cutia. Cind 
colo, ce să vezi? în 
ghiveci în ulei era... 
boabe. M-o fi chemind 
Vrăjitoru. dar in cazul 
nu puteam să „vrăjesc" 
năstrușnicie pentru ca asa cum 
scrie pe cutie, să fie si in 
farfurie. M-am uitat la boabele 
de mazăre si am înghițit in sec".

Acum e rindul celor de la 
Tecuci să „înghită" cum or ști 
cele sus-zise. numai să nu mai 
incurce borcanele.

I
I
I

Am publicat intr-un număr precedent ol ziarului nostru 
pe tema : „Rezultatele din producție - 
tice". Dezbaterea de față are ca subiect tot o problemă la ordinea 
Drumul inițiativelor de la idee la eficiență.

La Vaslui am văzut un film. 
Filmul unei inițiative. A fost reali
zat de secția de propagandă a comi
tetului județean de partid. Inițiativa 
care a devenit subiect cinematografic 
s-a născut la întreprinderea de rul
menți din Birlad. Titlul ei nu este 
cu nimic ieșit din comun : „Să eco
nomisim metal prin refolosirea ca
petelor de bară". Dar ceea ce se 
vede pe ecran este cu adevărat sem
nificativ. O problemă a fost dezbă
tută in toate organizațiile de partid : 
„Ce se poate face pentru ca aceste 
capete de bară, insumind o mare 
cantitate de otel din import, să nu 
mai fie retopite ?“ Așa a apărut 
ideea si se realizeze rulmenți de 
dimensiuni mai mici, inele exteri
oare si interioare pentru rulmenți, 
colivii si role, scule, dispozitive si 
verificatoare. Dar nu ideea a fost 
greu de găsit, ci soluțiile tehnice. 
Ele au apărut mai întii pe planșetele 
proiectanților. Apoi au prins viată 
în secțiile forjă, role, colivii. Acum 
sînt asigurate condiții ca numai în 
anul 1980 să fie recuperate si valo
rificate 450 tone de oțel.

Elena Rănceanu, secretar al Co
mitetului județean de partid Vaslui : 
„Am realizat acest film ca un În
demn pentru alte colective munci
torești. Exemplul pozitiv este tot
deauna însuflețitor. Iar cind reușim 
să-l prezentăm și într-o formă atrac
tivă, forța lui de convingere spo
rește".

Un alt film al unei inițiative inte
resante si eficiente s-ar putea inti
tula „Clubul directorilor". Nu. acest 
film nu a fost încă realizat. Dar su
biectul lui există.

Alecu Floareș, secretar al Comite
tului județean de partid Iași: „Cum a 
apărut ideea ? Nu se mai știe. De 
fapt, acum nici nu mai are impor
tanță. Important este ca obiecti
vele propuse să fie îndeplinite. Or
ganizăm. împreună cu organele sin
dicale, întîlniri periodice, de regulă 
lunare, ale conducătorilor marilor 
întreprinderi. Acesta este „Clubul 
directorilor" — o inițiativă care și-a 
dovedit viabilitatea și trăinicia".

Dacă cineva ar avea ideea bună 
să realizeze filmul acestei initiative, 
ar găsi un bogat material documen
tar care să susțină scenariul. De fie
care dată întilnirile sînt organizate 
la o altă întreprindere. Programul îl 
stabilește unltatea-gazdă si cuprin
de. in principal, deplasări in secțiile 
de producție, vizitarea unor expo
ziții cu repere si tehnologii proprii
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I Cind îți strici I
I firma

Există In Satu Mare (si nu nu
mai acolo) firme ale unor uni
tăți comerciale si prestatoare de 
servicii care stirnesc. pur si 
simplu, hazul. La una din firme 
lipsește o literă si ceea ce a 
rămas e un cuvint straniu, ca 
să nu-i zicem altfel, iar alta are 
o literă pusă cu capu-n ios. Tre- 
cind peste firme ca „Lenaerie" 
(unitatea nr. 29) sau Coafură 
Si mănechiră" (de la manechin, 
probabil), cea mai hazoasă din
tre toate ni s-a părut firma ma
gazinului ..Elegant" al I.C.S. 
Mărfuri industriale. Iată firma 
magazinului „Elegant", reprodu
să textual: „încălțăminte pen
tru femei cu fete de pinză".

Evident, firma de la „Elegant" 
este cel puțin lipsită de elegantă. 
Ca să nu spunem altfel.

î

Amena jări speciale 
pentru locuri 
de campare 
pe litoral

Pentru a asigura populației po
sibilități cît mai variate de efec
tuare a concediului de odihnă pe 
litoral, organizatorii de turism au 
amenajat în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord. Eforie Sud, Neptun și 
Mangalia locuri de campare, creind 
toate condițiile unei vacanțe 
agreabile.

în aceste locuri sînt condiții bune 
pentru amenajarea corturilor, tu
riștii avînd la dispoziție instalații 
sanitare, apă curentă, dușuri etc. 
Cei interesați pot servi masa la 
restaurante, autoserviri, bufete șl 
cofetării aflate în apropiere.
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Gardul discordiei
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Ca doi vecini buni. loan 
Vajda si Irimie Balasz se înțele
geau de minune, se sfătuiau, se 
întrajutorau. Pini intr-o zi. cind 
I. B. s-a apucat să-și facă un 
gard nou. Lui I. V. i s-a părut 
că I. B. a intrat cu gardul citiva 
centimetri pe terenul lui. Din 
acest moment, intre cei doi ve
cini au început tot felul de cer
turi. amenințări, scandaluri...

Odată, venind acasă cu chef 
Si văzindu-l pe I.B. că mește
rește in continuare la gardul lui, 
LV. a pus mina pe topor...

Urmarea ne este relatată de 
procurorul Mircea Pasca din Tg. 
Mureș : I. B. a fost cu mare 
greutate salvat de medici, iar 
I. V. a fost condamnat la șapte 
ani închisoare pentru tentativă 
de omor.

I
I

I
I
I
I
I

Parcă tras I
I I
I Două cazuri petrecute In ju

dețul Bistrița-N ăsăud : Toader 
Zăvoianu se afla la volanul unui 
camion, Saveta Nedelea — la 
volanul unui autoturism. Și șo
ferul, și șoferița au ajuns cam 
in același timp in cite o curbă 
periculoasă. Grăbit si sigur pe 
el, șoferul a „tăiat" curba in 
viteză. Șoferița la fel. In fața 
șoferului a apărut un stilp de 
înaltă tensiune. In fata șoferiței 
— coincidență I — la fel. Ambii 
au scăpat teferi. Dar cind s-au 
dezmeticit si au văzut prin ce-au 
trecut...

I

BRAILA • „15 ani lumină"
este genericul sub care la clubu
rile din școlile generale ale mu
nicipiului Brăila s-au desfășurat 
dezbateri referitoare la marile 
realizări obținute de poporul 
nostru în perioada care a trecut 
de Ia cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. • La Clubul tine
retului se fac pregătirile pentru 
ediția a Xl-a a festivalului con
curs de muzică ușoară româ
nească „Lotca de aur", care va 
avea loc la începutul lunii au
gust. (Corneliu Ifrim).

VASLUI • Comitetul orășe
nesc de cultură și educație so
cialistă Huși a inițiat un ciclu 
de activități politico-educative 
Si artistice prin care să stimu
leze munca în producție a co
lectivelor de pe platforma in
dustrială. Apreciate sînt specta
colele sub genericul „Omagiu 
muncii" — la care sînt invitate 
și formații din iudet. laureate 
ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — sărbătorirea 
fruntașilor zilei, prezentarea si 
dezbaterile organizate cu filmul- 
anchetă ..Stop risipei", realizat 
de cineclubul Casei de cultură 
a orașului Huși. (Crăciun 
Lăluci).

HARGHITA • In municipiul 
Odorheiu Secuiesc a avut loc 
cea de-a 14-a ediție a tradițio
nalului festival folcloric interju- 
detean „Prietenia" — sărbătoare 
a cîntecului si dansului româ
nesc și ale naționalităților conlo
cuitoare. Au luat parte cele mal 
bune formații artistice de ama
tori din localitate, precum șl 
numeroase formații Invitate din 
județ și din țară. (I. D. Kiss).

MUREȘ • La Galeriile ..Apol
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I IRubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „ScinteiT^j

PROGRAMUL 1

10.00 Filmoteca TVS
11.15 Muzică populară Instrumentală
In jurul orei 11,45 — transmisiune direc

tă de la Medgidia: adunarea popu
lară organizată cu prilejul vizi
tei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Constanța 

16.00 Telex
16.05 Caleidoscop muzical
16.45 Reportaj pe glob
17.05 Viata culturală
18.10 Ilustrate de vacanță

o dezbatere 
etalon al eficacității muncii poli- 

zllei :

sau asimilate, discuții pe teme ale 
organizării muncii, ale conducerii 
științifice. „Clubul directorilor" a de
venit o veritabilă și originală scoală 
de conducere, de valorificare si ex
tindere a experienței pozitive, de 
conlucrare în soluționarea unor pro
bleme. determinînd un fructuos dia
log cu caracter politic, economic si 
social.

Alecu Floareș : „Aș vrea să nu
mesc cîteva dintre elementele care 
compun „structura de rezistență" a 
acestei inițiative : conducerea „clu
bului" de către un decan de virstă, 
invitarea la dezbateri și a foștilor 

DEZBATERILE „SCÎNTEII"

directori, în prezent pensionari, a 
unor cadre din instituții științifice 
și facultăți. Se creează astfel un 
flux favorabil unui dialog activ între 
generații, între producție și cerce
tare, între producție și învățămînt.^ 
Dacă adăugăm aici vizitarea unor' 
expoziții de artă plastică, trecerea în 
revistă a unor formații artistice ale 
intreprinderii-gazdă. dezbaterea unor 
lucrări din literatura de specialitate, 
vom vedea că această inițiativă Îm
bracă si nuanțele unei veritabile ac
tivități cultural-educative. Experien
ța acumulată pînă în prezent arată 
că această formă, scutită de încorse
tările specifice unor ședințe, evitînd 
formalismul si închistarea, creează 
un cimp favorabil nu numai schim
bului de idei, ci si rezolvării unor 
probleme concrete".

Drumul perfecționării este Insă 
fără sfirșit. Iar „Clubul directorilor" 
se dovedește a fi o inițiativă des
chisă. Adică receptivă la propuneri 
de înnoire, de îmbunătățire a activi
tății.

Ion Staicu, directorul Combinatu
lui de fibre sintetice din Iași : „Con
sider că în acest cadru de dezbatere 
șl acțiune pe care îl avem la dis
poziție putem să găsim modalități 
dintre cele mai eficiente pentru asi
milarea unor tehnologii și repere 
care sint procurate din import. Este 
acum momentul ca de la schimbul 
de idei pe această temă să trecem 
la o conlucrare eficientă, la unirea 
tuturor forțelor noastre în rezolva
rea unei probleme attt de stringente".

Alexandru Dumitrache, directorul 
Combinatului de utilaj greu din Iași: 
„Există nu numai oameni cu expe

lo" din Tg. Mureș a fost verni
sată expoziția de pictură a tînă- 
rului plastician amator TOth 
Ferenc, dedicată Împlinirii a 15 
ani de la Congresul al IX-Iea al 
partidului. Exponatele — 21 lu
crări în ulei — relevă sugestiv 
secvențe din marile realizări do- 
bindite. sub conducerea Parti
dului Comunist Român, de oa
menii muncii români, maghiari; 
germani. în dezvoltarea social- 
economică a județului. (Gh. 
Giurgiu).

CLUJ-NAPOCA • Muzeul de 
artă din Cluj-Napoca găzduiește 
expoziția retrospectivă Aurel 
Ciupe, cu prilejul împlinirii a 
opt decenii de viață. La festivi
tatea de deschidere a expoziției 
au participat activiști de partid, 
oameni de cultură și artă, 
oameni al muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități. 
Despre creația reputatului artist 
au vorbit Ioan Noja, președin
tele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, și 
poetul Aurel Rău. redactor-șef 
al revistei „Steaua", președintele 
Comitetului municipal de cul
tură și educație socialistă. (Al. 
Mure șan).

HUNEDOARA • La Casa de 
cultură din Brad s-a desfășurat 
un colocviu de istorie în cadrul 
căruia profesori de specialitate 
au prezentat în fata particinan- 
tilor aspecte privind geneza, 
formarea si lupta poporului dac 
pentru independentă, susținute 
cu imagini de diafilm. • La 
clubul „Constructorul" din Hu
nedoara a avut loc trecerea în 
revistă a formațiilor artistice de 
amatori ale Trustului județean 
de construcții. (Sabin Cerbu).

18.85 Desene animate
19,00 Telejurnal
19.50 La zi în agricultură
80,00 Jurnalul științelor și al călătorii

lor
20.30 15 âni lumină
21,05 Teatru scurt : Mătușa lui Charley
22.05 Melodii lirice
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

18.30 Radar pionieresc
16,55 Film serial : Potopul
18.40 Omul ș! sănătatea
19,00 Telejurnal
19.50 Buletinul rutier
20.05 Mările Coreei
20.30 Estivala '80
22,15 Telejurnal 

riență, cl și întreprinderi cu expe
riență. Noi nu ne numărăm printre 
acestea. Unitatea noastră este foarte 
tînără. Pledez, de aceea, pentru rea
lizarea, în cadrul „clubului" nostru, 
a unui schimb de experiență cu în
treprinderile care au deja tradiție 
privind rezolvarea unor probleme ca 
pregătirea, perfecționarea forței de 
muncă, încărcarea completă a schim
burilor, folosirea deplină a capacită
ților de producție".

0 inițiativă apare, este omologată, 
aplicată. Și pe urmă ? Pe urmă „fo
cul" ei poate să se stingă, dacă nu 
este întreținut cu grijă. Inițiativa ră- 
mîne atunci numai pe hirtie.

Ion Traian Ștefănescu, secretar al 
Comitetului județean de partid Pra
hova : „Cu privire la inițiative, una 
dintre problemele de primă impor
tanță este aceea a raportului dintre 

formă și conținut. Se face simțit în 
organizațiile de partid un efort sus
ținut pentru forme atractive. Și pen
tru titluri „de efect". Este foarte 
bine. Dar astfel de preocupări devin 
eficiente numai In cadrul unei ac
țiuni care se desfășoară în profunzi
me, care vizează în esență conți
nutul".

Rafinăria „Vega" din Ploiești. Afișe 
mari anunțau titlul unei initiative : 
„Procesul indisciplinei". Oamenii au 
manifestat un real interes. Mai ales 
că se punea in discuție o problemă 
reală pentru multe secții ale între
prinderii. l-a surprins insă faptul că 
au fost invitați să asculte conferințe 
„împănate" cu unele exemple con
crete, pe care ei le cunoșteau foarte 
bine. Și au calificat-o așa cum me
rita : o ...inițiativă fără ecou si fără 
efecte pozitive. Pînă la urmă s-a 
dovedit a fi si fără audientă în ca
drul colectivului. Comitetul de partid 
a înțeles că trebuie să acționeze 
pentru a-i aduce corectările nece
sare. A fost antrenat in această ac
țiune activul de partid. Au apărut 
idei noi. s-au găsit oameni care să 
le dea viață. „Procesul indisciplinei" 
a devenit Pînă la urmă un adevărat 
proces. O formă ingenioasă si efi
cientă de aducere in dezbatere a ca
zurilor de încălcare a disciplinei în 
producție, a disciplinei tehnologice. 
Se realizează scenarii, pe scenă apar 
acuzatori, judecători, apărători. în- 
vinuiți. Dar dezbaterile, la care par
ticipă ti cei din sală, se poartă pe 
bază de fapte concrete si vizează 
oameni concrefi. membri ai colectivu
lui. Adevărata eficientă a fost re
marcată in secții, unde cazurile de 
indisciplină sint tot mai rare. Cine 

(Urmare din pag. I)
nească actuală păstrează o perma
nentă sincronie cu mișcarea de idei 
a cercetării contemporane, trăsătură 
esențială ce i-a adus o meritată recu
noaștere. Bogate și adesea erudite 
elaborări sistematice aparțin lui Si
gismund Toduță, Octavian L. Cosma, 
Vasile Tomescu, Wilhelm Berger, 
Pascal Bentoiu, Zeno Vancea, Liviu 
Rusu, Gheorgbe Ciobanu, Tlberiu 
Alexandru, Emilia Comișel, Romeo 
Ghircoiașiu, Eugen Pricope, Liviu 
Comes, Alfred Hoffman, Gheorghe 
Firea, Ada Brumaru, Viorel Cosma, 
Elena Zottoviceanu, Dumitru Bughici, 
Clemansa Firea, Victor Giuleanu, 
Stefan Lakatos, Traian Mirza. Doru 
Popovici, George Sbîrcea, Dinu Cio
can Mihai, Grigore Bărgăuanu, Ovi- 
diu Varga, Gema Zimveliu, Rodica 
Oana-Pop, Mihai Cozmei, Grigore 
Constantinescu, Alexandru Leahu 
etc.

— Nu o dată ați afirmat că muzica 
românească dezvoltă o amplă varie
tate stilistică si conceptuală, că 
este mereu deschisă noului. Puteți 
exemplifica ?

— Școala componistică românească 
contemporană este călăuzită de inte
rese unitare, ea se opune stagnării șl 
conservatorismului, atitudinilor în
chistate și exclusivismului. In aceas
tă perioadă de permanente înnoiri 
s-au impus lucrări de valoare scrise 
cu multă trudă, dar șl cu talent, con
cepute într-o mare varietate stilis
tică și conceptuală. Ele sînt nu apro
piate. ci izvorite din viată. Nu vor 
putea trece neobservate lucrări cu 
rezonante multiple în cîmpul deve
nirii sonore ca : opera Decebal .șl 
oratoriul Miorița de Gheorghe Dumi
trescu, Elegia Pontică și Tristia de 
Theodor Grigoriu, Timpul cerbilor de 
Tiberiu Olah, cantata Chipul păcii și 
Concertul pentru clarinet și orchestră 
de Aurel Stroe, oratoriul Miorița și 
Concertul pentru orchestră de coarde 
de Sigismund Toduța, operele Jertfi
rea Ifigeniei și Hamlet de Pascal 
Bentoiu, Dreptul la dragoste de Teo
dor Bratu, Bălcescu și Dragoste și 
jertfă de Cornel Trăilescu, Zamolxe 
de Liviu Glodeanu, Simfonia a IX-a 
de Wilhelm Berger, File de letopiseț 
de Dumitru Bughici, Odă de Dumi
tru Capoianu, baletul Văpaia de Mir
cea Chiriac, Concertul pentru elarinet 
și orchestră de Tudor Ciortea, Sim
fonia concertantă și Concertul pentru 
două piane și orchestră de Dan Con
stantinescu, operetele Soarele Lon
drei și Răspîntia de Florin Comișel, 
Umbre și lumini de Ludovic Feld
man, opereta Eternele iubiri de Geor
ge Grigoriu, Dublu! concert pentru 
flaut, oboi și orchestră de Vasile Her
man, Simfonia a Il-a de Mihai Wal
ter Klepper, Cîntece străbune și 
Scoarțe de Mihai Moldovan, Ison II 
de Ștefan Niculescu, Variațiuni co

Isi dorește să fie invitat la „proces" 
ca învinuit ?

Ion Traian Ștefănescu : „Principala 
noastră preocupare o constituie or
ganizarea unor acțiuni politico-edu
cative care să fie racordate — așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului. în cadrul consfătuirilor 
de lucru organizate la finele lunii 
mai și începutul lunii iuhie' — la 
structura si la dinamismul socie
tății noastre socialiste, promova
rea unui stil de muncă revolu
ționar în activitatea de partid, in 
deplin consens cu specificul, cu per
sonalitatea distinctă și cu preocupă
rile proprii puternicelor familii mun
citorești din județul Prahova. Aces
ta este cadrul în care se înscrie o 
recentă inițiativă : constituirea unui 
colectiv care își propune să mun
cească și să trăiască în spirit comu
nist Este vorba despre colectivul 
întreprinderii de mecanică fină din 
Sinaia. Ce a determinat această ho- 
tărire ? Argumentele sînt numeroase. 
O să amintesc numai cîteva : planul 
de producție se realizează aici la toți 
indicatorii ; întregul personal munci
tor a atins un grad de înaltă pregă
tire profesională, un larg orizont de 
cultură tehnică, pe măsura dotărilor 
tehnice, a instalațiilor și mașinilor 
ultramoderne pe care le are această 
unitate economică ; există în între
prindere un accentuat climat mun
citoresc ; și există organizații de 
partid, de sindicat și de tineret pu
ternice, ale căror acțiuni stimulează 
energiile creatoare ale oamenilor, 
voința lor de a munci cu patos, cu 
abnegație. Ce implică această hotă- 
rîre 7 A fost de pe acum elaborat 
un program de activitate care cu
prinde obiective concrete : îndepli
nirea exemplară de către absolut toți 
membrii colectivului a sarcinilor eco
nomice ; o atitudine înaintată față 
de muncă, față de pregătirea poli
tică și profesională, față de îndato
ririle obștești ; o comportare model 
atît in întreprindere, cit și în afara 
ei, în familie, în întreaga viață so
cială".

Din sinteza opiniilor exprimate in 
cadrul dezbaterii, a faptelor care au 
susținut aceste opinii se desprinde, 
pentru organizațiile de partid, cerin
ța de a iniția activități politico-edu
cative care să aibă o puternică în- 
riurire asupra fiecărui om in parte. 
Totodată insă este necesar să fie 
organizate acțiuni politice care să 
producă importante transformări po
zitive la nivelul unor colective alcă
tuite din mii de oameni, si le im
prime un mod înaintat, comunist de 
muncă și de viață și să facă din re
zultatele bune obținute in producție 
un etalon permanent al eficienței 
muncii politice.

Adrian VASILESCU

rale pe tema Chindiei de Alexandru 
Pașcanu, Ofrandă copiilor lumii de 
Sabin Pautza, ciclul de lieduri Pro 
pace de Petra Carmen Basacopol, 
Balada lui Iancu și Simfonia 
a IV-a de Doru Popovici, Con
certino per la Musica Nova de 
Adrian Rațiu, opereta Spune, Ini
mioară, spune de Elly Roman. Alter
nante de Cornel Țăranu, Cvartetul 
de coarde nr. 6 de Zeno Vancea, Mu
zica pentru Bacovia și Labiș și Sim
fonia a Il-a de Anatol Vieru, Izvoade 
de Anton Zeman, Simfonia a Il-a de 
Zoltan Aladar și multe altele.

— Și dacă ne referim tot la crea
ția de dată recentă, care este opinia 
dv. privind schimbările petrecute in 
tipologia genurilor muzicale ?

Cultura muzicală românească 
in anotimpul afirmării

— Lucrări cu o mare forță de lra- 
dlație reunesc in sinteză modalități 
tehnic-expresive de o pregnantă di
versitate. Printre acestea citez opera 
Orfeu de Gheorghe Dumitrescu, care 
se impune prin stilul personal al 
compozitorului, prin construcția clară 
și logic gradată, prin scriitura vocală 
și orchestrală eficientă, prin ethosul 
românesc elevat. Metamorfozele pe
trecute in tipologia tuturor genurilor 
muzicale sint observabile, spre exem
plu. în Simfonia a Il-a de Nicolae 
Beloiu, pagină cu profil cameral con
certant, sau în Simfonia aulodica de 
Cornel Țăranu. concepută într-o sin
gură parte de amplă respirație, ca și 
în opera Orestia II apartinînd lui 
Aurel Stroe, lucrare ce a stîrnit un 
larg ecou in tară și peste hotare, 
compozitorul realizînd aici concen
trarea maximă a discursului sonor in 
toate componentele sale, pornind de 
la ideea echivalentei culturilor din 
trecutul îndepărtat. Simfonia a III-a 
de Anatol Vieru ilustrează o bogată 
invenție sonoră, arhitectura ei riguros 
elaborată mărturisind un robust echi
libru interior si o concepție matură, 
iar oratoriul Cintec de piatră de Li
viu Comes este rodul unei munci în
delungate și al unei elaborări migă
loase. Structurată in trei mișcări con
trastante. cantata de cameră Din 
Imnele Transilvaniei de Tudor Cior
tea se caracterizează printr-o scriitu
ră intens polifonică. în care se dis
ting o seamă de trasee tematice con
cepute in spiritul cîntecului doinit. 
Simfonia a III-a de Pascal Bentoiu 
este dominată de un principiu com
ponistic de proveniență variațională, 
nonconflictuală, iar piesa Armonii II

Din noua urbanistică a Brașovului Foto : Gh. Vințilă

Mihai DRAGĂNESCU:

Profunzimile lumii materiale
Se știe că Marx — 

pornind de la o nece
sitate profundă a epo
cii sale — a subliniat 
că problema centrală 
a filozofiei nu este 
doar aceea de a inter
preta lumea în chip și 
fel, ci de a o schimba. 
Aceasta nu înseamnă 
însă că interpretarea 
lumii nu mai are nici 
un rol pentru om și 
viața lui socială. Mai 
ales în condițiile pro
greselor strălucite ale 
științei, interpretarea 
filozofică a acestor 
rezultate se dovedește 
un mijloc eficient de 
fecundare a gîndirii 
științifice moderne. 
Lucru pe care îl pro
bează. cu pasiunea 
izvorită dintr-o cul
tură științifică de ex
cepție. Mihai Drăgâ- 
nescu in lucrarea 
„Profunzimile mate
riei". apărută recent 
in Editura Politică.

Specialist de presti
giu în domeniul infor
maticii, știință de virf 
în momentul de față, 
cu extensiuni multiple 
în alte domenii ale 
cunoașterii și cu vir
tuți integratoare în 
cadrul științelor par
ticulare, Mihai Dră- 
gănescu adoptă ca 
punct de plecare idei
le materialismului di
alectic și ale materia
lismului istoric, înțe
lege intr-un mod per
sonal pagini esențiale 
din istoria filozofiei și 
a științei (Platon, 
Aristotel, Kant. Berg
son. Heisenberg ș.a.), 
ia in considerare o 
mulțime de Idei din 
gîndirea filozofică și 
științifică națională și 
internațională, articu- 
lînd ceea ce el nu
mește „modelul nos
tru filozofic". Circum
scris în cadrele fun
damentale ale mate
rialismului, modelul 
filozofic al lui M. Dră- 
gănescu este una din 
posibilele viziuni asu
pra lumii materiale 
care ar putea intra in 
dialogul actual cu pri
vire la impactul dez
voltării impetuoase a 
științei asupra filozo
fiei și la rolul aces
teia din urmă in 
impulsionarea cunoaș

terii umane. După pă
rerea autorului, in 
momentul de fată, ști
ințele se află intr-un 
asemenea stadiu de 
dezvoltare, incit se 
impune presant re- 
gindirea lumii mate
riale, în sensul accep
tării unei zone pro
funde a acesteia sau, 
altfel spus, a unei 
zone de constituire a 
legilor care să favori
zeze efortul spirituali
tății științifice de a 
unifica cunoștințe fun
damentale, dar dispa
rate.

Autorul consideră, 
desigur ca o ipoteză.

câ există o zonă pro
fundă a lumii mate
riale pe care o denu
mește ortoexistență, 
zonă din care se for
mează universuri și în 
care se constituie le
gile acesteia. Această 
zonă, oarecum asemă
nătoare cu „lucrul in 
sine" despre care a 
vorbit Kant, este con
stituită din două sub
stanțe materiale pri
mordiale : lumatia — 
sursa substanței din 
univers — și infor- 
materia — ce o struc
turează si dinamizează 
pe prima (într-un sens 
apropiat de cel al con
ceptului de formă 
din definiția pe care 
a dat-o Aristotel ma
teriei). Profunzimile 
lumii materiale pot 
fi substratul unei po
tențialități infinite de 
manifestări ale ma
teriei. Această imagi
ne asupra lumii ma
teriale, care vrea să 
depășească prin con
ținut ceea ce acoperă 
conceptul filozofic de 
„unitate materială a 
lumii", este comple
tată Și dezvoltată de 
către M. Drăgănescu 
prin analize și trimi
teri interesante și sti
mulatoare referitoare 
la asemenea proble

de Tiberiu Olah Impune o vigoare 
coloristică aparte. Jocuri V Refrene 
de Corneliu Dan Georgescu debutea
ză cu o formulă maramureșeană de 
ostinato melodic care generează în
tregul discurs muzical caracterizat 
prin virtuozitate si omogenitate, iar 
in Sugestii II O. Nemescu apelează 
la moduri diatonice arhaice pentru 
a realiza o expresivitate consonan
tică infinită.

— Orchestrele simfonice, filarmoni- 
cile din întreaga tară au oferit prime 
audiții românești in care a fost dis
tinctă opțiunea creatorilor noștri 
pentru lucrările cu tematică, pentru 
paginile de istorie a patriei; prime 
audiții. în general, apreciate de ma
rele public.

— Ne putem referi la suprafețe 
sonore dense mînulte cu siguran
ță de Gheorghe Dumitrescu în 
oratoriul Soarele neatîrnării. de W. 
Berger în Simfonia a X-a (o drama
turgie muzicală de tio oratorial, care 
culminează cu un impresionant fi
nal). de Anatol Vieru in opera Jona, 
de Liviu Glodeanu în oratoriul Un 
pămînt numit România, de Ștefan 
Niculescu in Concertul pentru suflă
tori si percuție, de Sabin Pautza 
in cantata Columne, de Dumi
tru Bughici în Simfonia 1907, de 
Dumitru Capoianu în Chemări 77, 
de Doru Popovici In Odă orașului 
Brașov și Cantata 1877, de Adrian 
Ratiu în Simfonia a Il-a — Inde
pendența, de Mihai Moldovan tn can
tata România vremurilor inalte. de 
Irina Odăgescu-Țuțuianu in cantata 
Zi de lumină, de Dan Voiculescu în 
Cantata patriei, de Miryam Marbe 
în Concertul pentru violă si orches
tră. de Nicolae Brinduș in cantata 
Eroii de la Plevna, de Mircea Chi
riac In Terra Daciae, de Csiky Bol- 
diszar In poemul Muntele, de Remus 
Georgescu în oratoriul Cintare stră
bunilor de George Draga in cantata 
Stejarul românesc, de Vasile Her
man in cantata Mihai Viteazul, de 
Wilhelm Berger in Simfonia Sarmi- 
zegetusa și Simfonia a XH-a (La 
Steaua), de Anton Zeman în Simfo
nia a Il-a, de Felicia Donceanu în 
lieduri etc.

Semne ale unei evidente Înnoiri 
vădesc oratoriile Canti per Europa 
de Theodor Grigoriu și Pe urmele lui 
Horea de Sigismund Toduta.

Multiple aspecte definesc creația 
muzicală din ultimul an. rosturile ei 

me — pasibile de nu
anțări și adinciri — 
cum sint continuitate 
și discontinuitate, spa
țiu și timp, limbaj șl 
semnificație, conști
ință și conștientă, 
structurat și nestruc
turat, sistem deschis 
și introdeschis, auto
mat și psihic etc. 
Meritul principal al 
cârtii rezultă, după 
părerea noastră, din 
aceea că pleacă de la 
probleme reale aflate 
la incidența dS^re fi
lozofic și știința și că
rora urmează să li se 
ofere răspunsuri adec
vate nivelului de cu
noaștere contempora
nă. Intr-un climat spi
ritual fertil cum 
este cel existent 
astăzi la noi. o ase
menea întreprindere 
nu mai poate fi con
siderată ca o prezie și, 
finind seama de pro
bitatea științifică a 
autorului, se cuvine 
să-i privim modelul 
cu toată seriozitatea. 
Cele două atitudini 
posibile ale comodi
tății și rutinei caduce, 
anume respingerea 
meditației filozofice pe 
motivul că nu e știin
țifică și ignorarea 
discursului filozofic 
din cauză că nu e pro
fesat de cineva de 
meserie, ar trebui să 
nu funcționeze în si
tuația cărții la care 
mă refer. Răspunsuri
le formulate în lucra
re, prin suplețe, logi
că și gradul lor de in
formare, atrag atenția 
celor ce predau sau 
învață filozofia că in 
zilele noastre nu se 
mai pot baza — fără 
a deveni ridicoli — pe 
o filozofie a naturii 
ancorată în geometria 
clasică, galileo-new- 
toniană, opacă față de 
literatura de specia
litate existentă astăzi 
pe plan internațional. 
Prin întreg spiritul ei. 
cartea lui M. Drăgă
nescu este o pledoarie 
pentru un dialog per
manent, fertil și lipsit 
de pretenții de mono
pol intre filozofi și 
oamenii de știință.

Achim MIHU

superioare fiind dominate de o an
gajare cuprinzătoare Si lucidă. Am 
in vedere opusuri ca Tablouri dacice 
de Carmen Petra-Basacopol, Simfo
nia a IV-a de Pascal Bentoiu, Ar
monii III de Tiberiu Olah, Simfonia 
Bucegilor de Dumitru Bughici. Sin
cronii de Ștefan Niculescu (lucrare 
cu o aleasă substanță poetică). Im
nuri de Corneliu Daxv Georgescu, 
ciclul de trei lieduri intV^at Pămin- 
tul acesta aparținînd luf Theodor 
Drăgulescu, cvartetul al XIII-lea de 
coarde al lui Wilhelm Berger, Sexte
tul de coarde de Dan Constantinescu 
sau Simfonietta sylvana de Tudor 
Ciortea, Concertul pentru orchestră 
de coarde de Vasile Herman. Perma
nențe și certitudini, mai vechi și mai 
noi, oferă lucrările compozitorilor 
Nicolae Boboc, Nicolae Brînzeu, Max 
Eisicovitz, Mircea HoiniC, Aurel 
Popa, Sergiu Sarchizov, Al. Vele- 
horschi, Mircea Istrate, Ștefan Zor- 
zor, Lucian Mețianu, Corneliu Cezar, 
Liviu Dandara. Cornelia Tăutu. Ni
colae Coman, Dan Buciu, Costin Ca- 
zaban, Eduard Tereny, Constantin 
Simionescu, Sorin Vulcu, Grigore 
Nica, Dinu Petrescu, Hans Peter 
Tiirk.

— în acest amplu si sugestiv ta
blou al muzicii românești nu pu
tem să nu subliniem participarea 
convingătoare, determinantă a tine
rilor muzicieni.

— în ultimii ani s-a afirmat un 
mare număr de tineri compozitori, 
purtîad cu ei dorința de perfecționare, 
de autodepășire, îndrăzneala și cu
riozitatea creatoare, deschiderea larg 
umanistă. Privim cu firească emo
ție tonica demonstrație de cute
zanță componistică oferită de tî- 
năra generație din întreaga tară. Ne- 
fiind posibilă dispunerea lor pano
ramică sau enumerarea extensivă, 
voi cita doar cîteva nume fără pre
tenția ierarhizării valorilor: Liana 
Alexandra. Vlad Ulpiu. Anton Suteu, 
Serban Nichlfor. Adrian Iorgulescu, 
Costin Cazaban. Horia Surianu. Va
lentin Timaru, Adrian Pop. Cristian 
Petrescu. Călin Ioachimescu. Czaco 
Adam. Cristian Misievici, Bujorel 
Hoinic. Valentin Petculescu. Viorel 
Munteanu. Doina Nemțeanu-Rotaru, 
Violeta Dinescu-Lucaci. Marius Ței- 
cu. Vasile Sirii. Marcel Dragomir, 
Adrian Enescu. Dan Ștefănică și 
alții. Către inimile și mintea tine
rilor muzicieni — compozitori, diri
jori. instrumentiști, muzicologi — se 
îndreaptă gîndul nostru în aceste zile 
de nouă și rodnică istorie, de ex
traordinară activitate creatoare. Ei 
sint deja părtași la istoria de azi și 
la cea de mîine a țării, la istoria har
nicului nostru popor angajat pe ma
gistrala progresului și civilizației, pe 
magistrala libertății și demnității 
umane, concepute intr-o viziune nouă, 
profund științifică, dinamică si cute
zătoare de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceausescu.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate președinte Ceaușescu,
Poporul american și eu personal apreciem in mod deosebit amabilul dum

neavoastră mesaj de bune urări transmis cu ocazia aniversării Independenței 
noastre.

Cu sinceritate,
JIMMY CARTER

Manifestări consacrate împlinirii a 15 ani 
de la Congresul al IX-lea

în Întreaga tară au loc. In aceste 
zile, manifestări consacrate împlini
rii a 15 ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, la care participă oa
meni ai muncii din Întreprinderi si 
institutil. activiști de partid, repre
zentanți ai organizațiilor de masă si 
obștești, oameni de știință. artă si 
cultură.

La Muzeul de Istorie națională și 
arheologie din Constanta a avut loc 
miercuri simpozionul pe tema: „15 ani 
de istorie eroică, revoluționară". în ca
drul căruia cercetători si istorici au 
prezentat numeroase comunicări re
feritoare la importanta istorică a 
Congresului al IX-lea al partidului. 
S-a subliniat că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la acest congres, 
în fruntea partidului a inaugurat o 
etapă nouă, revoluționară în con
strucția socialismului si comunismu
lui în tara noastră.

Cu același prilej. în sălile muzeu
lui a fost deschisă o bogată expoziție 
fotodocumentară.

La biblioteca județeană „Gh. 
Asachi" din Iași s-a deschis miercuri 
expoziția de carte social-politică inti
tulată „15 ani de istorie nouă a 
patriei". în cadrul acesteia, un spațiu 
larg este rezervat operei secretarului

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Numeroase volu
me se referă la activitatea partidu
lui. in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. la afirmarea plenară a revolu
ției tehnico-șțiințifice, la dezvoltarea 
învățămîntului, științei, creației lite
rare, mișcării artistice de masă.

în unități economice gălățene, in 
cluburi, la casele de cultură, în lo
calitățile rurale au avut loc mani
festări politice, cultural-educative Și 
artistice dedicate evenimentului.

Sub genericul „Din gîndlrea social- 
politică a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu" au fost 
deschise expoziții de carte, prilej cu 
care au avut loc dezbateri privind 
marile transformări petrecute în eco
nomia. știinta și cultura. în viata so
cială a țării noastre în ultimii 15 ani. 
Pe ecranele cinematografelor au fost 
prezentate filme documentare re- 
levînd activitatea creatoare a oame
nilor muncii pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, iar pe sce
nele cluburilor și caselor de cultură, 
formații artistice de amatori au pre
zentat spectacole omagiale.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN COLUMBIA

Semicentenarul creării Partidului Comunist din Columbia ne oferă plă
cutul prilej ca, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, să vă adresăm dumneavoastră, comu
niștilor si oamenilor muncii columbieni. un cald salut tovărășesc.. cordiale 
felicitări și urări de noi succese în activitatea partidului dumneavoastră.

Partidul Comunist Român, oamenii muncii din România socialistă urmă
resc cu sentimente de solidaritate lupta ne care o desfășoară, de jumătate 
de secol. Partidul Comunist din Columbia, celelalte forte populare, demo
cratice si progresiste din Columbia pentru apărarea si consolidarea indepen
dentei si suveranității tării, pentru valorificarea suverană a patrimoniului 
national in folosul poporului columbian, pentru asigurarea unei dezvoltări 
de sine stătătoare a patriei, pe calea prosperității economice și a progresului 
social, pentru pace si colaborare intre popoare.

Reafirmăm și cu acest plăcut prilej hotărîrea noastră de a dezvolta și 
în viitor legăturile de prietenie si colaborare statornicite între Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist din Columbia, caracterizate prin încre
dere. stimă si respect reciproc, contribuind astfel la întărirea, amplificarea 
si diversificarea conlucrării reciproc avantajoase pe multiple planuri intre 
țările si popoarele noastre, la promovarea cauzei generale a păcii si înțele
gerii Internationale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
cări ale vintulul de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 18 și 19 grade, iar cele maxime 
intre 34 șl 33 de grade. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
pondertntă spre asemenea 
județe. Ca Vaslui, ca Sălaj, 
ca Botoșani, ca acesta la 
care ne referim — Harghi
ta. Județe care furnizau 
doar slujnice calificate. în 
cifre, volumul anual al in
vestițiilor în, Harghita a 
crescut de la 338 milioane 
de lei (in 1965) la 1 miliard 
189 milioane în 1975 și la 
peste 2,2 miliarde în anul 
care s-a încheiat.

Pentru oameni. In mod 
direct, asta a însemnat du
blarea locurilor de muncă, 
mal mult decît triplarea 
cumpărăturilor de mărfuri, 
înnoirea fundamentală a 
orașelor si satelor în sen
sul ascensiunii spre civili
zație (23 450 de apartamen
te si case noi construite 
numai în intervalul 1968— 
1978), creșterea natalității 
Si scăderea mortalității, 
stabilizarea populației.

Regăsești aceste profun
de transformări în biogra
fia fiecărui locuitor al ju
dețului. Am discutat nu
mai cu sânte oameni, aleși 
la întîmplare. din orașul de 
reședință. Miercurea Ciuc.

Am început cu Întreprin
derea de tricotaje. Păstram 
In amintire o întîmplare 
hazlie de acum 11 ani. din 
anul următor dării în folo
sință a ..noului obiectiv in
dustrial". Ceea ce apărea 
In știrile de presă expri
mat telegrafic reprezenta, 
pentru fiecare din cele a- 
proane două mii de mun
citoare. smulgerea dlntr-o 
stare ancestrală de insigni
fiantă. pasul decis spre 
emancipare economică si 
socială. Ca orice mare 
schimbare, nasul nu a fost 
scutit de laturi anecdotice. 
Asa s-a întîmnlat într-o 
seară, pe la ora ieșirii din 
schimbul doi, cu o nouă 
încadrată. Era originară 
dintr-o comună apropiată. 
Sincrăieni. si se afla la 
sfirsitul primei zile de lu
cru în industrie din viata 
ei. La poartă a fost găsită 
cu un pulover nou-nout. 
Nici n-a încercat să-1 as
cundă. l-a prezentat con
trolului chiar cu mîndrie :

— Eu l-am lucrat, astăzi. 
Pentru băiatul meu.

Zadarnic au încercat să-1 
explice cA -ta mod necesar, 
lucrul în fabrică, fie si de 
tricotaje, are alte reguli si

rigori decît lucrul la dacă. 
„Bine, dar Eu l-am lucrat" 
— o tinea mortis femeia. 
Ea venea In climatul dis
ciplinei industriale din 
funduri de istorie si nu 
putea parcurge, intr-o sin
gură după-amiază. dimen
siunea propriului ei salt.

Cu Vitălyos Ilka am stat 
de vorbă pentru că e și 
dînsa din Sincrăieni și 
cam de aceeași vîrstă cu 
personajul înttmplăril de 
atunci. Nu-și amintește de 
acea întîmplare și nici de 
eroina ei, ne-a oferit însă 
alte repere ale schimbări
lor trăite :

— Soarta mea se potri
vește cu a foarte multor

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 iulie. In țară s Vremea va fi 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale avlnd șl caracter 
de averse Însoțite de descărcări elec
trice șl izolat de grindină, mal frec
vente in Banat, Crișana, Maramureș si 
zonele montane. Vmtul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 11 
*1 91 de grade, tar cele maxime intre 
22 ș! 32 de grade, mal ridicate in su
dul țării pînâ la 35 de grade. In Bucu
rești i Vremea va fi In general căldu
roasă. Cerul va fi schimbător. Condi
ții favorabile aversei de ploaie însoțite 
de descărcări electrice șl de intensifi
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slnt In echipa de orientare 
turistică, sînt in...

— ...Să lăsăm părțile ve
sele, Griji n-ai 7 Care e 
cea mai mare grijă a du- 
mitale acum 7

— Nu știu cum o să ie
șim la ediția a treia.

— ! 7 !
— ...Ediția a treia... la 

„CIntarea României". N-am 
vrea să nu ne calificăm.

Deci tînăra Bilibok a 
fost scutită de avatarurile 
socio-profesionale ale con- 
cetățenelor ei din genera
țiile mai vîrstnice. Dar un 
bărbat 7 Un bărbat cum se 
descurca înainte 7 Dacă nu 
putea rămîne în sat să se 
lupte cu sărăcia pămintu-

torși In Ciuc șl tuspatru 
locuim In apartamente noi. 
Al meu e cel mai mare. 
Dacă eu, muncitor specia
list, am apartament și mai 
bun decît fratele care e 
funcționar important (nea- 
vînd copii, acela stă la 
două camere), mi-am zis 
că în țara asta se duce o 
politică a dreptății, nu văd 
de ce n-aș duce-o Și eu.

Carol Gîrba lucrează In 
Întreprinderea de tractoa
re încă de la montarea 
primelor mașini. Foarte 
mulți muncitori de la 
I.P.A.T. se prezintă cu 
acest titlu de „noblețe" : 
„Lucrez aici încă de la 
primele montări". încă nu

Asemenea unui brad semeț
femei de pe aici. De copilă 
am fost trimisă „la oraș" 
(oraș ne-numindu-se, în 
nici un caz, Miercurea 
Ciuc) am fost trimisă ca 
fată în casă. Acum am o 
calificare (lucrez în fabri
că din 1971), cîștig 3 000 — 
3 500 de lei pe lună, în cu- 
rînd voi urma un curs de 
ridicare a calificării. Am 
în Sincrăieni casă nouă, 
foarte mare și frumoasă, 
locuiește în ea și fiica mea, 
măritată. Băiatul vrea să 
devină inginer la „tractoa
re", dar deocamdată e în 
clasa a Vil-a.

Bilibok Maria e colegă 
de fabrică șl de secție cu 
Vitălyos Ilka, dar nici prin 
gind nu i-a trecut vreodată 
să lucreze ca fată in casă. 
La data intrării In func
țiune a întreprinderii de 
tricotaje, ea nu Împlinise 
decit șapte ani. Se poate 
spune că a crescut odată 
cu fabrica. Nu i-a părut 
nimic mai firesc decît să 
vină din Ghimeș și să lu
creze aici.

— De ce n-ai rămas In 
Ghimeș 7

— îmi place baletul. Si
gur că aveam și în comună 
echipă artistică, dar grupul 
vocal de aici a ocupat lo
cul I la festivalul „Cin- 
tarea României".

— Cînd nu ești In schimb 
șl nici n-ai repetiții, cu ce 
te ocupi ?

— Cîte nu am de făcut ! 
Sint la seral în anul III, 
sînt in echipa de handbal,

lui șl vitregia climei (prin 
forța sporului demografic 
nu puteau rămîne lingă 
casa părintească decît 
unul-doi urmași), dacă nu 
voia sau nu putea nici să 
lucreze la pădure, atunci 
trebuia să aibă destinul lui 
Carol Gîrba. Care, absol
vind școala profesională, a 
trebuit să meargă din fa
brică în fabrică și din oraș 
în oraș, depărtîndu-se tot 
mai mult de locurile na
tale. în 1971, cînd sarcina 
și îndemnul industrializării 
Ciucului începuseră să-și 
arate din plin roadele, s-a 
Întors și Carol Gîrba aca
să. De lucru a găsit ime
diat, mai greu era cu lo
cuința. S-a instalat pentru 
un timp, împreună cu fa
milia, într-o jumătate de 
vagon-dormitor, cealaltă 
jumătate fiind ocupată de 
altă familie. Orașul forfo
tea de constructori, așa că 
nu avea grijă că situația 
lui locativă ar putea fi 
altfel decit provizorie. în- 
tr-adevăr, acum ocupă un 
apartament cu patru came
re pe care 11 socotește „ca-n 
filme". E la al doilea apa
rat de televiziune, de cu- 
rind și-a cumpărat mobilă 
(„Care a costat mai mult, 
pe aia am luat-o, pentru 
că aia mi-o plăcut") și... 
s-a apucat să facă și Poli
tică. S-a înscris In organi
zația democrației și unității 
socialiste de la prima 
ședință.

— Sîntem patru frați în

Înseamnă decît acum patru 
ani, chiar dacă lor li se 
pare o epocă întreagă. De 
mic copil. Becze Zoltăn, 
lăsa orice altă joacă doar 
ca să meșterească, să șuru- 
bărească ceva, avlnd „con
flicte" pînă Și cu părinții 
(care doreau să se facă 
gestionar în comerț). Becze 
Zoltăn e dintre cei care 
spun „am lucrat aici incă 
de la primele montări". 
Cine răsfoiește orice mo
nografie a județului Har
ghita tipărită din 1976 în
coace, nu se poate să nu 
găsească o fotografie de la 
demonstrația de 23 August 
a acelui an. Imagine de is
torie: primul grup de trac
toare montate la I.P.A.T., 
Împodobite cu steaguri și 
lozinci, defilau mîndre pe 
străzile orașului, marcind 
intrarea de anvergură a 
urbei în rîndul centrelor 
industriei constructoare de 
mașini. Băiatul care con
ducea primul tractor din 
flancul sting al primului 
rind era Zoltăn.

Despre Gheorghe Ungu- 
reanu și Gabor Jakab am 
spus aproape totul. Con
structori Pe același șantier, 
proaspăt mutați într-unul 
din blocurile noi ridicate 
chiar de ei, s-au întîlnit, 
pe aceeași scară, ducîn- 
du-și mobila. Dacă s-au 
ajutat, dacă se ajută 7 In 
loc de răspuns putem scrie 
replica lui Gabor, pe care 
ne-a adresat-o, cînd ne-am 
prezentat ca reporteri :

— O, dacă știam că ve- 
niți, mai lăsam cîteva lu
cruri jos, la scară. Să ne 
dați și dumneavoastră o 
mină de ajutor.

Iată-ne ajunși cu deru
larea acestor secvențe la 
Viktor Sata. Singurul per
sonaj care nu se miră de 
nici o transformare deoa
rece pentru el viața toată 
e încă o mare uimire ge
nerală. La data intervie
vării, prin interpret (inter- 
pret-mămica, profesoara 
Sata Klăra). Viktor era 
printre cei mai tineri ce
tățeni ai orașului. Nu ne-a 
fost greu să-1 identificăm, 
cu toate că noul spital din 
Miercurea Ciuc are capa
citatea de 1170 de paturi 
(investiție in valoare de 
peste 50 milioane lei). 
Semnificativă nu e găsirea 
lui Viktor în noianul noi
lor născutl (aproximativ 
34 000 dintre locuitorii ju
dețului sînt de vîrste între 
zero și 4 ani, ceea ce spu
ne mult despre vigoarea 
și sănătatea populației), 
semnificativă ni se pare 
mărturisirea mamei lui 
Viktor, profesoara Sata, 
despre maternitatea pen
tru care a optat :

— Sint brașoveancă, am 
venit la Miercurea urmîn- 
du-mi soțul (chimist), dar 
nici o clipă nu mi-am pus 
problema să merg să nasc 
la Brașov, ca oraș mai 
mare. Spitalul din Miercu
rea Cjuc are un destul de 
bun renume și am apelat 
cu Încredere La serviciile 
lui.

Așadar. Viktor s-a născut 
ta acest oraș, pe destinele 
căruia și-a imprimat sim
bolica pecete bradul argin
tiu. Bradul invocat în 
cuprinsul reportajului-an- 
chetă de față. L-am con
siderat ca însemn fast al 
noii istorii a orașului și 
județului. Bradul a fost 
plantat în ziua de 14 au
gust 1966 de către secreta
rul generai al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în tim
pul aceleiași vizite de lu
cru au fost rostite și cu
vintele sarcină și îndemn 
care au conturat viitorul 
avintat — astăzi prezent și 
certitudine — din Miercu
rea Ciuc și județul din 
care tace parte. Harghita.

Județ pe stema căruia 
figurează, de asemenea, și 
un brad. Coincidență cu 
rezonanțe de poem.

Cronica zilei
Vizită. ^ntr* 18 18 iulie, o

delegație a Partidului Democrat-Creș
tin din Italia, condusă de Flaminio 
Piccoli, secretar național al partidu
lui, a făcut o vizită ta România, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Delegația a fost primită 
de președintele executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S., efectuînd un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea F.D.U.S. și P.D.C. șl la sta
diul actual al relațiilor bilaterale ro- 
mâno-italiene.

Oaspeții au vizitat obiective social- 
culturala din București și de pe 
litoral.

★
Cu prilejul celei de-a XH-a ani

versări a Revoluției irakiene din 17 
iulie, ambasadorul Republicii Irak la 
București, Dhiab M. Al-Algawi, a 
oferit miercuri o recepție.

Au participat Janos Fazekas. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului. Emilia Sonea. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Ion Ceterchi, ministrul justiției, Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, conducători 
de instituții centrale

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați ta tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Irak la București a rostit o 
cuvintare la posturile noastre de ra
dio si televiziune.

★
La Asociația artiștilor fotografi 

din Capitală a fost deschisă, miercuri, 
expoziția „Imagini ale prieteniei — 
România—Maroc". Organizată de In
stituția gazdă, ta cadrul relațiilor 
reciproce de colaborare culturală, 
expoziția reunește peste 120 de Ima
gini documentare șl artistice, reali
zate de fotografi amatori din Româ
nia și Maroc.

La festivitatea Inaugurării au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, alti 
oameni de artă șl cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Mohamed Bennani, însărcinat cu 
afaceri a-i. al Regatului Maroc la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București și 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

BACĂU
Apartamente 

pentru specialiștii 
de la sate

La Sascut. Podu Turcului. Dealu 
Morii si in alte localități din județul 
Bacău au fost date ta folosință noi 
apartamente pentru specialiștii care 
lucrează In S.M.A.. I.A.S.. în tavătă- 
mint si ta alte instituții de la sate, 
în ultima vreme, ta iudet au fost 
construite si date ta folosință specia
liștilor de la sate mai mult de 600 
de apartamente. în acest an. ta loca
litățile Răcăciuni. Mărgineni. Răchi- 
toasa. Tamasi. ca si ta viitoarele cen
tre urbane, se află in construc
ție alte 544 apartamente. (Gh. Baltă).

Realizări ale cooperației de consum
Aprovizionarea tot mai bună a 

populației sătești constituie o preo
cupare permanentă a cooperației de 
consum din județul Bacău. în ulti
mii ani au fost construite unităti 
comerciale spațioase, organizate pe 
principiile formelor moderne de 
vînzare. ca de exemplu supermaga- 
zinele din Dărmănesti. Sascut. 
Podu Turcului. Agăs. Palanca. Dof- 
teana etc. Numai in anul trecut au 
fost date în folosință supermaga- 
zine (restaurant, cofetărie, alimen
tară cu autoservire si mal multe 
raioane pentru mărfuri nealimen
tare) la Secuieni. Ghimeș-Făget, 
Vulturenl. La parterul unor blocuri 
noi de locuințe s-au amenajat mai 
multe spatii comerciale si de pres
tări servicii, iar în localitățile Dăr- 
măneasca. Văleni si Camenca au 
fost construite, prin contribuția 
membrilor cooperatori, trei maga
zine sătești.

Concomitent, s-a acordat o aten

ție sporită modernizării unităților 
existente, printr-o folosire mai efi
cientă a spatiilor de vînzare si eta
lare. precum si prin dotarea aces
tora cu utilaje noi. Astfel. în anul 
trecut au fost modernizate 30 de 
unităti.

De curlnd, s-a Inaugurat la Un
gureni un supermagazin (parter si 
2 niveluri) cuprinzind un restaurant, 
o alimentară, o cofetărie, un ma
gazin nealimentar și mai multe sec
ții de prestări.

Cooperația de consum din jude
țul Bacău și-a dezvoltat, totodată 
si rețeaua de unităti turistice. Prin
tre acestea se numără : Hanul Mă
gura — km 16 (pe șoseaua Bacău 
— Gh. Gheorghiu-Dej), Hanul Po
iana Uzului (pe șoseaua Dărmă- 
neștl — Miercurea Ciuc) și Hanul 
Răcăciuni din localitatea cu același 
nume.
în fotografie Hanul „Poiana Uzului"

Vizita ministrului afacerilor externe 
ai Republicii Turcia

Miercuri au avut loc la București 
convorbiri oficiale între ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Turcia. Hayrettin Erkmen.

Cu acest prilej a fost examinat 
modul în care se îndeplinesc hotărî- 
rile convenite la nivel înalt si mă
surile care se Impun pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor tra
diționale de prietenie si colaborare 
multilaterală dintre România si Tur
cia. A fost exprimat acordul comun 
de a extinde si aprofunda aceste re
lații. in special in domeniul econo
mic. de a folosi mai bine posibilități
le pe care le oferă economiile celor 
două țări vecine Si prietene, de a 
iniția noi forme si acțiuni de coope
rare. inclusiv pe terte Diete. A avut 
loc un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale actua
le sl s-a evidențiat dorința comună 
de a extinde conlucrarea dintre cele 
două state pe plan extern in inte
resul celor două țări si popoare, al 
politicii păcii, destinderii, indepen
dentei si cooperării in Balcani, ta 
Europa si ta întreaga lume.

La convorbiri au participat am
basadorul României la Ankara, Va- 
sile Patilineț, ambasadorul Turciei 
la București, Nahit Ozgiir. precum 
și membrii celor două delegații.

★
Seara, ministrul român al aface

rilor externe, tovarășul Ștefan 
Andrei, a oferit un dineu in onoarea 
omologului său turc, Hayrettin Erk
men. S-a toastat in sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. si a pre
ședintelui interimar al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, pentru adincirea 
Si dezvoltarea continuă a relațiilor 
de colaborare multilaterală Intre cele 
două țări și popoare vecine și prie
tene.

★
Cu prilejul vizitei oficiale ta țara 

noastră, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Turcia. Hayrettin Erk
men. a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, 
pentru socialism.

(Agerpres)

Simpozion dedicat modalităților de aplicare a noului 
mecanism economico-financiar in unități economice

în cadrul acțiunilor întreprinse in 
ultimul timp pentru asigurarea apli
cării cu eficientă sporită a principii
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar in unitățile economice din 
Capitală, a avut loc. in organizarea 
comitetului municipal de partid, un 
simpozion pe această temă, la care 
au participat președinți, prim-vice- 
presedinti si alti membri ai consilii
lor oamenilor muncii din mari între
prinderi industriale, precum si din 
institute de cercetări si proiectări 
bucurestene. cadre de conducere din 
ministere si centrale industriale, spe
cialiști din invătămintul superior. In 
intervențiile prezentate au fost re
levate. De baza analizei rezultatelor 
obținute ta diverse unităti economice, 
soluții si modalități practice de ac
țiune în vederea sporirii rentabilită
ții producției, a întăririi autogestiunli 
și a autoconducerîi muncitorești. Per- 
mitînd un util si larg schimb de ex
periență. dezbaterile din cadrul sim
pozionului au reliefat. In spiritul 
sarcinilor si indicațiilor cuprinse in

recentele expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, rezervele existen
te in numeroase unităti din Capitală 
pentru creșterea incă din acest se
mestru al anului a produfdiei nete si 
a beneficiilor, oe baza reducerii 
cheltuielilor materiale, a folosirii ju
dicioase a materiilor prime si îndeo
sebi a metalului, recuperării si refo- 
losirii materialelor, economisirii ener
giei si combustibililor. îmbunătățirii 
calității produselor, extinderii si ge
neralizării unor tehnologii si procese 
de fabricație moderne, de mare pro
ductivitate. Totodată, simpozionul a 
evidențiat necesitatea îmbunătățirii 
activității politico-educative desfășu
rate de organizațiile de Partid pen
tru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, si ta primul rînd 
a producției fizice, în condițiile unei 
eficiente economice tot mai ridicate, 
pentru asigurarea participării lor la 
buna gospodărire si conducere a uni
tăților ta care lucrează. (Dumitru 
Tircob).

LA CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC IAȘI 

Promptitudine în prelucrarea automată a datelor
Centrul teritorial de calcul 

electronic din Iași a împlinit re
cent 10 ani de activitate. Rezul
tatele obținute plnă acum au 
fost prezentate in cadrul unei 
sesiuni științifice de comunicări.

Economistul Ion Adumitresei, 
directorul centrului, ne Infor
mează că toate lucrările progra
mate s-au Înscris eu bilanțuri 
notabile de la an Ia an, Inregis- 
trlndu-se pînă in prezent o de
pășire de 6,1 la sută la volumul 
planificat de prelucrare a da
telor cu ajutorul calculatoare
lor. Centrul teritorial de calcul 
electronic din Iași realizea
ză un volum de prestații de 
aproape 14 ori mai mare decît 
în 1971, cu o productivitate a 
muncii mai mare de 3,6 ori și 
la un cost de peste 4 ort mal 
mic. în acest an. eforturile ln-

formaticienilor ieșeni sint În
dreptate atit in direcția proiec
tării și introducerii de noi sis
teme informatice de conducere 
a producției și a muncii in ma
rile unităti din județ si din alte 
județe limitrofe unde s-au ex
tins centre de informatică de 
calcul, cît și pentru reproiecta- 
rea programelor aflate in ex
ploatare.

Concomitent cu activitatea de 
producție, Centrul de calcul elec
tronic ieșean, Împreună cu in
stitutele de invățămint superior 
din localitate, acordă o atenție 
deosebită formării și specializă
rii cadrelor prin cursuri post- 
liceale și postuniversitare de 
operatori-calculatorl electronlștl, 
analiști, programatori. (Manola 
Corcacl).
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TREI ZILE PÎNĂ LA ÎNCEPEREA JOCURILOR OLIMPICE
Echipa de gimnastică feminină a 

României tși continuă pregătirile , la 
Palatul sporturilor Lujniki din Mos
cova înconjurată de un interes public 
deosebit Alături de Nadia Comaneci. 
Emilia Eberie, Melita Riihn, Dumi- 
trița Turner, Rodica Dunca. Marile- 
na Vlâdărău. campioane mondiale, 
ta lot se află Cristina Elena Grigo- 
raș. o speranță a gimnasticii noas
tre, selecționată de antrenorii Marfa 
gi Bela Karoli de la clubul sportiv 
al Liceului de filologie-istorie Onești. 
O măsură bună a federației noastre 
de gimnastică si a conducerii lotului 
reprezentativ : cele mai micuțe fete 
din lot. campioana europeană de ju
niori. Ecaterina Szabo, st medaliata 
acelorași întreceri europene, Lavinia 
Agachi. se află la Moscova împreu
nă cu cele mari si vor privi din tri
bună concursul olimpic. Nu numai 
pregătiri la virstă precoce, d si In
trare timpurie in atmosfera marelui 
concurs 1

• în cadrul concursului internațio
nal atletic de la Varșovia, Paul Copu 
(România) a ciștigat proba de 3 000 
m obstacole cu un rezultat de 8’38” 
25/100. Celelalte rezultate Înregis

trate : masculin : 100 m : Woronin 
(Polonia) — 10”40/100 ; 110 m gar
duri : Pusty (Polonia) — 13”88/100 ; 
1 500 m : Craig (Canada) — 3’38’' 
73/100 ; prăjină : Kozakiewicz (Polo
nia) — 5,60 m ; 200 m : Woronin (Po
lonia) — 20”65/100; feminin: înăl
țime : Kielan (Polonia) — 1,86 m ; 
800 m : Januchta (Polonia) — 1’59” 
72/100 ; 1 500 m : Anna Bukis (Polo
nia) — 4’04”23/100 (record national) ; 
100m garduri: Langer (Polonia) — 
12”68/100,

Proba masculină de săritură in 
Înălțime a revenit polonezului 
Wszola cu 2,24 m, urmat de A. Pro- 
teasa (România) — cu 2,20 m.

• Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat la 
Oslo, campionul englez Steve Ovett 
a egalat recordul mondial în proba 
de 1 500 m cu timpul de 3’32”l/10. 
Recordul lumii aparține compatrio
tului său Sebastian Coe. Proba de 
3 000 m otistacole a fost cîștigată 
de K. Rono (Kenya) cu timpul de 
8’20”38/100. Muir (Anglia) a termi
nat învingător la 5 000 m plat cu 
13’17”9/10, învingtadu-1 pe Bayl (Tan
zania) — 13’18”2/10.

Alegerea noului președinte al C.I.O.
/în cadrul celei de-a 83-a sesiuni 
a Comitetului International Olimpie, 
care se desfășoară la Moscova, 
miercuri a fost ales ta funcția de 
președinte al forului olimpic inter
național Juan Antonio Samaranch 
(Spania), care succede lordului Ki- 
llanin. Au participat la vot 85 de 
membri, președintele fiind ales cu 
majoritatea absolută, din primul tur 
de scrutin. Au mal candidat Lance 
Cross (Noua Zeelandă). W1111 Daume 
(R.F. Germania). Mark Hodler (Elve
ția) și James Worral (Canada),

Noul președinte al C.I.O., ta vîrstă 
de 60 de ani, președinte al Comite
tului olimpic spaniol intre anii 1962 
și 1970, a îndeplinit în cadrul C.I.O. 
funcția de vicepreședinte, in perioada 
1974—1978, președinte al Comisiei de 
presă si a fost, de asemenea, mem
bru al Comisiei executive si sef al 
protocolului. Juan Antonio Sama
ranch tsi va prelua funcția după 
Încheierea ediției de la Moscova a 
Jocurilor Olimpice.

Totodată, C.I.O. l-a ales ca vice
președinte pe Louis Guirandou 
N’Diye (Coasta de Fildeș).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul international de tenis

de la Stuttgart a continuat cu desfă
șurarea meciurilor din primul tur. 
Campionul român Ilie Năstase l-a 
Învins cu 6—4, 6—3 pe olandezul Tom 
Okker. Alte rezultate mai impor
tante : Velasco (Columbia) — Mac- 
namee (Australia) 6—3, 1—6, 6—4;
Gerulaitis (S.U.A.) — Graham
(S.U.A.) 6—3, 6-0 ; Maurer (R.F.G.) — 
Ilin (Iugoslavia) 6—1. 6—1.

• Campionatele Internationale de
tenis ale S.U.A., care au loc la 
Brookline (Massachusetts) au progra
mat alte partide contind Dentru Pri
mul tur. Fernando Luna (Spania) 
l-a eliminat cu 5—7 (abandon) pe 
compatriotul său Manuel Orantes. 
iar americanul Jimmy Connors a ciș
tigat cu 3—6. 6—3. 6—0 nartida cu 
francezul Freyss. Alte rezultate : 
Menon (India) — Edmundson (Aus
tralia) 6—2, 6—4; Hoff (S.U.A.) —
Fillol (Chile) 7—6. 6—4; Cahill 
(S.U.A) — Barazzutti (Italia) 7—6, 
6—4; Higueras (Spania) — Masters 
(Australia) 6—1. 6—2.
• Competiția internațională de 

tenis pentru tineret „Cupa Galea" a 
programat noi intilniri. Iată rezulta
tele înregistrate : Marlbor (Iugosla
via) : Australia — Iugoslavia 4—1; 
U.R.S.S. — R.F. Germania 4—1; 
Montecatini (Italia): Italia — Marea 
Britanie 4—1; Argentina — Aus
tria 3—2. Aviles (Spania): Cehoslova
cia — Brazilia 5—0; Spania — Bel
gia 4—1.
• După desfășurarea „Marelui 

premiu al Marii Britanii" la automo
bilism în campionatul mondial al 
pilotilor de formula 1 ne primul loc 
ta clasament se află australianul 
Alan Jones, cu 37 puncte, urmat de 
Nelson Piquet (Brazilia), cu 31 punc
te, Rene Arnoux si Didier Pironi 
(Franța) cu cîte 23 puncte.

• DISPOZITIVE VOR
BITOARE. Pentru viitorul 
imediat se întrezărește perspec
tiva creării de noi dispozitive 
electronice „vorbitoare", ca ur
mare a unei importante reali
zări obținute de specialiștii 
americani. Pină ta prezent, 
vorbirea artificială era rea
lizată prin „mimarea", adică 
reconstituirea frecventelor so
nore produse de sistemul vocal 
al omului, ceea ce limita in mod 
strict vocabularul cuvintelor 
„electronice". Noua metodă, 
„Votrax". in loc de a „reconsti
tui" sunetele, iși propune pe baza 
unei tehnici digitale, similare 
celei folosite la computere, să 
codifice fenomenele (cea mai

mică unitate fonică), prin a că
ror combinare se poate reprodu
ce, in urma unei programări pre
alabile, orice cuvint. Piesa cheie 
o constituie un microprocesor 
extrem de ieftin (doar cîtiva 
dolari). în felul acesta, un mare 
număr de obiecte — de la ju
cării pentru copii oină la mașini 
de birou — pot fi făcute să vor
bească. dispuițlnd de un voca
bular practic nelimitat.

• SARCINA UTILA: 
1 500 TONE. ° flrmă vest’ 
germană a realizat un record 
absolut în materie : un vehicul 
care poate să transporte o sar
cină utilă de 1 500 de tone. Ve
hiculul constă din 12 moduli.

care se pot combina ta indife
rent ce ordine, creîndu-se astfel 
o platformă de dimensiuni va
riabile. potrivit necesităților. 
Cu ajutorul acestei tehnici se 
pot grupa suficiente unităti pen
tru transportarea unei încărcă
turi de greutatea amintită.

© REGIMUL ALIMEN
TAR Șl INFARCTUL. Sw‘ 
diind răspîndirea anumitor ma
ladii printre eschimoși, cercetă
tori vest-germani au constatat 
că infarctul este mai nutin răs- 
nindit la acești locuitori ai ți
nuturilor reci decît in țări ca 
R.F.G. si S.U.A.. datorită. se 
pare, modului de alimentație. 
Anumite specii de pești conțin 
o substanță asemănătoare dto- 
staglandinelor, care întirzie lipi
rea laolaltă a trombocitelor. im- 
piedicind astfel infarctul. Ca O 
concluzie practică a acestor ob
servații. cercetătorii de la Cli

nica medicală din Mtlnchen au 
administrat, timp de o săptămî- 
nă. unor bărbați un meniu zil
nic alcătuit oe baza speciei de 
pește amintite. La persoanele 
supuse testării. proprietatea 
trombocitelor de a se lini lao
laltă s-a micșorat simțitor, ceea 
Ce dă medicilor din Milnchen 
speranța că o dietă strictă de 
acest gen ar putea ajuta preve
nirea infarctului cardiac.

• „SĂPTĂMÎNA AR
BORILOR". Peste 70 miU' 
oane de copaci au fost plantat!

ta Fllinine ta „eăptămlna arbo
rilor" din acest an. a anuntat 
la Manila Ministerul Resurselor 
Naturale. La această acțiu
ne. desfășurată anual, participă 
mii de oameni a] muncii, inte
lectuali. elevi și student!. Da
torită măsurilor de protejare a 
fondului forestier national, tn 
1979 aria totală a zonelor re- 
Împădurite a fost cu peste 
17 000 hectare mai întinsă decît 
cea a suprafețelor defrișate.

• FILTRE PE BAZĂ DE 
FIBRE. în Industria construc
toare de mașini din Moscova s-a 
încheiat acțiunea de dotare a 
uzinelor cu filtre de tip nou, pe 
bază de fibre, pentru purificarea

aerului. Noile filtre au fost crea
te la un institut de cercetări 
științifice din capitala sovietică și 
ele asigură, practic. Burificarea 
ta proporție de sută la sută a 
aerului poluat. Fiecare filtru de 
acest gen poate curăța Intre 2 000 
și 60 000 metri cubi de aer pe 
oră. Totodată, ele sînt mai eco
nomicoase. deoarece pentru fa
bricarea lor nu este necesară o 
cantitate atit de mare de metal 
costisitor ca pentru filtrele de 
tip vechi.

• NOI PROIECTE DE 
TUNELURI SUB CANA
LUL MINECII. După cum 
anunță ziarul „Daily Tele
graph", ministerul britanic al

transporturilor studiază in pre
zent cinci proiecte de tu
neluri pe sub Canalul Mine- 
cii sau de poduri, proiecte 
avansate de mari societăți in
ternaționale. care tsi asumă sl 
finanțarea realizării lor. In a- 
celași timp, autoritățile de la 
Londra analizează si alte va
riante mai nutin ambițioase. 
Printre acestea figurează si 
proiectul franco-britanic. elabo
rat de cele două companii 
feroviare „British Rail" si 
„S.N.C.F.", proiect ce preconizea
ză construirea unui tunel cu o 
cale ferată unică, care să func
ționeze alternativ timp de 90 
de minute de la Londra la 
Paris, apoi in alte 90 de minute 
in sens invers. Ritmul maxim ar 
fi de 60 de trenuri pe zi.



„O politică justă in slujba bunăstării 
poporului român“

Presa din Maroc și Pakistan despre realizările țării noastre 
în ultimul deceniu și jumătate

RABAT 16 (Agerpres). — Ziarul 
marocan „AL BAYANE" a publicat 
un amplu articol intitulat „ROMA
NIA : PROPRIETARI. PRODUCĂ
TORI. BENEFICIARI". în care face 
un istoric al evoluției economiei 
românești. „Factorul decisiv al pro
gresului general al României, al 
dezvoltării multilaterale a economiei, 
al creșterii bunăstării poporului fi 
al consolidării independentei națio
nale — se arată in articol — 
l-a constituit politica de indus
trializare. care a cunoscut o am
ploare deosebită, în special după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Congresul a făcut 
o profundă analiză a experienței a- 
cumulate si a elaborat o politică 
economică cu adevărat științifică, al 
cărei scop este asigurarea unei co
relări juste intre diversele ramuri 
Si o repartizare armonioasă a for
țelor de producție pe întregul terito
riu al țării, in vederea realizării unei 
producții de înaltă calitate si efica
citate. Peisajul economic al Româ
niei de astăzi atestă justețea acestei 
politici" — subliniază „Al Banane".
—

In sprijinul unei temeinice pregătiri 
a reuniunii de la Madrid

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — A 
fost dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita efectuată in R. P. 
Poionă de Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. Comunicatul relevă 
că in cursul convorbirilor desfășu
rate intre primul ministru bulgar și 
Edward Babiuch, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
au fost abordate probleme ale coope
rării pe multiple planuri dintre cele 
două țări și s-au examinat posibilită
țile de extindere a acesteia în peri
oada următoare.

Bulgaria și Polonia — se arată în 
comunicat — ișl exprimă convingerea 
comună că, dacă toți participanții vor 
manifesta o atitudine constructivă, 
reuniunea de la Madrid va putea 
constitui o contribuție substanțială la 
cauza continuării și adîncirii proce
sului de destindere, la dezvoltarea 
colaborării bazate pe egalitatea in 
drepturi, In interesul tuturor țărilor 
europene.

★
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 

Comunicatul publicat la încheierea 
vizitei oficiale de prietenie efectuate 
în R. P. Ungară, de Veselin Giura- 
novici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
relevă că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes. O deose

Protest împotriva reprimării forțelor democratice 
din Coreea de sud

PHENIAN 16 (Agerpres). — Secre
tariatul Comitetului pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei a dat publi
cității un document in care condam
nă acțiunile de intensificare a repri
mării forțelor democratice sud-coree- 
ne — relatează agenția A.C.T.C. Re
ferindu-se la trimiterea recentă in 
fata curții marțiale a lui Kim Dae

Dezvăluirile unor martori oculari
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 

Numărul victimelor in rîndul parti- 
cipantilor la manifestațiile antiguver
namentale pentru drepturi democra
tice. care au avut loc la sfirsitul 
lunii mai. in orașul sud-coreean 
Kwangju este mult mai mare decit 
s-a afirmat oficial — informează 
agenția France Presse, care citează 
declarațiile făcute la Stockholm de 
doi cetățeni americani ce au făcut 
parte. în perioada respectivă, din-

ISLAMABAD 16 (Agerpres). — 
Ziarul pakistanez de limbă urdu 
„1RRUM" consacră un supliment 
României. In prim plan sînt prezen
tate portretele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, si dl tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și suges
tive fotografii ilustrînd momente din 
activitatea creatoare a poporului 
nostru.

Cotidianul pune in evidentă succe
sele obținute de tara noastră in ul
timul deceniu si jumătate sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la dezvoltarea relații
lor româno-pakistaneze. ziarul rele
vă că evoluția continuă a acestor ra
porturi a fost impulsionată de vizi
tele efectuate de președintele Repu
blicii Socialiste România in Pakistan 
și de recenta intilnire de la Belgrad 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Mohammad Zia-Ul-Haq. președin
tele Republicii Islamice Pakistan.

Ziarul evocă împlinirea a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent. eviden
țiind principalele evenimente din is
toria ponorului român.

bită atentie. in cadrul convorbirilor, 
a fost acordată dezvoltării cooperării 
economice. în primul rînd industriale.

Cei doi șefi de guvern, exprimîn- 
du-si profunda îngrijorare în legă
tură cu deteriorarea situației în 
lume, s-au pronunțat pentru conti
nuarea consecventă a politicii de 
destindere și coexistentă pașnică, au 
dat o apreciere pozitivă tuturor ini
țiativelor si măsurilor concrete în 
sprijinul dezarmării. A fost eviden
țiată necesitatea unor noi eforturi 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
pentru pregătirea si tinerea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid,

★
HAGA 16 (Agerpres). — La Haga 

au avut loc convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al Olandei. Chris
toph van der Klaauw. și ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone. 
Emil Wojtaszek. Cei doi miniștri 
și-au exprimat satisfacția fată de 
evoluția pozitivă a relațiilor bilate
rale si au evidențiat necesitatea de 
a le adinei pe viitor. O deosebită 
atentie — precizează agenția P.A.P. 
— a fost acordată problemelor des
tinderii. Cei doi miniștri au subliniat 
necesitatea unei pregătiri minuțioase 
a reuniunii de la Madrid a statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare in Europa.

Jung, lider al opoziție! sud-coreene, 
și a altor opt personalități demo
cratice. documentul subliniază că 
această acțiune a regimului an
tipopular de la Seul este o insultă 
la adresa democrației si o sfidare a 
sentimentelor întregului popor co
reean, ale întregii omeniri progre
siste.

tr-un serviciu de asistentă medicală 
în Coreea de sud.

Tn urma intervenției „deosebit de 
brutale*1 a armatei, la Kwangju, arată 
agenția, s-au înregistrat peste 2 000 de 
victime, față de 148 cit s-a anunțat 
oficial. Forțele armate ale regimului 
sud-coreean au comis numeroase 
atrocități, uctgînd bătrini si copii. Ca
davrele au fost transportate cu ca
mioanele spre destinații necunoscute 
pentru a micșora dimensiunile masa
crului. menționează France Presse. I

Cursul ascendent al colaborării I Ședința Biroului Politic

româno - irakiene al C. C. al P. M. U. P.
BAGDAD 16 (Agerpres). — în 

cursul vizitei pe care o întreprinde 
la Bagdad, cu prilejul sărbătoririi ce
lei de-a XH-a aniversări a Revoluției 
din iulie 1968. la invitația conducerii 
Partidului Baas Arab Socialist si a 
Guvernului Republicii Irak, tovarășul 
Ion Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al guvernului, 
a purtat convorbiri cu Taha Yassin 
Ramadhan. prim viceprim-ministru al 
guvernului irakian, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției.

Cu această ocazie a fost exprimată 
satisfacția guvernelor celor două țări 
pentru cursul ascendent al raporturi
lor româno-irakiene în toate dome
niile de interes comun. în conformi
tate cu orientările si indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România, si 
Saddam Hussein, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Irak. Au fost.

„Femeile din România—participante active 
la propășirea patriei, la apărarea păcii"

Intervenția reprezentantei țării noastre la Conferința mondială 
de la Copenhaga

COPENHAGA 16 — Trimisul A- 
gerpres. Anca Voican. transmite : în 
ședința plenară de miercuri a Con
ferinței mondiale a Deceniului 
O.N.U. pentru dreptul femeii, a luat 
cuvintu.l. din partea delegației româ
ne. Maria Bobu, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
care a relevat că actuala reuniune 
reprezintă o expresie directă a ne
cesității de a se acționa cu tot mai 
multă hotărire pentru ca femeile — 
importantă forță socială a lumii con
temporane — să poată juca un rol 
tot mai activ în accelerarea progre
sului material si spiritual al popoare
lor.

în întregul proces de transformări 
structurale care au loc in Româ
nia. a arătat vorbitoarea, o preocu
pare de prim ordin a constituit-o a- 
sigurarea celor mai bune condiții de 
muncă, educație și asistentă medica
lă. promovarea femeilor in toate 
sferele activității politice, economice 
și sociale.

Remarcabilele progrese realizate în 
acest domeniu sînt un rezultat direct 
al preocupării constante a conduce
rii partidului si statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a- 
sigurare a prezentei crescînde a fe
meilor in toate sectoarele de activi
tate. în conducerea societății, potri
vit pregătirii si capacității lor pro
fesionale. a rolului lor activ în pro
gresul multilateral al societății.

Vorbitoarea a relevat că pentru 
femeile din România un exemplu în- 
sufletitor il constituie activitatea 
multilaterală — politică, științifică, 
socială — desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. Permanenta sa 
preocupare și grija pentru condițiile 
de viată si de muncă ale femeilor, 
pentru protecția mamei șl copilului, 
pentru formarea si educarea tinerel 
generații reprezintă garanții ale îm
bunătățirii continue a nivelului de 
trai si bunăstării maselor de femei, 
ale întregului popor.

Dezvoltarea relațiilor economice româno-nigeriene
LAGOS 16 (Agerpres). — Tovară

șul Ion M. Nicolae. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, a 
avut convorbiri cu miniștrii comer
țului, transporturilor, agriculturii, co
municațiilor ai Nigeriei, precum și 
cu conducerile unor firme. 

totodată, abordate unele aspecte ale 
adîncirii si intensificării în continuare 
a cooperării româno-irakiene. fiind 
convenite noi acțiuni de. natură să 
ducă la dezvoltarea accelerată a aces
teia, îndeosebi pe plan economic, pe 
baze reciproc avantajoase, potrivit 
intereselor celor două țări si popoare 
prietene.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Ion Dincă a avut o intilnire de lucru 
cu Tayeh Abdul Karim, ministrul 
irakian al petrolului. Au fost evocate 
raporturile foarte bune statornicite 
între organismele de resort din cele 
două țări în prospectarea si extracția 
petrolului, precum si rezultatele 
foarte bune obținute în acest dome
niu. Au fost, totodată, stabilite liniile 
directoare ale conlucrării româno- 
irakiene în domeniul petrolului în 
perioada următoare.

La intilniri a fost prezent Mihail 
Diamandopol, ambasadorul României 
la Bagdad.

Alături de toți membrii societății, 
avind aceleași drepturi si obligații, 
femeile din România contribuie activ 
la înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a țării, la propășirea ge
nerală a patriei.

în contextul international actual, 
deosebit de complex, in care există 
grave pericole la adresa păcii si secu
rității popoarelor, cînd se impun tot 
mai mult mobilizarea activă si întă
rirea solidarității si unității de ac
țiune — atit pe plan national, cit si 
international — a tuturor forțelor 
înaintate, femeile pot si trebuie 
să-și aducă o contribuție crescîndă la 
diminuarea încordării si înfăptuirea 
politicii de destindere.- la oprirea 
cursei înarmărilor si trecerea la mă
suri efective de dezarmare, la com
baterea fenomenelor malnutritiei. 
analfabetismului si maladiilor care 
afectează aproape două treimi din 
populația planetei. Ele sint chemate, 
de asemenea, să contribuie nemijlo
cit la triumful luptei generale pentru 
atx>lirea vechii politici imperialiste, 
colonialiste si neocolonialiste. pentru 
promovarea unor principii noi. de
mocratice. tn raporturile interna
ționale.

Femeile din România — a spus în 
încheiere reprezentanta tării noas
tre — se pronunță pentru Întărirea 
legăturilor de colaborare si priete
nie cu organizațiile de femei din în
treaga lume, independent de con
cepțiile lor politice si filozofice. în 
6copul apărării si promovării dreptu
rilor femeilor si. în general al con
solidării păcii.

★
Desemnîndu-si organele de lucru. 

Comisia I a conferinței a ales in 
funcția de vicepreședintă ne Maria 
Groza, vicepreședintă a Consiliului 
National al Femeilor., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al tării 
noastre.

A fost examinat, eu acest prilej, 
stadiul actual al relațiilor economica 
româno-nigeriene si au fost conve
nite măsuri pentru dezvoltarea în 
viitor a schimburilor comerciale si a 
cooperării economice în diferite do
menii de interes reciproc.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P. a examinat 
măsurile care se întreprind în scopul 
limitării efectelor . inundațiilor si a 
făcut o apreciere a , îndeplinirii ola
nului economiei naționale în primul 
semestru al acestui an.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
a adresat un apel locuitorilor din 
voievodatele care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor să dea cea 
mai mare atentie producției agricole, 
să asigure condițiile necesare pentru 
menținerea septelului.

în legătură cu aprecierea situației 
economice — relevă agenția P.A.P. — 
Biroul Politic a insistat în mod deo
sebit asupra sporirii eficientei acti
vității economice. în primul rînd prin 
reducerea cheltuielilor de producție, 
economisirea materialelor si energiei. 
S-a arătat că este necesar să fie fo
losite posibilitățile existente în 
scopul măririi producției pentru piața 
internă și export.

+
Datorită ameliorării vremii, precum 

si activității pline de abnegație des
fășurate de serviciile speciale și de 
mii de cetățeni de la orașe si sate 
— relevă agenția P.A.P. — situația 
se normalizează treptat în majorita
tea voievodatelor care au avut de 
suferit de pe urma ploilor torențiale 
și a inundațiilor din ultimele săptă- 
mini.

CIPRU

Acord privind reluarea 
negocierilor intercomunitare

NICOSIA 16 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor pe care le-a avut 
la Nicosia, ministrul libian al aface
rilor externe, Ali-Abd-Al-Salam Al- 
Treki, a declarat că președintele 
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
și liderul comunității cipriote turce, 
Rauf Denktaș, au acceptat să se 
întîlnească la Tripoli, in Jamahiria 
Libiană, în cursul acestui an, pentru 
a relua negocierile intercomunitare, 
în vederea soluționării problemei ci
priote — informează agenția ci
priotă de presă C.N.A. Ministrul li
bian a menționat că aceste convor- 
biri se vor desfășura sub auspiciile 
seci-etarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și în prezența conducăto
rului libian, Moammer El Geddafi.

PROTEST AL ORGANIZAȚII
LOR ANTIFASCISTE DIN ITALIA. 
Tribunalul militar din orașul italian 
Bari a decretat eliberarea condi
ționată a fostului maior S.S. Walter 
Reder. condamnat in anul 1951 la 
temniță grea pe viață pentru „violen
tă împotriva unor persoane civile și 
omucideri", precum si pentru „dis
trugerea unui sat". In fapt — relevă 
agenția italiană de presă A.N.S.A. 
— Reder a ordonat. în septembrie 
1944. distrugerea localității Mar- 
zabotto si a altor sate din Anenini, 
în regiunile Toscana, si Emilia, 
asasinînd. astfel. 1 830 de persoane, 
în semn de protest, la Bari s-au 
desfășurat demonstrații organizate 
de „Comitetul unitar antifascist", la 
care au participat primarul din 
Marzabotto si rude ale victimelor 
măcelului comis din ordinul maio
rului S.S.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRAKULUI

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak
Cu ocazia celei de-a X’I-a aniversări a Revoluției irakiene din 17 iulie, 

doresc să vă adresez, in numele poporului român si al meu personal, cele 
mai calde felicitări si cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de 
progres, pace și prosperitate poporului irakian prieten.

Sint convins că relațiile dintre partidele, țările si popoarele noastre se 
vor amplifica și diversifica continuu, atit pe planul raporturilor bilaterale, cit 
si in domeniul vieții internaționale. în interesul si spre binele popoarelor 
român și irakian, al cauzei păcii, dezvoltării independente, destinderii, pro
gresului. înțelegerii șl colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Revenind la Bagdad, după un 
răstimp de numai citiva ani. nu 
poți să nu observi că acest mare 
oraș, cu peste 3 milioane de locui
tori. cu inestimabile vestigii ale 
unui trecut glorios, străbate o pe
rioadă de adinei transformări, 
care-i dau tot mai mult aspectul 
unei metropole moderne în plină 
înflorire. Alături de clădiri mărun
te. străjuite de curmali și palmieri, 
se înaltă numeroase construcții noi 
din beton și sticlă. Ele sînt con
centrate în special de o parte si de 
alta a fluviului Tigru, unde pot1 fi 
întîlnite șantierele unor mari hote
luri cu 20—24 de niveluri, al noii 
clădiri a Operei, ca si a numeroase 
blocuri de locuințe. Aceste con
strucții reprezintă doar o parte a 
vastelor proiecte care vor prinde 
viată in anii următori și vor trans
forma radical capitala irakiană. 
Pină în 1982. cînd Bagdadul va 
găzdui reuniunea la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, aici vor fi con
struite o mare sală de conferințe, 
numeroase hoteluri, un nou pod 
peste Tigru, ca si diverse obiectiva 
social-culturale.

Transformările înregistrate de o- 
rasul Bagdad, ca si de celelalte lo
calități ale acestei țări vorbesc de 
la sine despre dorința poporului 
irakian de a continua cu eforturi 
sporite acțiunea de dezvoltare < si 
modernizare a economiei națio
nale. ridicată ne o treaptă supe
rioară odată cu preluarea puterii 
de către Partidul Baas Arab Socia
list. la 17 iulie 1968, în ultimii doi
sprezece ani. Irakul a făcut pași 
decisivi în direcția lichidării înapo
ierii moștenite din trecut si a spo
ririi potențialului economic. Folo- 
sindu-se pe scară largă veniturile 
provenite din exploatarea princi
palei bogății naturale — petrolul, 
au fost obținute importante succese 
pe linia făuririi unei industrii pro
prii. a extinderii suprafețelor iri
gate. a ridicării nivelului de trai al

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
ISRAEL a hotărit convocarea, la 
11—14 februarie 1981. a celui de-al 
XIX-Iea Congres al partidului.

riposta data agresori
lor SUD-AFRICANI. Trupele re
gimului rasist sud-african au în
călcat din nou suveranitatea Ango- 
lei. pătrunzînd. la 12 iulie. în pro
vincia Kuando Kubango, unde au 
încercat să atace centrul adminis
trativ al municipalității Calai, se 
arată intr-un comunicat al Minis
terului Apărării al R.P. Angola, 
difuzat de agenția ANGOP. în 
cursul operațiunilor de respingere 
a acestei noi agresiuni au fost uciși 
cinci soldați interventionisti si au 
fost scufundate două ambarcațiuni 
Ia bordul cărora militarii sud-a.fri- 
cani au încercat să traverseze flu
viul Kubango. 

populației. Numai In ultimii cinci 
ani totalul investițiilor destinate 
industriei s-a ridicat la 4 miliarde 
de dinari irakieni. Cea mai mare 
parte dintre ele au revenit indus
triilor petrolului. electrotehnică, 
chimică si petrochimică. Totodată, 
au fost luate măsuri pentru extin
derea participării maselor la viata 
politică si socială a tării, un eve
niment important constituindu-1 în 
această direcție desfășurarea în 
cursul lunii trecute a primelor ale
geri parlamentare din ultimii 25 de 
ani.

Poporul român, prieten sincer al 
popoarelor arabe si sprijinitor ferm 
al eforturilor lor pentru consolida
rea independentei, pentru progres 
economic si social, urmărește cu 
cel mai viu interes realizările ob
ținute de poporul irakian pe calea 
făuririi unei vieți noi. între Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Irak s-au statornicit si se 
dezvoltă relații de prietenie si cola
borare. care înregistrează un curs 
mereu ascendent. O contribuție ho- 
tăritoare la ridicarea pe trepte su
perioare a conlucrării • ..r^noțno-ira- 
kiene au avut-o contacte,.- dintre 
președintele Nicolae Ceausescu șl 
■președintele Saddam Hussein, care 
au deschis ample perspective cola
borării dintre cele două țări.

Cea de-a IV-a sesiune a Comisiei 
mixte comerciale si de cooperare 
economică si tehnică româno-ira- 
kiană. care a avut loc în luna mai 
la București, a evidențiat hotărirea 
celor două țări de a dezvolta în 
continuare colaborarea si coopera
rea în domeniile industriei petro
liere. agriculturii., irigațiilor si asis
tentei tehnice, precum si schimbu
rile de mărfuri.

Dezvoltarea si diversificarea con
tinuă a colaborării româno-irakiene 
corespunde pe deplin intereselor 
ambelor tari si popoare, cauzei 
păcii si colaborării internaționale.

N. 1.

AJUTOARE PENTRU POPU
LAȚIA SINISTRATA. Președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, a dispus tri- . 
miterea de ajutoare federale popu
lației sinistrate din regiunile din I 
centrul si sud-vestul Statelor Uni
te, afectate de caniculă, in ultimele 
trei săptămini. Valul de căldură, j 
care s-a abătut asupra a 14 state 
americane, a provocat 689 de vieți- I 
me si imense daune materiale, in» 
deosebi culturilor agricole si fer
melor de animale. Temperatura ae- > 
rului nu coboară de obicei sub 38 
de grade Celsius, la umbră.

DEMISIA GUVERNULUI LIBA- i 
NEZ. Președintele Libanului. Elias 
Sarkis, a acceptat, miercuri, de- ' 
misia guvernului libanez, condus 
de Selim Al Hoss. Demisia vizează 
formarea unui nou guvern, de uni- I 
tate națională, la care să participe 
„forțele parlamentare" — partidele I
tradiționale — si „forțele active" 
— milițiile armate, menționează 
agenția France Presse. i

DEPUTAT TURC ASASINAT. I
Abdurrahman Koksaloglu. deputat 
in Parlamentul Turciei din partea I
Partidului republican al ooporu- |
lui, a fost asasinat la Istanbul de 
către doi necunoscuți. t

CU FERMITATE Șl CONSECVENȚĂ IN PROMOVAREA DREPTULUI 
POPOARELOR DEA FI DEPLIN STĂP1NE PE PROPRIILE DESTINE

UnsL din orientările fundamentale 
ale politicii externe a României so
cialiste afirmată cu deosebită putere 
în cei 15 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului o 
constituie apărarea cu fermitate si 
consecvență a dreptului fiecărui po
por de a fi deplin stăpin pe desti
nele sale, de a-si făuri viata în mod 
liber, așa cum dorește, fără nici un 
amestec din afară. Sub impulsul 
hotărâtor al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia. prin întreaga sa politică exter
nă. și-a adus o contribuție de prim 
ordin la împlinirea aspirațiilor de li
bertate și progres ale popoarelor, la 
eforturile pentru făurirea unei lumi 
mai drepte si mai bune. N-a existat 
cauză dreaptă, n-a fost popor angajat 
în lupta pentru Independentă care să 
nu se fi bucurat. în toti acești ani. 
de sprijinul activ si ajutorul multila
teral al României socialiste.

Necesitatea respectării dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale reprezintă una dintre idei
le cele mai scumpe, o orientare fun
damentală in întreaga activitate clo
cotitoare desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de partidul si sta
tul nostru pe arena internațională. .

Secretarul general al partidului s-a 
afirmat ca un militant dirz. neobosit 
în sprijinul înrădăcinării trainice in 
viata internațională a noilor princloii 
de relații intre state, astfel ca fie
care popor — mare sau mic — să se 
poată dezvolta liber, la adăpostul 
oricăror presiuni, acte de forță sau 

Ingerințe din afară. Este me
ritul istoric al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi îmbogățit aceste 
principii si de a fi evidențiat că 
dreptul fiecărui ponor de a fi stăpîn 
pe destinele sale constituie corolarul 
și sinteza tuturor normelor ce trebuie 
să guverneze raporturile dintre state.

Respectarea dreptului popoarelor de 
a dispune liber de propria soartă nu 
se limitează la aspectele politice, ci 
include, ca un element de bază, 
dreptul acestora de a fi stăpine pe 
bogățiile naționale, de a le folosi in 
scopul propriei dezvoltări. Numai în 
condițiile deplinei independente na
ționale, politice si economice, subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
fiecare popor îsi poate consacra for
țele luptei pentru progres si bună
stare. sporindu-si totodată contribuția 
la cauza colaborării, destinderii si 
păcii în lume.

în elaborarea conceptului cu pri
vire la dreptul popoarelor de a fi 
stăpine pe propria soartă, secretarul 
general al partidului a pornit de la 
studierea profundă a realităților vie
ții internaționale, care evidențiază 
marea vigoare cu care se afirmă 
condițiile contemporane voința po
poarelor de a se dezvolta liber, cît de 
important este rolul națiunii ca forță 
motrice a progresului. Independenta 
națională se impune ca o idee-fortă. 
confirmind pe deplin adevărul esen
țial că națiunea, departe de a-si fi 
epuizat rolul său Istoric, reprezintă 
si va reprezenta mult timp de acum 
înainte un factor dinamizator in 
lupta pentru pacea si progresul uma

nității. Tocmai prin lupta împotriva 
imperialismului, care neagă dreptul 
popoarelor de a fi stăpine ne propria 
soartă, s-au constituit zeci si zeci de 
state, ce joacă astăzi un rol tot mai 
activ in viața internațională. In 
mod firesc, dezvoltarea si înflorirea 
fiecărei națiuni constituie, in con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o componentă esențială in înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate si pro
gres ale popoarelor.

Strălucită expresie de înțelegere 
profundă a tendințelor fundamentale 
ale lumii contemporane, tezele for
mulate de secretarul general al parti
dului deschid o perspectivă amplă 
Si clară luptei de eliberare națională 
Si socială. Președintele republicii 
arată că voința popoarelor de a fi 
stăpîne pe propria soartă, de a-si 
făuri viata asa cum doresc, nu poate 
fi înăbușită, că în pofida oricăror 
împotriviri, acte de forță, presiuni, 
intervenții armate, intimidări, ea va 
izbind!. Nimeni și nimic nu poate 
îngenunchea un popor hotărît să-și 
apere cu orice sacrificii bunul cel 
mai de preț, libertatea și indepen
denta. ființa sa națională.

Din întreaga complexitate a proce
selor care au loc în viata internațio
nală. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
desprinde ideea clară că atunci cînd 
dreptul popoarelor de a fi stănine pe 
propriile destine este respectat se 
deschide o cale largă pentru rapor
turi bune între state, pentru o co
laborare prietenească, este consoli
dată pacea și asigurată destinderea. 
Si, dimpotrivă, oriunde este încălcat 

acest drept primordial apar focare de 
tensiune și conflict, se creează grave 
primejdii la adresa păcii si securită
ții mondiale. Pe bună dreptate se 
poate spune că respectarea strictă a 
acestui drept constituie cheia de 
boltă a păcii și destinderii. A lupta 
pentru pace și prietenie, pentru o 
lume mai dreaptă si mai bună în
seamnă a nu întreprinde nimic ce ar 
putea leza existenta liberă si suve
rană a altor popoare.

Este meritul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi evidențiat nu
meroase alte aspecte de importantă 
deosebită pentru menținerea unei at
mosfere de pace, de înțelegere si co
laborare intre națiunile lumii, a că
ror existentă este strins legată de 
recunoașterea acestui principiu fun
damental al vremurilor noastre. In 
această ordine de idei se cuvine a fi 
subliniată aprecierea că sînt în con
tradicție cu cerințele respectării drep
turilor suverane ale popoarelor orice 
încercări de a stăvili lupta revolu
ționară, de eliberare, de a nega sau 
a înăbuși lupta pentru transformări 
sociale structurale, ca și impunerea 
din afară a unor prefaceri pentru 
care popoarele respective nu sint 
pregătite din punctul de vedere al 
realităților politico-sociale. ..Exportul" 
atit de contrarevoluție, cît și de re
voluție este, ca atare, incompatibil 
cu normele de relații internaționale, 
asemenea practici nu pot fi viabile, 
sînt lipsite de perspectivă. Forța so
luțiilor constructive date problemelor 
dezvoltării oricărei societăți rezidă 
tocmai în elaborarea lor de către 

popoarele direct interesate, în faptul 
că sînt emanația voinței și realități
lor din țările respective.

România, care în decursul secolelor 
a dus o luptă necurmată pentru 
apărarea ființei naționale, pentru a se 
dezvolta de sine stătător. înțelege 
profund aspirațiile de libertate, de 
emancipare politică și economică ale 
tuturor popoarelor ce și-au luat 
soarta In propriile miini. Solidarita
tea manifestată fată de aceste po
poare in cursul luptei de eliberare 
își găsește continuare firească in 
sprijinul larg acordat eforturilor lor 
de dezvoltare economică si socială, 
de valorificare a resurselor naționale 
în interesul propriu. în această direc
ție, un merit deosebit revine președin
telui Nicolae Ceausescu. Dînd expre
sie năzuințelor si aspirațiilor întregu
lui nostru popor, șeful statului român 
a acționat si acționează cu perseve
rentă pentru lărgirea continuă a ra
porturilor României cu țările în curs 
de dezvoltare în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-stiintific. 
cultural — sprijinind totodată recu
noașterea drepturilor acestor țări pe 
plan international.

Momente de cea mai mare impor
tanță în ridicarea pe trepte tot mai 
înalte a relațiilor bilaterale le-au re
prezentat. după cum se știe. întîlni- 
rile președintelui Nicolae Ceausescu 
cu numeroși șefi de state atît în 
cursul istoricelor sale itinerarii peste 
hotare, cit si la București, intilniri 
care au deschis, prin acordurile si 
înțelegerile realizate, ample perspec-

Abordînd problemele de bază 
ale apărării dreptului popoarelor 

de a fi deplin stăpîne pe destinele lor, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 

a subliniat:
UN DREPT FUNDAMENTAL AL POPOARELOR. Ne pro

nunțăm ferm pentru dreptul fiecărei națiuni, al fiecărui popor 
— indiferent de mărime — de a fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viața așa cum dorește, fără nici un amestec din 
afară.

CORELAȚIA INDEPENDENȚA-DEZVOLTARE. Mai presus 
de toate, popoarele au dreptul de a fi stăpine pe bogățiile 
lor naționale, de a fi cu adevărat libere și independente ; 
numai in condițiile deplinei independențe naționale fiecare 
popor se poate consacra plenar luptei pentru progres și 
bunăstare.

CONDIȚIE ESENȚIALA A PĂCII. Viața internațională de
monstrează că problema fundamentală de care depinde pacea 
lumii este respectarea riguroasă a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta. Coexistența pașnică și destinderea 
presupun tocmai respectul neabătut al dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă, independentă.

NIMIC NU POATE OPRI UN POPOR SA TRAIASCA LIBER. 
Avem ferma convingere că popoarele care sînt hotărîte să-șl 
apere independența vor obține victoria I Nimic în lume nu 
poate opri un popor să trăiască liber I Istoria ne demonstrează 
cu infinite fapte că — deși a fost posibil la un moment dat ca 
dominația și colonialismul să subjuge unele dintre națiuni — 
pînă la urmă popoarele și-au cucerit libertatea și inde
pendența !

five conlucrării egale în drepturi cu 
fiecare dintre aceste tărl.

Pentru contribuția sa inestima
bilă la afirmarea drentului fun
damental al popoarelor de a dis
pune deplin de propriile destine, la 
extinderea, Pe această bază, a conlu

crării cu statele lumii, președintele 
Nicolae Ceaușescu se bucură de un 
imens prestigiu pe plan mondial, 
fiind apreciat pretutindeni ca OMUL 
PĂCII și colaborării Internationale.

Nicolae N. LUPU
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