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Patriotică mindrie pentru strălucitele realizări 
ale României socialiste din cei 15 ani de la Congresul 
al IX-lea, hotărire neclintită a întregului popor 

de a urma exemplul revoluționar de muncă 
și dăruire al secretarului general al partidului 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
PAGINA A III-A,

/75 ANI DE LA CONGRESUL ~ĂL IXÎEÂ M PÂRTÎDULUT>\ 
k ANIț NOUIMLDEȘnN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE J

PROGRAMUL PARTIDULUI
carta fundamentală a vastei activități 

creatoare a poporului nostru 
pentru edificarea noii societăți

O VIE EXPRESIE A AVÎNTULUI 
GINDIRII TEORETICE A PARTI
DULUI. La retrospectiva unui de
ceniu și jumătate de la Congresul 
al IX-lea al partidului — retrospec
tivă care a prilejuit o atît de vie 
reafirmare a deplinei adeziuni a În
tregului popor la politica partidului, 
a înaltei sale stime și prețuiri fată 
de activitatea desfășurată în fruntea 
partidului și statului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constatăm cu 
mare satisfacție uriașele progrese 
ce s-au realizat in dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a 
societății, în consolidarea și perfec
tionarea relațiilor socialiste, în dez
voltarea științei, învățămîntului, 
artei și culturii, în îmbunătățirea 
calității vieții.

în fundamentarea orientărilor care 
au făcut posibilă accelerarea înain
tării societății românești, obținerea 
acelor mari succese ce îndreptățesc 
aprecierea acestei perioade drept cea 
mai rodnică din istoria patriei, un 
rol deosebit a avut elaborarea și 
adoptarea, la Congresul al XI-lea al 
P.C.R., a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Cei 15 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea reprezintă și perioada în care 
pentru prima oară in istoria sa dc 
aproape nouă decenii, partidul poli
tic a! clasei noastre muncitoare a do- 
bindit un program unitar, științific 
fundamentat, cristalizând într-o vi
ziune de largă perspectivă strategia 
generală și orientările tactice ale po
liticii sale interne și externe. După 
cum s-a apreciat și în mesajul adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în cadrul reuniunii solemne 
consacrate aniversării Congresului 
al IX-lea, Programul partidului, a-

doptat în această perioadă, s-a do
vedit un „document de însemnătate 
istorică în viața partidului și po
porului nostru — care a stabilit o- 
biectivele fundamentale ale edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a conturat orizonturile 
înaintării, în perspectivă, a României 
spre comunism. Document de înaltă 
valoare teoretică și practică pen
tru partidul nostru, ' Programul s-a 
înscris, totodată, ca o strălucită 
contribuție la tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare mondiale, con- 
firmind, o dată mai mult, că 
aceasta se îmbogățește Pe baza apor
tului propriu, original al tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești, 

însăși elaborarea Programului a 
reflectat stadiul superior al maturi
zării teoretice și politice a partidu
lui, constituind o vie expresie a pu
ternicului avînt Pe care l-au cunos
cut gindirea teoretică a partidului, 
iiîireaga activitate ideologică in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea.

Așa cum se știe, in fundamentarea 
teoretică, în elaborarea și definiti
varea acestui document istoric, un 
rol determinant a avut secretarul 
general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a fost și 
președintele comisiei de redactare, 
Programul oglindind, în întregul său 
conținut, trăsăturile proprii modului 
său de gîndire și de acțiune : spirit 
novator, înaltă capacitate de a in
vestiga și sintetiza noile procese și 
fenomene ale societății românești și 
ale vieții internaționale, de a pre
vedea în mod științific evoluția lor, 
de a elabora soluții originale, adec
vate realităților țării și corespunză
toare în cel mai înalt grad interese
lor poporului român, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Este necesar de relevat faptul că.

în concepția partidului nostru, orien
tările, tezele și soluțiile date în Pro
gram nu sint considerate ca fiind va
labile în orice condiții și împrejurări, 
ci deschise înnoirilor, perfectibile, 
corespunzător spiritului și esenței 
doctrinei socialismului științific, care 
se află la baza sa. Tocmai in acest 
sens, în cuvîntul introductiv al Pro
gramului P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza : „Va trebui să 
avem permanent în vedere îmbogă
țirea Programului cu noi teze teore
tice reieșite din activitatea de trans
formare revoluționară a societății". 
Pornind de la direcțiile generale de 
orientare și acțiune cuprinse în Pro
gram și luînd în considerație ele
mentele noi apărute în viața eco- 
nomico-socială, congresele partidului, 
conferințele naționale au stabilit șj 
stabilesc, pentru fiecare etapă, mă
surile politice, ideologice și organi
zatorice ce se impun pentru înfăp
tuirea prevederilor și obiectivelor 
Programului.

Făcînd retrospectiva anilor glorioși 
ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea, se poate aprecia că adop
tarea Programului partidului a avut 
o puternică influență asupra dezvol
tării conștiinței revoluționare a mem
brilor partidului, a întregului popor, 
a generat un reviriment în teoria și 
practica construcției socialiste, in 
ideologia marxist-leninistă, a contri
buit efectiv la descătușarea gîndirii 
creatoare și eliminarea unor viziuni 
înguste, schematice, a unor teze 
dogmatice, a creat un climat nou de 
abordare a problemelor socialismului 
științific, ale materialismului dialec
tic și economiei politice, a stimulat 
procesul de perfecționare a vieții 
sociale în toate laturile ei.

înfăptuirea Programului a devenit 
cauza scumpă a întregului partid și 
a întregului popor, înaltul țel ce

concentrează toate energiile națiunii. 
Este concludent pentru perseverența 
cu care se urmărește transpunerea 
lui în viață faptul că prevederile 
actualului cincinal 1976—1980 s-au 
înscris integral în orientările cuprin
se în Program. Directivele pentru 
viitorul cincinal si proaramele-direc- 
tivă, adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., sint menite să asi
gure continuarea pe o treaptă supe
rioară a îndeplinirii Programului 
partidului, realizarea, «în linii mari, 
în deceniul 1981—1990. a sarcinilor 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

STRĂLUCITELE CONFIRMĂRI 
.ALE VIEȚII, Rezultatele obținute 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării în toți acești ani constituie o 
vie ilustrare a realismului Progra
mului. De pe acum se conturează 
limpede, pe baza acestor rezultate, 
perspectiva realizării insufletitorului 
obiectiv pe care l-a stabilit — în
scrierea României pină în 1985 în 
rîndul țărilor cu o dezvoltare eco
nomică medie și ridicarea ei, pînă 
la sfirșitul deceniului, din punct de 
vedere al potențialului economic și 
al venitului național, la nivelul țări
lor industrializate.

După Cum se subliniază în Pro
gram. în întreaga sa nolitică parti
dul nostru a tinut si tine seama de 
rolul determinant al factorilor mate
riali, al economicului in progresul 
multilateral al societății noastre so
cialiste. Tocmai ne baza creșterii pu
ternice a forțelor de producție în 
toate ramurile producției materiale, 
prin continuarea fermă a politicii de

Prof. univ. dr.
Mîhai părăluța

(Continuare în pag. a V-a)
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încheiată cit mai repede, 
cu maximă grijă gospodărească 
O IMPORTANTA CERINȚA: concomitent cu 

secerișul, efectuarea tuturor lucrărilor 
agricole de sezon

Recoltarea griului — principala lucrare agricolă de sezon — a cfrprins 
mal mult de jumătate din teritoriul "țării. Pînă în seara zilei de 21 iulie, 
recolta a fost strînsă de pe 55 Io sută din suprafața cultivată, 7 județe 
anunțind încheierea secerișului. Realizările de pînă acum se datoresc muncii 
harnice a mecanizatorilor, cooperatorilor, specialiștilor din agricultura, acti
viștilor de partid și de stat care au acordat și continuă să acorde sprijinul 
necesar bunei desfășurări a lucrărilor din campania agricolă de vară.

Desigur, suprafața de pe care trebuie să se strîngă încă recolta de 
grîu este mare, aceasta fiind localizată îndeosebi în zonele colinare, unde 
lucrările se desfășoară mai anevoios. De asemenea, tocmai în aceste zone 
ale țării timpul a devenit din nou instabil și poate îngreuna secerișul. In 
aceste condiții se cere — așa cum a indicat comandamentul central pen
tru agricultură - ca organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole 
și consiliile agroindustriale. să acționeze pentru mobilizarea tuturor forțe
lor mecanice și umane de la sate, astfel incit și în aceste zone secerișul 
griului să se încheie la termenele stabilite.

Există reale posibilități in acest sens. Majoritatea combinelor și ce
lorlalte utilaje care au sosit din nord în județele sudice ale țării s-au re
întors în unitățile cărora le aparțin. Totodată, in aceste zone au fost tri
mise în ajutor numeroase combine, eu mecanizatorii respectivi, din jude
țele care au încheiat recoltarea. Totul este acum ca, printr-o temeinică 
organizare a muncii și identificarea operativă o fiecărui lan care dă în 
copt, această puternică bază tehnică să fie folosită intens pentru ca re
coltarea să se desfășoare în ritm susținut.

Desigur, strîngerea, transportul șl depozitarea neîntîrziată a griului 
constituie acum cea mai importantă sarcină pentru oamenii muncii 
din agricultură. Dar in același timp trebuie executate și alte lucrări 
agricole, care nu pot și nu trebuie neglijate în nici un fel. Intre acestea, 
pe prim plan se situează eliberarea neîntîrziată a terenurilor de paie și 
însămînțarea culturilor duble. Trebuie arătat că s-a creat un decalaj apre
ciabil intre suprafețele de pe care s-a strins recolta și cele eliberate de 
paie, ceea ce explică înJ bună măsură de ce pînă la 21 iulie au fost în- 
sămințate cu culturi duble numai 51 la sută din terenurile prevăzute. Co
mandamentul central pentru agricultură a indicat să fie acordată o mare 
atenție însămînțării legumelor. Din dotele furnizate de Direcția generală 
economică a horticulturii rezultă că, din cele 38 640 hectare destinate 
culturilor succesive de legume, au fost însămințate numai 30 500 hectare, 
iar din cele 43 000 hectare cu culturi duble - numai 21 000 hectare. Dacă 
in județele Timiș, Arad, Botoșani, Mehedinți și Teleorman însămînțarea 
culturilor succesive de legume este avansată, în altele — Olt, Ilfov - această 
lucrare a întîrziat mult.

Volumul lucrărilor ce trebuie executate in această perioadă în agricul
tură continuă să fie încă foarte mare, lată de ce organele județene de 
partid ș> agricole, consiliile unice agroindustriale, organizațiile de partid 
de la sate și consiliile populare au datoria să acționeze energic, pe 
multiple planuri, pentru ca toate lucrările de sezon, fiecare din ele avînd 

. importanța sa, să fie executate fără întîrziere.

Viata ec
si sociala

a localităților
patriei

LA COMBINATUL CHIMIC 
DIN FĂGĂRAȘ

Două noi obiective 
economice au intrat 

în circuitul productiv

Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin, o importantă unitate a Industriei navale românești, care o cunoscut In ultimii 15 ani o puternică dezvoltare șl modernizare Foto t E. Dichiseanu

ANI DE GLORIOASE CTITORII
Am avut! cinstea de a 

mă afla de multe ori in 
preajma președintelui ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu numai la 
ocazii festive, ci și la 
anumite ședințe de luciu 
sau vizite făcute cu sco
pul contactului viu, ne
mijlocit cu (ara, ca să 
folosesc un termen con
sacrat. In general, aceste 
discuții la locul de mun
că poartă pecetea grijii 
cu care un inspirator ur
mărește realizarea operei 
sale. E vorba nu numai 
de producție, de modul 
de a exercita o muncă 
colectivă, ci șl de un sis
tem de gîndire și unul de 
execuție. Cu siguranță că 
acest dialog nu ar putea 
avea o maximă eficiență 
dacă intre partenerii de 
discuție nu ar exista o 
comuniune de idei și mai 
ales o cunoaștere profun
dă a problemelor în spe
ță. De obicei, vizitele de 
lucru cuprind obiective 
variate, de la buna gos
podărire a fermelor pină 
la organizarea muncii In 
uzine, puncte social-cul- 
turale etc., problemele 
propuse fiind, prin na
tura lor, diverse si im
previzibile. în ordinea a 
ceea ce s-a făcut sau mal 
e de făcut.

De fiecare dată trebuie 
să mărturisesc că am fost 
surprins de uluitoarea ca
pacitate de cuprindere pe 
care președintele Româ
niei o arăta fată de te
matica generală a vizitei. 
Șl este pe deplin Înțeles 

, ceea ce afirm, pentru că

unul literat un conducă
tor de stat 1 se pare, mai 
întîi de toate, un om de 
concepție, angajind dis
cuții, purtlnd tratative, 
trasind liniile directoare 
ale politicii noastre, mai 
degrabă decit, să zicem, 
un inginer, un agronom, 
un militar sau un socio-'

va lucruri : dacă obiecti
vul industrial, de exem
plu, realizează parametrii 
propuși și cu ce mijloa
ce ; dacă aoest fapt e 
profitabil la toate modu
rile : uman, calitativ și 
cantitativ. Sigur că într-o 
industrializare modernă. 
In care electronica, joacă

Permanent 
dialog cu tara, 
pentru taxă 

------------------- Eugen BARBU --------------------

log, gata să dea soluții 
practice.

Consider că epoca noas
tră a făcut necesară ve
nirea la cîrma tării a unul 
om politic care să fie, in 
același timp, și filozof, 
și om de acțiune. Și spre 
satisfacția noastră. Româ
nia are această șansă. Si
gur că un șef de stat poa
te avea consilieri și să fie 
ajutat de rapoarte, de 
cifre precise și mai ales 
de analize ce sint cer
cetate cu minuție pentru 
că în timpul limitat de
dicat unei astfel de stu
dieri a realității în teren 
se urmăresc de fapt cîte-

rolul preponderent, riscu
rile unor insecurități au 
dispărut aproape total și 
că observația mea ar pă
rea superfluă, dar cel ce 
inspectează riscă să fia 
confruntat cu cifrele idea
le, vreau să zic cu „um
flările", cu „fardarea rea
lității", și nu cu datele 
obiective. Pentru asta, o 
pregătire exemplară ml 
se pare absolut necesară. 
Și prin actele, prin deci
ziile vizind destinul tu
turor domeniilor esenți
ale ale societății, pre
ședintele României s-a 
ilustrat strălucit In acest

sens. Liderul politic au
tentic este cel informat 
în profunzime asupra ce
lor ce i se propun ; el se 
va orienta mai tntîi din 
punct de vedere psiholo
gic, prin puterea de a 
intui realitățile înainte 
chiar de a descoperi me
canica vreunor „esteti- 
zări“. Nu este ușor să știi 
ce-i acela un cîmp agri
col bine preparat sau apt 
pentru anumite culturi, 
oricît ar părea de ele
mentar ; să distingi într-o 
arătură seriozitatea sau 
superficialitatea cu care 
s-a lucrat sau. la o sim
plă privire, să-ți dai sea
ma într-o uzină (care 
arată mai degrabă ca un 
salon în care agregatele 
par mașini tinînd de 
science-fiction) ceea ce e 
realizare concretă sau 
numai decor nefuncțio- 
nal.

Pornind de la aceste 
considerente vreau să 
mărturisesc că de fiecare 
dată cînd m-am aflat ta 
fața complexei și puter
nicei personalități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
am încercat sentimentul 
de uimire plăcută că stau 
tn preajma unui om de 
aleasă vocație, pregătit 
pentru toate problemele, 
fie că era vorba de ma
șini complicate, fapt ce 
presupunea reale aptitu
dini inginerești, fie că
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Săptămtaile trecute, pre
gătind un amplu serial de 
televiziune despre istoria 
teatrului românesc, am 
chibzuit din nou asupra 
contribuției mișcării noas
tre artistice la cristaliza
rea și împuternicirea r- 
dealurilor de justiție so
cială și de afirmare na
țională. Am reflectat la 
greul, la eroicul urcuș al 
generațiilor ce-au cola
borat ca într-un timp 
foarte scurt să se pună 
bazele unui teatru apro
piat ca puține altele de 
inima poporului, deoare
ce e un teatru pe fața 
căruia s-a imprimat me
reu lumina realităților și 
aspirațiilor ce ,i-au fost 
temeiul și perspectiva. Și 
m-am gîndit, de aseme
nea. la uriașul salt pe care 
scena românească l-a fă
cut după Eliberare — 
acest mare act de istorie, 
de la a cărui împlinire 
vom aniversa in curînd 
36 de ani — și mai cu 
seamă In acești ultimi 
cincisprezece ani care au 
trecut de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd 
la cunoașterea și stima de 
care ne bucurăm pînă de
parte au contribuit și 
înfăptuirile teatrului nos
tru. în perioada filmă
rilor pentru serial am 
stat de vorbă cu un 
gazetar de' peste hotare. 
Gazetarul îmi spunea că, 
după părerea lui. in epoca 
noastră, cînd informația 
e atît de palpitantă incit 
concurează și alungă ■ fic
țiunea. nu mai e loc nici 
de carte, nici — mai ales

— de teatru. Cred, stat 
convins că se înșela. Pen
tru că dacă radioul mar
chează minutele vieții, 
jurnalul, ceasurile, iar te
leviziunea serile, cartea și 
teatrul marchează exis
tențele. Da, teatrul a de
venit astăzi, în România 
socialistă, o necesitate ta

adăugat Imediat că. privi
tă în întregul ei, ac
tivitatea teatrelor se în
fățișează astăzi ca una 
dintre cele mai căutate și 
mai apreciate forme de 
cunoaștere, de asumare, 
de dezbatere a probleme
lor contemporane, că ea 
a devenit un factor al

înflorirea 
spiritualității 

românești
-------------------- Radu BELIGAN --------------------

viața spirituală a maselor. 
Ca și cartea, dealtfel. 
Funcția suprem-educativă 
a teatrului se nutrește 
din capacitatea sa de a ri
dica întrebări, de a sti
mula spiritul reflexiv, de 
a încuraja nostalgia re
alizării, a desăvirșirit

Contribuția teatrului la 
această activizare a In
teligenței, a sensibilității, 
a răspunderilor, contribu
ția teatrului la această di
namizare a ceea ce-i mal 
bun și mai de preț ta fie
care dintre noi a cunoscut 
In ultimii 15 ani o ascen
siune remarcabilă. Afir- 
mînd aceasta, «a cuvine

construcției sociale, do- 
bindind nu numai cali
tățile de pe urma cărora 
se Înflăcărează avintul, 
dar poate să profite și te
meinicia.

Sălile noastre de spec
tacol sint pline seară de 
seară. Iar slujitorii sce
nei sint conștient! de în
semnătatea misiunii lor. 
Căci prin teatru se des
chide una dintre cele mai 
importante punți de legă
tură cu tradiția unei cul
turi naționale, prin el se 
face racordul cu tezaurul 
artei universale. Lui îi 
revine îndatorirea de a 
extinde orizontul spiritur

al al publicului, prile- 
juindu-i o privire de an
samblu asupra totalității 
operelor create de geniul 
dramatic al omenirii. In 
sarcina teatrului rămîne, 
de asemenea, obligația de 
a-și învăța spectatorii „șă 
vadă" și să înțeleagă prin 
intermediul imaginii sce
nice.

Desigur că evoluînd o- 
dată cu societatea și in 
cadrul acesteia, odată cu 
întreaga artă și cultură, 
In epoca noastră de mari 
mutații sociale, ‘de verti
ginoasă dezvoltare a ști
inței și tehnicii, a mijloa
celor de comunicare in 
masă, misiunea formatoa
re a teatrului a dobindito 
însemnătate sporită. Așa 
se tace că arta a de
venit, in mod declarat, un 
mijloc de a cunoaște 
și înnobila realitatea, o 
perspectivă comună prin 
care scriitor, regizor, in
terpret, public trăiesc. 
Înțeleg și își asumă în
datoririle fată de istoria 
nouă a zilelor noastre.

Iacă de la Începuturile 
sale. teatrul românesc 
și-a asumat această voca
ție. Dacă stilul unui tea
tru se formează în cadrul 
unei culturi, stilul tea
trului românesc s-a for
mat odată cu constituirea 
culturii naționale, scena 
fiind una din componen
tele de bază ta procesul 
de afirmare a acestei cul
turi. Există o direcție a
(Continuare 
tn pag. a IV-a)

Au trecut mai DUtin de trei 
săptămîni de cînd am anuntat 
în ziarul nostru intrarea in 
funcțiune, la Combinatul chimic 
din Făgăraș, a unei moderne fa
brici de amoniac si iată că. de 
pe aceeași platforma industriala, 
primim vestea unei noi realizări 
de prestigiu : intrarea in circui
tul productiv. la întreaga lor 
capacitate. a unei noi fabrici de 
acid azotic diluat si a celei de-a 
doua linii de fabricare a îngră
șămintelor chimice De bază de 
azot.

După cum ne informează ing. 
Teodor Suteu. directorul combi
natului. aceste două noi obiecti
ve se caracterizează nrintr-un 
înalt grad de eficientă economi
că. Fabrica de acid azotic reali
zează o producție cu 60 la sută 
mai mare decit fabrica existen
tă înaintea ei. în același timp, 
noua canacitate fabrică un pro
dus cu o concentrație mult mai 
mare. Producția fizică ne om al 
muncii la noua fabrică de acid 
azotic va fi de Dește două ori 
mai mare decit cea realizată la 
fabrica veche. Un alt element 
care asigură o eficientă econo
mică superioară îl constituie 
consumul de energie electrică 
realizat pe tona de Produs. care 
este de neste 13 ori mai redus 
decit la fabrica veche.

Prin intrarea in funcțiune a 
fabricilor de amoniac sil acid 
azotic s-au creat premise ca 
producția de îngrășăminte chi
mice ne bază de azot a combi
natului să sporească cu 150 la 
sută. Este de subliniat si faptul 
că circa 90 la sută din uti
lajele cu care sint echipate cele 
două obiective au fost realizate 
în tară, in SDecial la întreprin
derile de utilai chimic din 
București și Făgăraș. (Nicolae 
Mocanu).

CUGIR

„Automatic" — o nouâ 
mașina electrocasnicâ

La întreprinderea mecanică 
din Cugir a intrat in producția 
de serie Drima mașină automa
tă de spălat rufe realizată in 
tara noastră, cu denumirea 
..Automatic". Ea ilustrează pre
ocuparea harnicului colectiv al 
acestei unităti pentru înnoirea

si modernizarea producției, pen
tru a pune Ia dispoziția gospodi
nelor mașini de uz casnic de 
înaltă tehnicitate. Mașina de 
spălat rufe ..Automatic" are o 
capacitate de spălare de 5 kg 
rufe uscate. Ea execută automat 
cicluri de orespălare. spălare, 
limpezire, stoarcere, precum si 
tratamente speciale : ăcretare. 
car turnare. albăstrire. inălbire. 
Pentru execuția automată a 
acestor operații, mașina de spă
lat rufe ..Automatic" este prevă
zută cu 12 programe de spălare. 
Operațiile pe care le execută 
sint de. cea mai bună calitate. în 
condițiile unui consum rational 
de energie electrică. (Ștefan Dl- 
nică).

A
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SECERIȘUL GRÎULUI
- încheiat cit mai grabnic !

Odată cu introducerea noului mecanism economico-flnanciar, partidul a 
precizat că măsurile de perfecționare a conducerii șl planificării activității 
economico-sociale se refera și la consiliile populare de toate nivelurile. Ast
fel. in cuvintarea rostită la Conferința pe tară a președinților -consiliilor 
populare din 29—31 martie 1978. secretarul general al partidului sublinia : 
„Autoconducerea și autofinanțarea necesită ca flecare unitate terltorlal-admi- 
nistrativă, fiecare oraș, comună să aibă propriul buget de venituri și cheltu
ieli. Trebuie să acționăm în așa fel îneît, în cîțiva ani, toate localitățile pa
triei să se poată autofinanța și să nu mai aștepte dotări de Ia bugetul 
stalului".

Intenționind să facem cunoscută experiența unor consilii populare cu 
rezultate concludente în direcția autegospodăririi 51 autofinanțării; am so
licitat o convorbire pe această temă tovarășului Gheorghe Matei, prim- 
vicepreședlnte al Consiliului popular județean Argeș.

Ieri, in unele unități agricole din județul Teleorman, i-a recoltat griul de pe ultimele suprafețe Foto : A. Papadiuc

Consiliul popular - inima spiritului gospodăresc!

Cu forțe locale, din resurse locale
- venituri ce înlocuiesc subvențiile

de la bugetul central

Județele Tulcea și Buzău 
au terminat recoltatul

Telegrame adresate C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Tulcea au terminat recoltarea 
griului de- pe întreaga suprafață cul
tivată. Conteotnitenț au fost eliberate 
terenurile, ’ s-au executat arături și 
au fost insărtaințate cu culturi duble 
și succesive șrproape 30 000 hectare. 
Anunțînd acestt succes printr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicol.Ve Ceaușescu, Comi
tetul județean Tulcea al P.C.R. 
subliniază : „Oajpenii muncii din 
agricultura județului dedică aceste 
succese împlinirii a' 15 ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului Comu
nist Român, activității rodnice și 
neobosite pe care O' desfășurați în 
fruntea partidului și statului. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că lucră
torii ogoarelor județului .nostru, în 
frunte cu comuniștii, vor acționa cu 
Întreaga lor capacitate de muncă 
pentru executarea la timp.și de cali
tate a tuturor lucrărilor' agricole, 
contribuind astfel la Înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de. Congre

satu mare: Inițiative bune, dar și 
probleme încă nesoluționate

în unitățile agricole din județul 
Satu Mare, recoltarea griului se des
fășoară în condiții deosebite, deter
minate de evoluția vremii. Astfel, 
după un debut promițător, secerișul 
a fost Întrerupt ca urmare a ploii 
căzute în zilele de 21 și 22 Iulie. Spre 
• se evita orice pierderi de produc
ție, se impun măsuri și mal energi
ce în cadrul fiecărei unități agrico
le, al fiecărui consiliu agroindustri
al, astfel îneît fiecare „fereastră" de 
timp prielnic să fie folosită din plin 
la strîngerea și depozitarea recoltei. 
Privită prin prisma acestui impera
tiv, activitatea la seceriș, așa cum 
rezultă din experiența unor unități 
agricole, pune in evidență atît ini
țiative demne de a fi generalizate, 
cit și unele deficiențe care se impun 
Înlăturate cit mal grabnic.

în consiliul agroindustrial Odorheu 
»-a lucrat din plin la secerișul griu
lui. La C.A.P. Lazuri, toate cele 14 
oombine erau grupate. După prima

Ls prima vedere cifra ar putea stîrni nedumerire : cum, numai 70 ta 
sută din metalul consumat se regăsește în produsul finit ? înseamnă ca 
restul de 30 la sută a luat drumul cuptoarelor. Da, din păcate așa este : 
mașinile electrice rotative — căci despre ele este vorba — au prin con
strucție forma aproximativ cilindrică, dar fiecare piesă componentă se 
„scoate din tablă sau alte profile de formă dreptunghiulară ; deci, inevi
tabil. de la debitare rămîn colturi mai mari sau mai mici, după cum sint 
și dimensiunile pieselor. Tocmai de aceea, în discuțiile cu muncitori, 
maiștri si specialiști de la întreprinderea „Electroputere" din Craiova, am 

poate crește coeficientul de utilizarepus cu insistentă Întrebarea : cum 
a metalului ?

— Cu cițiva ani în urmă, un co
eficient de utilizare a metalului de 
70 la sută părea de neatins, ne-a 
spus ing. Dumitru Cristea. director 
adjunct științific al Centrului de oer- 
cetări științifice și inginerie tehno
logică „Electroputere" din Craiova. 
Și aceasta pentru că, practic, obți
neam in cele mal bune cazuri co
eficienți de 50—60 la sută. Saltul s-a 
produs ca urmare a adoptării planu
rilor de croire combinată, care ne 
permit ca din foaia de tablă să croim 
mai multe repere, mai mari sau mai 
mici, de diferite forme. Un alt pas 
l-a constituit „lansarea" în fabrica
ție a materialelor cu ajutorul calcu
latorului electronic, care, între cri
teriile de optimizare, ține seama și 
de consumurile tehnologice raționa
le prevăzute de proiectanțl, de pla
nurile de tăiere combinată.

— Așadar, totul pare în regulă, In- 
trucît calculatorul poate da soluții 
optime în sensul minimizării consu
mului de metal...

— într-adevăr, pare în regulă, dar 
calculatorul lucrează după datele pe 
care i le putem noi furniza. Or, a- 
cum ne dăm seama că se poate mer
ge mai departe în direcția reducerii 
consumului de metal.

Din discuțiile cu colaboratorii to
varășului director notăm cîteva ase
menea posibilități.

O primă problemă : lansarea în 
producție a materialelor se face pe 
fabrici și nu centralizat pe întreprin
dere. Așa incit, calculatorul tine sea
ma numai de necesitățile producției 
unei fabrici, neputînd dirija un a- 
numit material spre realizarea unei 
game mai largi de piese care să-i a- 
sigure o utilizare cit mai completă. 
De ce se procedează așa ? Pentru că, 
deocamdată, Întreprinderea „Electro- 
putere" nu și-a organizat un sector 
de debitare centralizată a materiale
lor. 

sul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român.

Ca urmare a organizării temeinice 
a muncii în unitățile de stat și co
operatiste, a folosirii mai bune a 
mijloacelor mecanice și a timpului, 
lucrătorii ogoarelor județului Buzău 
au încheiat, marți, recoltatul griului 
pe toate cele 63 215 ha cultivate.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Buzău al P.C.R, 
informează că, î.n prezent, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din agricul
tura județului își concentrează for
țele pentru eliberarea terenului, pre
gătirea solului și înaămîn tarea cul
turilor duble și succesive de porumb 
și legume pe suprafețe cît mai mari, 
pentru strîngerea recoltei de legume 
și fructe. „Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județ — se spune în tele
gramă — vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că nu. vor precupeți nici un efort 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce le revin în agricultură".

zi de seceriș se cunoșteau cu exac
titate mecanizatorii fruntași, cu cela 
mai mari cantități recoltate : Totna 
Codaț, AL Princz, Ernestin Biro și 
Vasile Buzduc. Pe un grafic origi
nal, avînd ca generic cuvintele : „Pe 
locul întîi — griul, piinea țării !“ 
sînt consemnate cu stegulețe de di
ferite culori, în dreptul fiecărui me
canizator, cantitățile recoltate în zi
ua respectivă. Este o formă eficien
tă a activității politico-educative de 
natură să mobilizeze eforturile me
canizatorilor la recoltat

Organele de specialitate au con
statat. totuși, pe alocuri o partită de 
irosire a timpului destinat recoltării, 
în pauza cînd mecanizatorilor 11 se 
servește masa, combinele staționează. 
Timp extrem de prețios care ar pu
tea fi folosit dacă s-ar adopta e 
soluție pentru ca combinele să poată 
lucra fără răgaz. O asemenea solu
ție s-a găsit la cooperativele Vezen- 
diu, Tiream. Andrid, DindestL din

Ar fi rațională o asemenea solu
ție organizatorică a debitării centra
lizate ? Să apelăm Ia două exemple. 
Astfel, capetele de cupru electrolitic 

trapezoidal pentru mașinii* electric* 
se pot folosi la confecționarea cle
melor de legătură necesare fabricii de 
aparataj. iar resturile de cupru de 
la lamelele de colector ale mașini
lor electrice sînt utilizabile pentru 
realizarea „degetelor de contact", pie
se componente ale aparatajului elec
tric. Numai în aceste două cazuri se 
pot economisi circa 40 de tone de cu
pru, in valoare de peste 3 milioane 
lei. Asemenea soluții gospodărești ar 
putea fi căutate și aplicate și în alte 
cazuri. Cit de multe ? Care ar fi e- 
ficiența economică ? Din păcate, ni
meni n-a tăcut încă un talcul. Dar 
credem că, pînă la reorganizarea ac
tivității de debitare, poate începe ne
întârziat o amplă acțiune de perfec
ționare a planurilor de croire com
binată, a programelor de debitare a 
laminatelor, chiar dacă aceasta pre
supune un efort suplimentar pentru 
punerea la punct a cooperărilor din
tre sectoarele de debitare ale fa
bricii.

consiliul agroindustrial Tiream, în 
aceste unităti. mecanizatorilor li sa 
servește masa pe rind. in acest răs
timp combinele respective fiind con
duse în lan de șeful secției de me
canizare si de mecanicul de întreți
nere. O metodă care, credem, se 
impune a fi generalizată, cu atît mai 
mult în actualele condiții create de 
ploile care întîrzie recoltarea. în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Tiream se aplică și alte măsuri me
nite să asigure o productivitate 
ridicată a muncii mecanizatorilor în 
condițiile grele ale terenului cu exces 
de umiditate. Astfel, pentru fiecare 
două combine s-a repartizat o per
soană care, tatonînd fiecare parcelă, 
indică mecanizatorilor porțiunile mal 
zvîntate unde pot intra cu combina 
fără teama că se va împotmoli. Con
comitent. în aceste unităti acționează 
și cosașii.

bihor: 5200 de hectare pe zi 
nu-i un ritm greu de realizat; dacă 

ar funcționa toate combinele».
în județul Bihor, deși recoltarea 

orzului s-a desfășurat printre ploi, 
totuși s-a încheiat cu bine. Acum, 
toate forțele sint concentrate în la
nurile de griu. Cu toate eforturile 
depuse, stadiul acestei lucrări este 
încă sub nivelul posibilităților. Pînă 
acum, recolta a fost strînsă de pe 
numai 24 la sută din suprafața to
tală. Oricum, prea puțin fată de 
numărul zilelor caniculare de care a 
beneficiat în ultimul timp și a- 
ceastă zonă, ca șl față de forțele 
concentrate în zona de ctmpie, nu 
pe deplin folosite în unele unități. 
Luni, de pildă, în raza consiliului 
agricol Ținea, cîteva combine stăteau 
din cauza unor defecțiuni. Așa se 
•xplică de ce viteza medie zilnică pe 
județ se menține în limitele de 
3 000—3 500 hectare, față de 5 200 hec
tare cît s-a stabilit Iată de ce co
mandamentul județean pentru agri
cultură a procedat la transferări de 
forte mecanice din partea de deal 
spre dmpie, unde volumul de muncă 
este, firește, mal mare. Menționăm 
aici șl ajutorul primit din partea ju
dețului vecin, Cluj, care a detașat în 
Bihor 152 de combine.

Există deci destule forțe pentru a 
m lucra intens. Totul este ca ele să 
fie bine folosite. Spunem aceasta 
deoarece, în condiții relativ asemă
nătoare, vitezele de lucru diferă. Ne 
referim la norma zilnică pe combină 
•— 6 hectare — care nu s-a realizat 
peste tot. lata un argument care 
demonstrează că se putea face mal 
mult: mecanizatorii Vasile si loan

Cum se aplică în secția de debi-' 
tare planurile de croire combinată a 
metalului ? Spre lauda colectivului de 
aici, trebuie să spunem că s-a instau
rat o disciplină riguroasă în aceaș- 
tă privință. Munca este organizată pe 
principiul trecerii resturilor de me
tal de la o stanță la alta, potrivit 
planurilor de croire. Resturile de ta
blă silicioasă care rezultă de aici sînt 
apoi încărcate și transportate direct 
la unitatea teritorială specializată de 
colectare a metalului. Luăm la în- 
tîmplare din conteiner citeva aseme
nea resturi de tablă și constatăm că 
din de s-ar mai putea confecționa, 

înainte de a fi trimise la retopit, alte 
repere mai mici. De ce nu se face o 
triere suplimentară a acestora ?

— Planurile de croire combinată țin 
seama nu numai de criteriul dimi
nuării consumului, ci și de acela al 
încadrării într-o anumită manoperă — 
ne relatează ing. Victor Stănescu, 
șeful serviciului de programare a 
producției. Sortarea suplimentară a 
resturilor de metal presupune utili
zarea unei forte de muncă în plus, 
în afară de aceasta, ne dăm seama 
că alte unități, fie producătoare de 
aparatură electrotehnică — îndeosebi 
de motoare electrice sau transforma
toare mici — fie specializate în acti
vitatea de reparații, ar putea utiliza 
asemenea resturi, dar nu se prea în
deamnă să o facă.

Evident, oricît de justificate ar fi 
asemenea../ justificări, ele nu pot fi 
admise. Credem că Centrala Indus
trială de mașini și materiale electro
tehnice — grefată chiar pe între
prinderea „Electroputere" — și, cu

Cîteva deficiente ridicate de acest 
început de campanie ne-au fost pre
zentate de tovarășul Vasile Katona, 
președintele consiliului agroindus
trial Odorheu. Este vorba. în prin
cipal. de insuficienta mijloacelor auto 
destinate transportului griului de la 
tarla la baza de recepție. In ziua 
raidului, din cele 36 de autocamioane 
pe care întreprinderea de transport 
special pentru agricultură s-a anga
jat să le pună la dispoziția consiliu
lui agroindustrial au sosit doar 4. 
Se simte, de asemenea, lipsa rulmen
ților capsulați pentru combine. Trus
tul S.M.A. Satu Mare adresează un 
apel tovărășesc colectivului între
prinderii „Rulmentul" Brașov pentru 
a livra grabnic cantitățile de rul
menți solicitate.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

Boțoc, Alexandru Sărac șl Pavel 
Ilea au realizat, în lanurile C.A.P. 
Ucuriș, o viteză de pînă la 10 hec
tare pe o combină. Bine se lucrează 
și la C.A.P. Salonta, unde au fost 
transferate combine la nivelul cerin
țelor. Aceeași bună apreciere și despre 
modul în care se lucrează la C.A.P. 
Mădăras. Evidențiem aici — la Sa
lonta și Mădăras — ceea ce nu-1 de 
lăudat în alte unităti cu posibilități 
relativ egale — că secerișul se apro
pie de sfirșit. La fel de bine stau 
lucrurile în ce privește balotarea și 
transportul paielor, eliberarea tere
nului, care tn mare parte a fost în- 
sămințat pentru o nouă rodire.

Chiar și în raza consiliului agro
industrial Cefa — dealtfel bine cotat 
— există însă unități unde s-a aș
teptat prea mult coacerea griului pe 
toate suprafețele, în loc să se fi lu
crat șl pe parcele mal reduse. Timp 
prețios putea fi cîștigat șl în alte 
consilii, cum este cel din Ținea, unde 
nu s-a acționat destul de operativ 
și energic pentru recoltarea griului 
din soiurile timpurii cultivata pe în
tinse suprafețe.

Incepînd de Ieri, în Bihor plouă 
din nou, ceea ce a dus, firește, ta o 
întrerupere temporară a lucrărilor 
din cîmp. Griul , e copt ți, de aceea, 
se cere ca pînă la sfințitul lunii, prin
tr-o temeinică organizare, această lu
crare să se încheie pe tot cuprinsul 
județului.

Alexandru PETI
corespondentul „Scîntell*

atlt mai mult, departamentul de re
sort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ar putea asigu
ra o soluționare operativă a pronte- 
mei recuperării și redistribuirii între 
unităti a resturilor de tablă silicioa
să. Pentru că, la fel ca In toate sec
toarele industriale, problema recupe
rării și valorificării integrale a re
surselor materiale refolosibile rezul
tate din procesul de producție se 
pune cu deosebită acuitate și în a- 
cest domeniu. Această problemă tre
buie privită, așa cum a subliniat re
cent conducerea partidului, ca o 
parte importantă a asigurării ma

teriilor prime și materialelor necesa
re activității de producție. Cu atît 
mai mult trebuie să se acționeze în 
acest sens cu cit există precedente 
în organizarea unei conlucrări efi
ciente in 'valorificarea resturilor de 
tablă silicioasă cu „Electromotor" din 
Timișoara si „Electrobobinajul" din 
București.

în construcția unei mașini electri
ce intră și alte materiale. în afară 
de tabla silicioasă : profile, țevi, ta
ble, piese turnate. Maistrul Ion Bog
dan, șeful atelierului de axe-freze, a- 
flind că ne interesează problema e- 
conomisirii metalului, ține cu tot 
dinadinsul să ne arate o grămadă a- 
preciabilă de piese turnate. în prin
cipal bucși, sosite „.gata defecte" de la 
turnătoria de la Băilești, de la aceea 
a întreprinderii de tractoare și ma
șini agricole, aflată peste drum, pre
cum și de la propria turnătorie.

— Nu sînt bune de prelucrat pen
tru că, după turnare, nu s-a res

— Cite unităti teritorial-adminis- 
tratîve din județ au. in prezent, 
buget de sine stătător?

— Municipiul Pitești, toate cele 4 
orașe — Cîmpulung. Curtea de Argeș, 
Costești și Topoloveni — precum și 
47 de comune, prin realizarea de 
bugete de venituri și cheltuieli mai 
bine echilibrate, se autofinanteazâ. 
Anul acesta numărul localităților 
care și-au asigurat condiții propice 
de autogospodărire Si autofinanțare 
se vor ridica la 80. din totalul de 94 
de localități rurale ale județului.

— Care este, ca să spunem asa, 
„cheta;' succeselor obținute ?

— Noțiunile de autogestiune econo- 
mico-financiară și autofinanțare, in
clusiv pentru unitățile teritorial-ad- 
ministrative. implică desfășurarea 
unei activități producătoare de veni
turi și efectuarea de cheltuieli in 
condiții de cât mai rațională utilizare 
a fondurilor materiale si bănești, 
astfel îneît să se obțină acoperirea 
cheltuielilor din venituri proprii. în 
județ, proporția de acoperire a 
cheltuielilor din venituri proprii in 
bugetele comunelor. a marcat o con
tinuă creștere. La noi. proporția de 
acoperire a cheltuielilor din venituri 
proprii a atins, in ultimii doi ani, 
106 la sută față de prevederile Ini
țiale.

— Deci chibzuință la capitolul 
cheltuieli reprezintă o latură, iar spo
rirea veniturilor proprii cealaltă latu
ră a chestiunii. Care sint căile de 
sporire a veniturilor?

— Calea cea mai simplă este valo
rificarea superioară a resurselor lo
cale materiale Și umane. Spre exem
plu. prin folosirea Iți construcții a cît 
mai multe materiale — ca varul. Pie
trișul. lemnul, cărămida — procurata 
din resurse locale. Această preocu
pare nu e nouă pentru consiliile 
populare din județul nostru, dar aș 
vrea să subliniez, documentele de 
partid din ultima perioadă și. In spe
cial. cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu activul 
și cadrele de bază din sistemul coo
perației și consiliile populare, ne-au 
determinat să reanalizăm posibilități
le. Am constatat că ele sint. mult 
mai mari decît au fost folosite pînă 
acum 51 stă în puterea activului nos
tru să le pună în valoare. Prlfttr-o 
permanentă conlucrare a consiliului 
popular, deputaților 51 locuitorilor, 
materialele de construcție din resur
se locale pot fi astfel valorificata 
îneît să asigure grăbirea rezolvării 
marii majorități a problemelor gos
podărești. devenind, concomitent, 
prin prelucrare Și livrări, un impor
tant Izvor de venituri.

BRĂILA

Un nou șantier 
al tineretului

în comuna Bărăgan». județul 
Brăila, e-a deschis un nou șan
tier de muncă patriotică al ti
neretului. Timp de două luni, 
sute de tineri vor lucra eșalo
nat. în eaote serii, pe terasa Bă- 
răganu din cadrul sistemului de 
hidroameliorații Ialomița-Căl- 
mățui, unul din 
sistem* de acest 
Valoarea muncii 
tăsurata de tinerii brălleni *• va 
ridica ta suma d« C milioana taL 
(Oomeliu Ifrlm).

cel* mal mari 
gen din tară, 
patriotic* dea-

pectat regimul d» răcire, ne explică 
maistrul Bogdan. O situație de in
disciplină tehnologică de neînțeles : 
cum pot unii să trudească pentru a 
fabrica un produs, pe care apoi să-l 
strice din neglijentă cînd este 
aproape gata ?

într-altă parte a fabricii, în «ec- 
torui de prelucrări prin așchiere, un 
grup de strunguri lucrează de zor, 
înconjurate de șpan. De-ar fabrica 
măcar piese speciale pentru mașini
le electrice I Dar nu, ele produc... 
șuruburi. Da ! Șuruburi standardiza
te, caro în fabricile specializate de 
la. Bacău, Sighetu Marmației și O- 
dorheiu Secuiesc se pot realiza prin 
tehnologii moderne, cu consumuri 
mici de metal. Cum însă unitățile res
pective nu-și îndeplinesc obligațiile 
contractuale, șuruburile necesare se 
fac aici, la „Electroputere". cu mari 
consumuri de metal. Inginerul Stă
nescu ne face un calcul pentru un 
caz : șurubul metric 30/110. în două 
luni, pentru cantitatea de șuruburi 
necesară s-au consumat două tone 
de laminate, din care o jumătate de 
tonă s-a transformat în... șpan.

Din discuțiile cu oamenii din fa
brică am reținut o serie de soluții de 
economisire a metalului, cu influen
țe pozitive mai mari sau mai mici pe 
planul eficienței producției. Important 
este că fiecare, la locul său de mun
că, se străduiește să manifeste spirit 
critic și autocritic, fiind preocupat de 
evitarea risipei. S-a ajuns la o ase
menea atitudine activă, responsabilă 
pentru că intreg colectivul a fost an
trenat la adoptarea măsurilor de e- 
conomisire a metalului, printr-o 
muncă politică stăruitoare, concretă 
de explicare a însemnătății reducerii 
consumurilor, a economisirii resurse
lor materiale, pentru creșterea pro
ducției nete și a beneficiului. Hotărî- 
tor este acum pasul următor — șl 
anume, valorificarea neîntârziată a 
ideilor și soluțiilor de economi
sire a metalului. In. aoest scop con
ducerea întreprinderii și a centralei 
trebuind să treacă la rezolvarea de 
fond a unor probleme de care de
pinde ridicarea mai substanțială a co
eficientului de utilizare a metalului.

Cornellu CÂRLAN 
Nieolae PETOLESCU

O sursă Principală de sporire a ve
niturilor rămîne creșterea producției 
bunurilor agroalimentare. Și sub 
acest aspect. îndeplinirea sarcinilor 
trasate la Consfătuirea cu activul din 
sistemul cooperatist si consiliile 
populare va avea efecte marcante 
asupra bugetelor localităților. Primă
riile din județ au și trecut la recon
siderarea tuturor posibilităților de 
mai bună organizare a Producției 
agricol* și folosire a terenurilor, de

DESPRE AUTOGOSPODĂRIREA 
Șl AUTOFINANȚAREA 

CONSILIILOR POPULARE 
Convorbire cu tovarășul 

Gheorghe MATEI, 
prim-vîcepreședint* al Consiliului 

popular al județului Argeș

planificare riguroasă, pînă Ia nivel 
de gospodărie țărănească, a producți
ei agricole, astfel incit să se obțină 
însemnate sporuri. S-a prevăzut astfel 
realizarea în plus a 17 500 tone griu 
$i 19 700 tone porumb. 21 580 tone le
gume Și 16 570 tone fructe, extinde
rea culturilor de arbori fructiferi. Di
recția agricolă a fost îndrumată pen
tru a amenaja maternități unde să 
fie produși 15 000 de purcei care să 
fie dațl locuitorilor spre creștere și 
îngrășare. De asemenea, sătenii și 
orășenii au fost ajutați cu semințe, 
material săditor. folii de polietilenă 
și asistență tehnică pentru a produce 
peste 50 000 de tone de legume și 
zarzavaturi în solarii și curii pentru 
consumul lor șl pentru piață. Neîn
doios. ridicarea producției agricole 
determină. în ultimă instanță, spori
rea fondului total de retribuire și 
deci, creșterea surselor de venituri în 
bugetul tuturor coțrtunelor. Alte mă
suri de sporire a bazei de venituri 
proprij a fiecărei localități vizează 
dezvoltarea în continuare a activită
ților industriale legate de nevoi 
locale, a artizanatului șl. tn mod 
deosebit a activităților de mică in
dustrie.

Urmărim cu consecventă această 
relație directă care există între creș
terea activității economice — pe baza 
resurselor și posibilităților locale — 
și renunțarea ta subvențiile de la 
bugetul central.

— V-am maa si ne exemplificați 
aceste orientări prin rezultatele ob
ținute de diferite comune.

IN COMERȚUL DE STAT IALOMIȚEAN 
IN ULTIMUL DECENIU Șl JUMĂTATE 

Un volum de mărfuri 
de peste trei ori mai mare

Modernul magazin „Romarta “ din Slobozia

— în ultimul deceniu 
ți jumătate, asemenea 
tuturor sectoarelor de 
activitate din județul 
nostru și din toată 
țara — ne spune tova
rășul Marin Adam, di
rectorul Direcției co
merciale a județului 
Ialomița — comerțul 
de stat a cunoscut 
profunde transformări 
înnoitoare. în 1968, 
toate unitățile comer
ciale de stat din jude
țul nostru însumau o 
suprafață de numai 245 
de metri pătrați și 
acestea amplasate nu
mai in municipiul Că
lărași. Toate celelalte 
magazine de desfacere 
a produselor textile, 
confecții, încălțăminte, 
electrotehnice, menaj 
și alimentare își des
fășurau activitatea in 
imobile închiriate, 
foste circiumi, niște 
maghernițe lipsite de 
dotările tehnice ne

cesare. La ora actua
lă numai în munici
piul Slobozia, unde în 
1968 nu exista nici un 
spațiu comercial pro
priu, s-a construit o 
adevărată salbă de ma
gazine insumind peste 
20 000 de metri pătrați. 
Magazine mari, mo
derne, bine aprovizio
nate cu toate mărfu
rile industriale și ali
mentare solicitate de 
populație.

Iată cîteva dintre 
marile magazine apă
rute în noul peisaj 
urban al Sloboziei : 
„Romarta", „Triumf", 
„Modern", „Azur", 
„Bucuria copiilor",
„Select", „Feroviarul". 
Ele pun Ia dispoziția 
cumpărătorilor o ga
mă largă de articole 
de îmbrăcăminte, în
călțăminte. țesături, 
aparatură electrotehni
că. mobilă, piese au
to, covoare, artizanat

— Punînd an de an în valoare re
surse locale, consiliul popular al co
munei Vlădești. are adunat in bancă 
un cont de circa 6 milioane de lei. 
Din fonduri proprii a fost construit 
în centrul civic un dispensar uman 
cu dotările necesare : tot aid se 
înaltă, prin cheltuielile noastre, 
o grădiniță cu etaj. Un sector 
important. spre care este îndreptată 
atenția primăriei este cel al valori
ficării fructelor. îndeletnidre de tra
diție în comună. întrucît in fiecare 
toamnă se înregistrau goluri in ac
tivitatea de preluare a fructelor, atît 
a celor din cadrul cooperativei agri
cole. cit Si din gospodăriile popu
lației. în localitate se află in stadiu 
de finisaj un complex de semlindus- 
trializare a merelor si prunelor in 
care vor lucra peste 100 de oameni. 
Alți 150 de oameni lucrează în acti
vitățile prestatoare de servicii și da 
producție ale cooperativei agricole și 
cooperativei de consum. Primăria da 
la Vlădești folosește cu tot mai bune 
rezultate in activitățile ce le des
fășoară munca vOluntar-patriotică. 
Numai anul trecut, prin aportul ce
tățenilor s-au redus cheltuielile de la 
buget cu 500 000 lei.

Cu grijă deosebită și-a întocmit 
bugetul de venituri și cheltuieli șl 
primăria din Izvoru. Pentru sporirea 
veniturilor — localitatea e situată 
într-o importantă zonă agricolă — 
primăria acționează in direcția creș
terii recoltelor de cereale și produc
ției animaliere din cooperativa agri
colă, întreprinderea agricolă de stat 
și complexul de vaci cu lapte, surse 
ce se vor regăsi în diferite chipuri 
în creșterea puterii economice a co
munei, a oamenilor săi. La ora ac
tuală se organizează o maternitate 
de scroafe a cooperativei de consum, 
care să livreze sătenilor, purcei pen
tru îngrășare.

— Ați menționat, ca alt termen al 
autofinanțării, eliminarea cheltuieli
lor neeconomicoa.se. Ce ne-ati putea 
spune despre reducerea la strictul 
necesar a cheltuielilor Si utilizarea 
fondurilor cu eficientă economică si 
socială maximă ?

— Pe ansamblul județului se i'educ 
cheltuielile administrativ-gospodă- 
rești cu circa 15 la sută în compa
rație cu anul trecut. Concret, această 
reducere se întemeiază pe mai buna 
întreținere a imobilelor proprietate a 
statului, economisirea de combustibil 
și energie electrică, mai buna gos
podărire și înfrumusețare a localită
ților prin muncă patriotică. Și în ac
tivitatea cuîtural-educativă s-a intro
dus mai multă ordine, o disciplină 
financiară mal riguroasă, evitîndu-se 
cheltuielile inutile. Se va perfecționa 
sistemul de analiză la toate nivelu
rile. în vederea limitării cheltuielilor 
la strictul necesar. în paralel cu spo
rirea veniturilor bugetare provenite 
din valorificarea superioară a resur
selor materiale Si umane.

Avînd în vedere cele de mai sus. 
ne vom sfătui mai mult cu locuitorii 
comunelor, cu membrii de Partid și 
ai O.D.U.S., cu deputății, pentru tra
ducerea în viată a măsuri Iot- între
prinse și găsirea de noi soluții care 
să contribuie la dezvoltarea • tot mai 
accelerată a localităților județului

Convorbire consemnată d* 
Gheorghe C1RSTEA 
corespondentul „Scîntell*

etc. Lor II se adaugă 
mari magazine ali
mentare cu autoservi
re. La rîndul său, re
țeaua de magazine din 
municipiul Călărași a 
ajuns, de la cei 245 
de metri pătrați in 
1968, la 18 000 metri 
pătrați în prezent, dis- 
punînd de toate con
dițiile desfășurării u- 
nui comerț modern, ci- 

. vilizat. Șl în celelalte 
orașe ialomițene s-au 
dat în folosință uni
tăți comerciale noi, 
bine aprovizionate.

Este de menționat 
faptul că în ultimul 
deceniu și jumătate, 
volumul desfacerilor 
de mărfuri a sporit de 
peste trei ori. ceea ce 
atestă creșterea puterii 
do cumpărare a ialo- 
mițenilor.

MIhaî V1ȘO1U 
corespondentul 
„Scîntell"

neeconomicoa.se
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PATRIOTICĂ MiNDRIE PENTRU STRĂLUCITELE REALIZĂRI ALE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE DIN CE115 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA, HOTĂRÎRE 
NECLINTITĂ A ÎNTREGULUI POPOR DE A URMA EXEMPLUL REVOLUȚIONAR 
DE MUNCĂ Șl DĂRUIRE AL SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
$ •

în aceute momente «ile unul stră
lucit bikiiț, gindurile cele mal alese, 
sentimentale de fierbinte dragoste, 
profundă \și adincă reaunoștință se 
Îndreaptă >către dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, inițiatoswl și promotorul înțelep
te! politici interne șl interriaționale 

I a partidului și statului, proeminentă 
personalitate , a lumii contemporane 
— se arată iii telegrama adreuată de 

! COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Al„ P.C.R-, Sîntem fericiți că tră
im ca martori » făuritori cea mal 

! dinamică epocă din noua istorie a 
României, ale cărei uriașe transfor
mări înnoitoare pe toate tărimurile 

I sînt indisolubil legate de clarviziu-
; nea științifică, cutezanța revoluțio

nară, perseverenta și dăruirea cu 
care ne-ați călăuzit, punlnd întot
deauna mai presțis de orice intere- 

! «ele '• supreme alei- celor din rtndul 
cărora v-ați riscat, cauza clasei 
mfcncătoare, a întregii noastre socie- 

| «iresîndu-v& un . respectuos oma
giu ' pentru tot ceen ce ați făcut și 
faceți spre binele ponorului român, 
al cauzei păcii și socialismului in lu
me, Vă exprimăm, din adincul ini
milor'floastre, cele mai vii mulțumiri, 
alături, de gratitudinea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor risnneii de pe 
aceste (frumoase meleaguri ale pa
triei pentru grija deosebită pe care 
o manifestați pentru dezvoltarea 
multilatvrală a județului Mureș, ri
dicarea Ibunăstării materiale și spiri
tuale a ' locuitorilor săi.

Știm dfi întreaga dezvoltare econo- 
miconsocială a țării din ultimii cinci; 
sprezecei ani, avintul creator fără_____ _ creator fără
proterierit pe care l-a cunoscut con
strucția socialistă din această peri
oadă de istorie nouă, revoluționară 
a patriei, deschisă de CoțLgresul ai 
IX-lea ai partidului sint rodul gîn- 
dirii și acțiunii dumneavoastră, mult 
stimate șf. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,.? eminent revoluționar, 
conducător politic înzestrat cu ex
cepționale • calități, strateg clarvă
zător al mtprsului nostru victorios 
către noi cuflnhi de civilizațile și pro
gres, patriot 
consecvent ai 
colaborare și.
nile.

La aceasjtă.

. înflăcărat și promotor 
politicii de Înțelegere, 

pace între toate națiu-
aniversare scumpă în

tregului popor român, comuniștii, toți 
locuitorii" județului Neamț vă adre
sează din adincul inimilor, cu nespu
să recunoștință și dragoste, urarea 
fierbinte de multă sănătate și 
circ, viață îndelungată și putere de 
muncă — se relevă în l^lcgi ama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R.

Cu legitimă mindrie, mult stimate 
tovarășe secretar general. îngădui
ți-ne să vă raportăm că. in acest ul
tim an al cir.cinaluilui. sîntem anga
jași intr-o activitate responsabilă 
pentru înfăptuirea prevederilor Con
gresului al XI-lea și pentru pregă
tirea temeirtcă a demarării cu 
succes a producției primului an dm 
cincinalul viitor, minunat prefigurat 
de istoricele documente adoptate de 
cel de-al XH-dea Congres al P.C.R. 
— se subliniară în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
OLT AL P.C.R.

Ne-am bucurat., mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de întregul 
sprijin, de încirusmarea permanentă, 
directă, prin nuiweroasele dialoguri 
ce le-ațj purtat cu oamenii muncii 
din județul nostritt. tot atîtea minu
nate prilejuri de a vedea in dumnea
voastră tui comunist de omenie, ca
racterizat printn-un dinamism msu- 
flețitor, printr-o exigență exemplară, 
prin clarviziune revoluționară.

Avem și acum prilejul să apreciem 
bogata dumneavoastră activitate teo
retică. neobosita dumneavoastră ac
țiune practică îndreptate spre ridi
carea- neamului românesc pe noi 
culmi ale civilizației și progresului, 
spre triumful adevărului în relațiile 
internaționale, adevăr clar exprimat 
in principiile noii ordini politice și 
economice pe arena mondială, așa 
cum insistent militați dumneavoastră.

Ne bucurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în cei 
15 ani care au trecut de Ia Congresul 
al IX-iea, alături de toate județele 
patriei, a cunoscut o puternică dez
voltare și înflorire și județul Praho
va. Beneficiind din plin de roadele 
politicii partidului de industrializare 
socialistă, de dezvoltare armonioasă 
a totțelor de producție pe întreg , cu
prinsul patriei, județul Prahova, care 
s-a bucurat de-a lungul anilor de 
îndrumările și sprijinul dumnea
voastră prețios, realizează azi o pro
ducție industrială de peste 55 mili
arde lei, iar in 1985 va ajunge la 91 
miliarde lei. ceea ce asigură condi
ții deosebite pentru o puternică în
florire a vieții materiale și spiritu
ale a oamenilor muncii — se spune 
in telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R.

Folosim acest prilej . pentru 
linia, in consens cu întregul 
că cel de-al IX-lea forum al 
niștiior din patria noastră a 
trecerea la o nouă etapă, de . 
nică afirmare a politicii externe a 
partidului și statului nostru, la a că
rei elaborare și aplicare rolul deter
minant vă revine dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

a sub- 
popor, 
comu- 
marcat 
puter-

De numele și personalitatea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este legată 
cea mai fertilă etapă din Întreaga 
istorie a României, perioada ce a 
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, fiind caracterizată prin afir
marea puternică a rolului conducător 
al P.C.R. în elaborarea și Înfăptuirea 
politicii interne și externe, prin dez
voltarea fără precedent a econo
miei, științei și culturii, prin ridica
rea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, per

fecționarea tuturor domeniilor de ac
tivitate, întronarea legalității, a nor
melor de dreptate și echitate so
cialistă — se menționează în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.

în lumina documentelor Congresu
lui al XII-Iea al partidului, a orien
tărilor și sarcinilor date de dumnea
voastră la recentele consfătuiri de la 
Comitetul Central, în prezent sîntem 
flerm angajați la înfăptuirea progra
mului de investiții industriale, agri
cole și sodal-culturale, in primul 
rînd de punerea în funcțiune a capa
cităților de producție scadente, reali
zarea construcțiilor de locuințe, a 
altor obiective de strictă necesitate 
pentru realizarea prevederilor de 
plan pe acest an si pregătirea co
respunzătoare a planului pe anul 
1981, pe întregul cincinal 1981—1985.

Această nouă 
avint creator in 
listă inaugurată 
IX-lea forum al

Istorie de puternic 
construcția socia- 

acum 15 ani la al 
comuniștilor a 

transformat proiectele noastre în
drăznețe in certitudini, a dat po
porului cea mai desăvirșită democra
ție, a ridicat România, prin activita
tea dumneavoastră internațională 
prodigioasă la un neasemuit prestigiu 
în rîndurile popoarelor care iubesc 
pacea și progresul — se menționează 
în telegrama trimisă de COMI-

FILE DE ISTORIE

TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R.

Avind permanent drept călăuză 
politica înțeleaptă a partidului, e- 
xemplul dumneavoastră strălucit, oa
menii muncii din județul Teleor
man își dedică întreaga lor capaci
tate îndeplinirii Programului Parti
dului Comunist Român.

Din întreaga vibrație "a inimilor, 
din toată căldura si puterea conști
ințelor noastre patriotice, revoluțio
nare. din nemărginita dragoste si re
cunoștință. noi. cei aproape 100 000 
de comuniști. în numele tuturor lo
cuitorilor străvechilor meleaguri ale 
Timișului — români, germani, ma
ghiari. sîrbi si de alte naționalități 
— alăturîndu-ne gîndurilor si sim- 
tămintelor fierbinți care animă în
tregul partid si popor, cu prilejul Îm
plinirii a 15 ani de Ia istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, vă exprimăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
generai, înalta noastră considerație, 
adincul respect și omagiu pentru 
opera titanică desfășurată în acest 
răstimp în scopul ridicării României 
socialiste pe culmi nemaiintîlnite ale 
multimilenarei sale istorii — se relevă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Sîntem fericiți să evidențiem. Ia 
acest jubileu al istoriei noastre con- 
temnorane. că. în frunte cu comuniș
tii. oamenii muncii timiseni. fără de
osebire de naționalitate, sub steagul 
glorios al partidului, urmînd cu de
votament. încredere si abnegație în
țeleaptă politică promovată cu clar
viziune si consecventă de conducerea 
de partid si de stat, de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si-au unit forțele 
intr-un singur și impresionant șuvoi 
de energie creatoare, au asigurat în
făptuirea unor ample Drograme de 
dezvoltare intensivă a industriei, 
agriculturii, stiintel. învătămintului. 
culturii, a vieții politice si sociale, 
ceea ce a determinat sporirea contri
buției județului Timiș la înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
arată : Este un minunat prilej de a 
sublinia că în acești 15 ani ,tot ce am 
durat pe acest străvechi si legendar 
pămint românesc este legat nemijlo
cit de numele dumneavoastră, că 
oamenii muncii, cei peste 35 000 de 
comuniști nu vor uita niciodată căl
dura inimii cu care ne-ati îmbărbă
tat ne-ati mobilizat de fiecare dată 
în vizitele de lucru pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare a ju
dețului Tulcea.

în cronica nouă a acestor melea
guri, ca și a întregii țări, vor rămine 
dăltuite marile realizări obținute în 
ultimul deceniu si jumătate, izvorite 
din clocotitoarea activitate revoluțio
nară. din aîndirea novatoare si fap
tele cutezătoare ale dumneavoastră. 

mult stimate tovarășe secretar- gene
ral. conducător desăvirsit al nartldu- 
lui si statului nostru, eminentă ner- 
sonalitate a vieții contemporane.

de 
de

Succesele remarcabile dobîndite 
poporul român In măreața operă 
făurire pe pămîntul patriei străbune 
a celei mai drepte-si mai umane 
orinduirl sociale sînt indisolubil le
gate de orizonturile largi deschise de 
istoricul Congres al IX-lea. de spi
ritul novator, profund revoluționar 
pe care dumneavoastră, mult Iubite 
tovarășe secretar general. 1-ati im
primat întregii strategii de dezvolta
re si propășire multilaterală a pa
triei — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R.

Ne face o deosebită bucurie să re
levăm. si cu acest prilej, justețea si 
profundul umanism al politicii pro
movate de dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, de 
repartizare armonioasă a forțelor de 
producție ne întreg teritoriul tării, 
de corelare judicioasă a criteriilor de 
eficientă economică cu cele sociale.

Mobilizați puternic de recomandă
rile si indicațiile dumneavoastră, de 
strălucitul exemplu de dăruire si pa
siune cu care acționați pentru feri
cirea poporului si a națiunii române, 
comuniștii, toti oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri vă încredințează.

stimate tovarășe secretar general, că 
vor face totul pentru îmbogățirea va
lorilor materiale si spirituale ale so
cialismului si ne aceste locuri, pen
tru înălțarea tot mai frumoasă si mai 
bogată a patriei noastre între națiu
nile lumii.

Nu există astăzi domeniu al activi
tății noastre economice și sociale care 
să nu fi cunoscut, sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, puternice transformări re
voluționare cu ample deschideri spre 
viitor — se precizează în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VlLCEA AL P.C.R.

Strategia dezvoltării armonioase a 
tuturor zonelor țării, amplul proces 
de perfecționare și dezvoltare pe care 
l-au cunoscut știința, învățământul, 
cultura, continua adîncire a democra
ției noastre socialiste, înalta grijă, 
manifestată de întreaga noastră so
cietate pentru înflorirea si afirmarea 
personalității umane, pentru bună
starea și fericirea omului, exprimă 
cu o mare forță esența științifică a 
politicii partidului, umanismul său 
fierbinte.

în acest deceniu si jumătate, epocă 
de maximă înflorire a întregii noas
tre națiuni în mersul nostru ascen
dent sure culmile însorite ale socia
lismului si comunismului. județul 
Vîlcea, asemenea întregii țări, a cu
noscut o dezvoltare fără precedent, 
în toate localitățile județului pulsea
ză o viată spirituală intensă, civili
zația socialistă si-a 
prenta pe modul 
gîndi al oamenilor.

dus puternic sa
de a munci si

țării, deschisă de 
Congres al parti- 
Vrancei ritmurile

Epoca de aur a 
cel de-ai IX-lea 
dului, a adus și 
înalte ale industrializării. Orașele ju
dețului dispun astăzi de platforme 
industriale, de obiective economice 
care valorifică bogățiile acestor 
locuri, bogățiile țării. Avem o a- 
gricultură în plină dezvoltare,. iar 
roadele muncii pe ogoare se oglin
desc in viața nouă, tot mai prospe
ră a satelor noastre. Pentru cei oe 
muncesc, prin grija partidului și a 
conducătorului iui, au fost construi
te miile și miile de apartamente, șco
lile și unitățile de asistență sanita
ră, numeroasele obiective din acti
vitatea comercială. Avem îndreptăți- 
tul temei de a ne ști prezenți tot 
mai deplin și activ in marea fami
lie constructoare a țării — se men
ționează în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R.

Vă încredințăm că, resnectîndu-ne 
cuvîntul dat, vom îndeplini integral 
și în cele mai bune condiții sarci
nile ce 
întregul 
sului al 
cațiile 
realism

ne revin pe acest an și pe 
cincinal, hotărîrile Congre- 
XII-lea al partidului, indi- 
dumneavoastră pline de 
și înțelepciune.

în spiritul țelului suprem al poli
ticii partidului nostru, al cărui pro
motor sinteți dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, marile 
succese înregistrate de economia na
țională se răsfring cu plenitudine in 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al poporului, a calității vieții — se 
precizează în telegrama trimisă de 
CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA.

Sindicatele din România vă expri
mă recunoștința lor fierbinte pentru 
faptul că în gîndirea dumneavoastră 
de eminent teoretician revoluționar 
și cunoscător profund al realităților 
și cerințelor societății noastre, în 
sprijinul pe care 11-1 acordați în per
manentă, cu generozitate, își află cel 
mai limpede și luminos îndteptar al 
activității lor, potrivit rolului și atri
buțiilor care li s-au încredințat da 
către partid in societatea noastră.

în aceste momente de sărbătoreas
că aniversare, permiteți-ne ca laolal
tă cu țara să vă adresăm vibrantul 

. nostru omagiu pentru consecventa 
revoluționară, pentru clarviziunea si 
fermitatea cu care acționați spre bi
nele României, al întregului popor, și 
să ne angajăm în fața dumneavoas
tră, conducătorul strălucit al partidu
lui și statului, că vom munci cu toa
tă energia și pasiunea revoluționară 

pentru înfăptuirea neabătută a planu
rilor de dezvoltare economico-socială 
a țării, unind și mobilizind, sub con
ducerea organelor de partid, forțele 
tuturor oamenilor muncii, spre a da 
noi și mărețe împliniri epocii inau
gurate de Congresul al IX-lea al 
partidului.

în telegrama adresată de COMITE
TUL CENTRAL AL UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST se relevă : 
Crescută și educată in climatul nou, 
profund democratic, de un înalt 
umanism, caracteristic orînduirii 
noastre, in anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
tinăra generație are marea cinste de 
a beneficia de concepția dumnea
voastră profund științifică si originală 
cu privire la locul și rolul tot mai 
importante pe care le are tineretul 
— puternică forță socială, viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste — 
in societatea noastră socialistă. Vă 
sîntem profund recunoscători pentru 
condițiile minunate de muncă și de 
viață, de formare și afirmare pro
fesională și socială de care dispu
nem, pentru grija și îndrumarea per
manentă. precum și pentru înaltul 
mandat de încredere pe care-1 acor
dați dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
tinerei generații, organizației sale 
comuniste.

Vibrantele chemări pe care ni 
le-ați adresat de la tribuna Foru
mului tinerei generații, nouă și emo
ționantă dovadă a grijii și atenției pe 
care le manifestați statornic față de 
destinele tinerilor, ne impun să ne 
raportăm în permanență, cu sporită 
exigență și răspundere, întreaga 
muncă și viață la principiile și nor
mele eticii și echității socialiste, să 
promovăm în întreaga activitate tră
săturile romantismului revoluțio
nar, luptînd împotriva a tot ceea ce 
este vechi și nu mai corespunde ce
rințelor progresului, situindu-ne În
totdeauna. in orice împrejurare, pe 
pozițiile noului, ale forțelor Înain
tate.

Clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea. toțj oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — sînt conștienți de fap
tul că prezenta dumneavoastră la 
cirma partidului a determinat ridi
carea pe 6 treaptă nouă, calitativ 
superioară, a întregului proces de 
construcție revoluționară, conferin- 
du-i dimensiunile unei opere de ade
vărată renaștere națională care are 
în centrul său. ca obiectiv suprem, 
împlinirea celor mai înalte idealuri 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
nenumărate generații de înaintași ai 
noștri: dreptatea și libertatea, inde
pendența și suveranitatea națională, 
bunăstarea și fericirea celor ce mun
cesc — se arată în telegrama adresată 
de CONSILIUL NAȚIONAL AL

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI U- 
NITĂȚII SOCIALISTE.

Vă asigurăm că Frontul Democra
ției și Unității Socialiste devenit, ca 
urmare a inițiativei dumneavoastră, 
cel mai larg organism politic, patrio
tic șj revoluționar. vă va urma 
neclintit în toate. îndeplinindu-și fără 
preget, acum și întotdeauna, menirea 
de a uni strîns pe toți fiii tării, fără 
deosebire de naționalitate, in jurul 
partidului nostru comunist, in jurul 
conducătorului său înțelept si drept, 
pentru ca prin muncă, prin acțiunea 
și lupta lor comună. Programul dez
voltării României în viitorul cincinal 
al calității și eficientei să devină o 
minunată realitate • pe pămîntul 
scump al patriei noastre socialiste.

împlinirea a 15 ani de la Istoricele 
botărlri ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, de Ia 
alegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de secretar general consti
tuie, pentru colectivul de oameni ai 
muncii din COMITETUL. DE STAT 
AL PLANIFICĂRII, un nou și fericit 
prilej de a da expresie sentimente
lor de înaltă prețuire, de profundă 
stimă și recunoștință pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți în slujba fericirii 
poporului nostru, de a aduce un res
pectuos omagiu celui mai iubit și 
proeminent conducător al României 
socialiste.'

în conștiința noastră 6Înt puternic 
întipărite atenția și grija pe care le 
acordați întăririi rolului planului na
țional unic în dirijarea proceselor e- 
conomice și sociale, promovării unui 
democratism autentic în activitatea 
de conducere și planificare, perfec
ționării continue a mecanismului e- 
conomico-financiar pentru mobiliza
rea intensă a tuturor resurselor țării 
și energiilor creatoare ale poporului 
și orientarea lor în direcțiile care a- 
sigură dezvoltarea dinamică și echi
librată a societății noastre socialiste.

Purtînd pregnant pecetea gindirii 
și acțiunii dumneavoastră revoluțio
nare. a spiritului profund înnoitor 
pe care l-ați introdus în viața parti
dului și a întregii societăți — se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
CENTRAL DE CONTROL MUNCI
TORESC AL ACTIVITĂȚII ECONO
MICE ȘI SOCIALE — etapa istorică 
de după Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a confirmat 
pe deplin capacitatea partidului nos
tru. a dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a stabili cu 
clarviziune științifică obiectivele po
litice și economice ale dezvoltării 
armonioase a țării, această peri
oadă înscriindu-se drept cea mai 
fertilă și mai rodnică in împliniri 
din întreaga istorie a patriei. noastre.

Comuniștii din cadrul Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, ase
meni întregului partid și popor, văd 
in întreaga dumneavoastră viață și 
activitate, consacrată slujirii cu cre
dință și devotament a poporului și 
partidului, un exemplu strălucit de 
dăruire comunistă, de muncă neobo
sită, de patos revoluționar pentru 
realizarea nobilului ideal de făurire 
a socialismului și comunismului 
pămîntul României.

pe

Sîntem mîndri și nutrim o 
mărginită bucurie — se spune în

ne-
_ _____ ___ te

legrama COMITETULUI FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR DE 
RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI — că anii luminoși de istorie 
nouă, revoluționară a țării poartă 
amprenta proeminentei dumneavoas
tră personalități, a gindirii novatoa
re, realiste și cutezătoare, a activi
tății dumneavoastră prodigioase 
dominată de o înaltă răspundere față 
de destinele patriei, ale poporului, 
de preocuparea pentru triumful nobi
lelor idealuri ale păcii și colaborării 
între toate națiunile lumii.

La acest înălțător jubileu, vă ru
găm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai calde felicitări, urări de ani 
mulți și fericiți, de multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele și 
prosperitatea întregii noastre națiuni.

în acest act istoric noi vedem cu 
profundă satisfacție recunoașterea 
calităților dumneavoastră excepțio

nale de om politic ți de stat, calități 
strălucit confirmate de întreaga acti
vitate pe care ați desfășurat-o în 
acești 15 ani pentru ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi culmi — se 
arată în telegrama trimisă de MI
NISTERUL ECONOMIEI FORES
TIERE ȘI INDUSTRIEI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII.

Noi, comuniștii și ceilalți lucrători 
din economia forestieră șl Industria 
materialelor de construcții, ramuri 
de producție care au cunoscut o pu
ternică dezvoltare în anii construc
ției socialiste, ne angajăm în fața 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, să mobilizăm toata energiile 
și întreaga noastră capacitate da 
muncă în vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce ne revin din do
cumentele adoptate de Congresul al 
XII-Iea al partidului, fiind convinși 
că astfel ne aducem contribuția ' 
înflorirea scumpei noastre 
la asigurarea unui viitor 
întregului nostru popor.

Prin politica de arhitect 
partidului nostru, ați contribuit, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Ia făurirea României moderne, țară 
prosperă, prețuită și stimată pe toate 
meridianele lumii, Ia dezvoltarea ar
monioasă și echilibrată a tuturor ra
murilor economiei naționale și a tu
turor zonelor țării, se subliniază în 

la 
și al

patrii 
fericit

Iscusit a

telegrama adresată de MINISTERUL 
INDUSTRIEI UȘOARE.

De efectele pozitive ale acestei po
litici s-a bucurat din plin și indus
tria ușoară, care in acești 15 ani s-a 
transformat intr-o ramură modernă 
a industriei, cu ritmuri înalte de dez
voltare, reușind ca în acest an să 
realizeze întreaga producție a anului 
1950 in numai 12 zile, față de 56 zile 
în anul 1965.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
•afirma profunda recunoștință și deo
sebita prețuire față de contribuția 
fundamentală pe care o aduceți in 
fruntea partidului și statului, la. isto
ricele victorii dobîndite de națiunea 
noastră liberă și suverană, la propă
șirea materială și spirituală a între
gului nostru popor.

Cu prilejul acestui moment jubi
liar. care poartă adine imprimată 
pecetea gindirii si acțiunii dumnea
voastră revoluționare. îngăduiți-ne. 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă exprimăm, 
din adincul inimii, in numele sluji
torilor scolii românești si al tinere
tului studios, cea mai înaltă cinstire 

Pe adresa tovarășului Nicolae
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au mai 
fost adresate mii de telegrame, mesaje și scrisori de către organizații de 
partid, de masă și obștești, consilii județene ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, comitete județene ale organizațiilor proprii ele 
F.D.U.S., consilii ale oamenilor muncii de diferite naționalități, ministere 
și alte instituții centrale, colective de muncă din întreprinderi industriale și 
de construcții, consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, între
prinderi pentru mecanizarea agriculturii, unități agricole de stat și coope
rative agricole de producție, institute de cercetare și proiectare, instituții 
științifice, de artă și cultură, reprezentanți ai cultelor, școli și alte instituții 
de învățămint, unități militare, precum și de oameni ai muncii, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici - români, maghiari, germani și de alte naționa
lități. Prin toate aceste mesaje, comuniștii, toți cei ce muncesc din patria 
noastră aduc un vibrant și fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept, simbolul luminat ai voinței și aspirațiilor națiunii 
noastre, pentru neobosita activitate revoluționară desfășurată cu abnegație 
și dăruire comunistă în fruntea partidului și a statului, chezășie a marilor 
împliniri socialiste din ultimul deceniu și jumătate și a viitorului nostru 
comunist.

în șirul acestor mărturii de stimă și prețuire închinate celui mai iubit 
fiu ai națiunii noastre socialiste, se subliniază că grandioasele realizări 
obținute de poporul nostru in climatul nou, profund democratic, care s-a 
dezvoltat în societatea socialistă românească după Congresul al IX-iea 
a! partidului, sînt indisolubil legate de gîndirea și acțiunea revoluționară, 
clarvăzătoare și temerară cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează 
în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru triumful cauzei socialismului, păcii șt 
progresului în lume.

Omagiind pe patriotul înflăcărat, conducătorul înțelept, simbolul luminat 
al voinței și aspirațiilor națiunii noastre socialiste, arhitectul celei mai 
dinamice și înfloritoare etape din milenara istorie a României, oamenii 
muncii, întregul popor își exprimă deplina adeziune la principiile politicii 
noastre interne și internaționale. In telegrame ei exprimă voința celor c« 
muncesc și trăiesc in România socialistă de astăzi, de a acționa cu 
răspundere și eficiență pentru a ridica țara pe culmi fot mal înalte de 
civilizație materială și spirituală, așa cum sînt prefigurate în Programul 
partidului, in hotărîrile Congresului al XII-Iea.

si prețuire, toată stima și recunoș
tința noastră — se arată în telegra
ma trimisă de MINISTERUL EDU
CAȚIEI ȘI INVAȚĂMÎNTULUI.

în numele cadrelor didactice, al 
elevilor si studenților, ne angajăm 
în fata dumneavoastră, a întregului 
partid si ponor, că vom acționa neîn
cetat. intr-o deplină unitate, pentru 
ridicarea Învățământului la nivelul 
răspunderilor și exigentelor pe care 
le pune în fata sa dezvoltarea 
României in etapa actuală si în per
spectivă.

în contextul entuziastei activități, 
proprie perioadei inaugurate de Con
gresul al IX-lea. ăl indicațiilor 
.dumneavoastră deschizătoare de noi 
perspective, cultura, arta si literatu
ra națională au obtinut noi și im
portante realizări — se arată in te
legrama adresată de CONSILIUL 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SO
CIALISTE. S-a Instituit în aceas
tă perioadă, ca o expresie eloc
ventă a procesului continuu de pro
fundă democratizare a vieții noastre 
sociai-politice. de largă promovare a 
participării tuturor cetățenilor Ia 
conducerea societății, la elaborarea 
si Înfăptuirea hotăririlor. Congresul 
educației politice și culturii socialis
te. cu un rol marcant in coordona
rea si orientarea activității culturale 
si literar-artistice. Rod al strălucitei 
dumneavoastră inițiative. Festivalul 
national ..Cîntarea României", largă 
și prestigioasă manifestare a spiri
tului creator al poporului român, 
care cuprinde milioane si milioane 
de participantl. isi aduce o contribu
ție tot mai activă si eficientă în' pro
cesul permanent de educație social- 
politică și cultural-artistică a tutu
ror cetățenilor patriei.

Cu prilejul aniversării a 15 ani de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
eveniment care a deschis în istoria 
socialistă a patriei o eră de pro
funde transformări în toate dome
niile vieții economice, sociai-politice 
și spirituale, de potențare a energii
lor creatoare ale maselor în opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, cadrele didactice, 
studenții și cursanții, întregul colec
tiv al ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU" își îndreaptă gîndu- 
rile de recunoștință și sentimentele 
de gratitudine spre dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

In ultimul deceniu șl jumătate de 
clnd vă aflați în fruntea partidului 
și statului, dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, ați găsit 
întotdeauna răgazul să vă preocu
pați direct de îndrumarea activității 
de formare și perfecționare a cadre
lor de partid, de orientarea proce
sului instructiv-educativ și de cer
cetare științifică, dînd indicații de. o 
inestimabilă valoare pentru îmbună
tățirea continuă a muncii noastre.

Activitatea multiplă șl intensă, 
gîndirea dumneavoastră pătrunză
toare și profund științifică, concepția 
dumneavoastră înnoitoare în cele 
mai diverse domenii ale științei și 
practicii sociai-politice au pus o am
prentă puternică și originală asupra 
întregii dezvoltări a țării noastre în 
ultimii cincisprezece ani, etapa cea 
mai fertilă in istoria patriei noastre, 
au înarmat partidul și poporul nostru 
cu orientarea clară, cutezătoare și 
înnoitoare in construcția socialistă și 
in politica externă, care exprimă in
teresele vitale ale poporului român 
și prin care România se bucură astăzi 
de un prestigiu internațional fără 
precedent în trecut, ca un factor 
activ de pace și cooperare între 
toate țările — se relevă in telegrama 
ACADEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE 
ȘI POLITICE.

Membrii academiei, toți lucrătorii 
din domeniul științelor sociale și po
litice se angajează să militeze cu 
hotărire pentru ridicarea științei 
românești pe o treaptă superioară și 
afirmarea ei tot mai puternică în 
lume, după exemplul insuflețitor 
oferit de gîndirea dumneavoastră 
îndrăzneață și creatoare, de bogata 
dumneavoastră activitate teoretică și 
practică, ce se bucură de un amplu 
interes și adeziune in cele mai largi 
cercuri politice și științifice, de o 
înaltă prețuire a opiniei publice in
ternaționale.

Ceaușescu, secretar genera! a! Partî-

<
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Eficiența activității
politico - educative se

in rezultatele producției
I Plutașii 

de pe... Mureș
Șapte tineri de la întreprin

derea ..Electromures" din Ta- 
Mureș an realizat — cu o plută 
de concepție proprie — o expe
diție inedită : parcurgerea dis
tanței To. Mures — Arad ve rial 
Mureș. Pluta au denumit-o 
„Marts 1“ si s-a comportat ex
celent. După 14 zile, temerarul 
echipaj a ajuns la destinație, 
străbătind peste 500 de kilome
tri. In timpul expediției, ei au 
surprins imaatni pentru, un film 
documentar despre oamenii si 
locurile prin care au trecut. Cu 
bogatul, material adunat, expedi- 
ționarii vor participa in etapa 
de masă a noii ediții a Festtva- 
lului național „Cîntarea Româ
niei" și vor deschide la galeria 
„Apollo" din To. Mures o expo
ziție foto.

In prezent, ei îsi meșteresc o 
nouă plută. Maris II". eu care 
vor călători pe m alt traseu. 
Vlnt bun la... pupa!
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„Ori eu, 
ori mistrețul!"

La apelul făcut cititorilor ru
bricii noastre de a ne istorisi 
întâmplări adevărate trăite sau 
auzite de ei. în dorința ca — 
vorba ceea — ..cele bune să 
se-adune. cele rele să se spele", 
am primit ieri, o scrisoare de la 
Ion Căoătină din Roznov-Neamț. 
Să-i dăm cuvintul :

..Mă scol eu. ca de obicei, eu 
noaptea-n cav. să plec la mun
că. si numai ce văz in curte o 
namilă de mistreț, care se repe
de spre mine. înapoi nu mai pu
team să dau. că incnia-sem usa. 
încerc să fuo. dar untul îmi tale 
calea si rînjește colții. «Ce te 
faci. Ioane ? Aen-i aen te. Pvn 
mina pe o sapă si încerc să-l 
gonesc. T'i-ai pășit ! Colțosul 
s-a înfuriat si mai rău jrt a în
ceput să mă fugărească. L-am 
lovit cu sapa de vreo cîteva ori, 
drept în moalele capului, dar 
parcă dădeam intr-un fier, nu 
alta. Pînă la urmă, mi-am Inat 
inima-n dinți, am lovit cu sete 
Si l-am doborât. «Ei. ce te faci 
acum. Toane ?- — mi-am zis. Te 
pomenești că. după ce. că abia, 
mi-am salvat /pielea. mă mai 
bană si la braconai. Am luat 
mistrețul si l-am predat autori
tăților. Si unde nu zici că am. 
fost si felicitat, că cică era un 
mistret furios, cere le-a. scos 
sufletul vinătorilor aleraindu-i 
pe toate coclaurile".

BietU vinători !...

I
I
I
i
I
I
i
I
I
i
!
I
I
I

I
I
I
i
!
I
I

!
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fără clemență
Condamnat la un an si jumă

tate. eu executarea pedepsei- 
prin muncă corcețicmală. tină- 
rul Nicolae Bărbii din ornswl 
Bals a promis că se va face băiat 
de treabă. Dar ..băiatul" Si-a 
ținut promisiunea numai o sip- 
tămni. Intr-o seară, văztndu-l 
pe nn alt tânăr. Gheorahe Mi- 
hăită. abia mai Unindtt-se ve 
picioare din cauza băuturii. lut 
N'.B. i s-a făcut „milă" de el si 
s-a oferit să-t conducă trină a- 
casă. Pe o stradă lăturalnică, 
l-a lovit pe eel care st asa area 
un echilibru precar, t-a dezbră
cat si t-a luat hainele de ne eî. 
cu actele si câteva sute de tei 
pe care-i avea. _

în termeni iurfdicl. fapta Tui 
N.B. — dună cum ne Informea
ză procurorul Euoen lacobescu 
din Slatina — se numește titlw- 
rie in vaauba avutului personal, 
pentru care a fost arestat si tri
mis în iudecati. De această 
dată, nu se va mai bucura de 
clementa leaiî.
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Mare supărare
Vara., pe vremea aceasta, co

piii din blocul R7 de ve strada -- -- - - - . —
CU 
vi- 
din, 

in 
din
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Riul Sadului din Capitală 
bucurau nespus culegând, 
mâinile Ion întru degustare, 
șinele roșii ca focul. Vișine 
trei pomi plantați cu ani 
urmă, lingă bloc, de urmi 
tocat.arii cu mare draaoste pen
tru frumos. Intre timp, locatarul 
respectiv s-a mutat in alt bloc, 
vișinii răminînd la locul lor.

Dar nu mai sint la locul lor. 
Un alt locatar — nu se știe încă 
din ce pricină — a pus mina 
intr-o zi ve un. topor si i-a 
sfârtecat. De ce n-o fi. vus a- 
ceeasi mină pe un hârlet. sa 
sădească fi al. măcar un pom ?

Acum. la vremea vișinelor, 
copii din blocul R7 se uită cu 
mirare — si supărare — la cele 
trei locuri in care altădată foș
neau trei, pomi si vara, ne vre
mea aceasta. culegeau din ei vi
șine roșii ca focul.

Omule, râu si fără inimii, cum 
de nu ti-a tremurat mina. cind 
ai ridicat toporul? Lită-te 
in ochii. copiilor, dacă poți 
mai uiti.„

atent 
ui te
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„S-o bucur 
pe mămica

f> emoționantă scrisoare 
irtim de la un băietei, ve nume 
Mihai Gabriel? ..Cind aveam, 
doi ani. mimica s-a despărțit de 
tătic u si eu am rămas la bunicii 
mei din Bîrlad. Mama mea este 
de fel din comuna Muraeni- 
Vaslui si in prezent se află prin 
București. După ce am intrat iu 
vacantă, m-am dus două săo- 
tămim si la bunicii mei de la 
Muraeni care an chemat-a ve 
mămica să vină să mă vadă, dar 
am a.steptat-0 degeaba si nici a- 
dresa nu i-am aflat-o. Dacă i-ai 
sti adresa, i-as scrie că m-am 
silit să fiu mereu primul la în
vățătură. ca să o bucur si pe ea. 
Acum sint pionier si inera ne 
zece ani si dacă o să citească si 
ea la ziar că tni-e tare dor de 
ea. poate o să vină să mi vadă".

Poate...
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I IRubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii* 
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Dacă principalul criteriu de apre
ciere a activității politico-educative 
îl constituie, pe bună dreptate, efi
ciența sa, nu mai puțin important 
este șl cum se ajunge la eficiență, ce 
fel de cerințe trebuie să îndeplineas
că această activitate., pentru a i se 
conferi finalitatea dorită. Este dealt
fel tema care a reunit in jurul me
sei rotunde un grup de activiști de 
partid și ai organizațiilor de masă 
din municipiul Buzău. Introducerea 
în discuții i-a revenit tovarășei Ma
ria Lazăr, secretar al comitetului ju
dețean de partid.

— în ansamblul muncii de partid 
activitatea politlco-educativă repre
zintă numai o componentă, o com
ponentă insă inseparabilă, si obliga
torie. Dacă o despărțim, uneori, ca 
în cazul de fată, o facem pentru 
a-i cunoaște mai bine caracteristicile. 
Fără a intenționa să stabilesc sca
ra importantei lor. as considera drept 
una dintre cerințele de bază ate a- 
cesteL activitâti :

— în legătură cu deficientele. Sem
nalam. cu mai bine de un an si ju
mătate in mană, intr-un articol, in
consecventa organizației de partid de 
Ia ..Metalurgica" in susținerea unor 
acțiuni, remarcă redactorul ziarului. 
Nu v-a supărat critica ?

— De ce să ne supărăm, dacă așa 
au stat lucrurile ? De atunci situația 
s-a schimbat. Organizația de partid 
a dobîndit experiență., și-a perfec
ționat stilul de muncă acordînd 
atenție tuturor laturilor muncii de 
partid, inclusiv celei politico-educa
tive. în acest context comitetul de 
partid și-a reconsiderat munca sa 
cu organizațiile de masă îndrumîn- 
du-Ie și sprijinirtdu-se pe ele in 
acțiunile si inițiativele întreprinse 
pentru asigurarea bunului mers al 
producției. De pildă, comitetul sindi
catului a primit sarcina de a ridica 
rolul educativ al maistrului orien

Omagiu! artei - istoricului Congres
■ț

IMPLICAREA

FLEXIBILITATEA

— Pentru a arăta cit de necesa
ră este această flexibilitate în ale
gerea celei mai adecvate forme a 
muncii politico-educative la o si
tuație dată vă voi relata un fapt — 
intervine Gb.eorghe Predoiu, secretar 
a.l comitetului de partid din între
prinderea 
prinderea 
investiții 
instalat®.
foarte solicitat in. tară și străină
tate. Constructorul planificase Ia un 
an durata lucrărilor. S-ar fi; putut 
afirma : dacă asa a calculat construc
torul. il interesează. Dar asta numai 
la prima vedere, deoarece era în in
teresul nostru ca instalația să in- . 
tre in producție cit mai repede cu 
putință Specialiștii întreprinderii au 
examinat posibilitățile dacă instala
ția ar putea fi dată mai repede in 
funcțiune. S-au analizat aspecte teh
nice. s-a luat legătura cu furnizorii 
de echipament si s-a ajuns astfel Ia 
concluzia că. teoretic, acest lucru 
este posibil. întrunit utilajele nu se 
montează singure s-a pus problema 
factorului uman. Aici a intervenit 
comitetul de partid care și-a asumat 
sarcina, mobilizării muncitorilor în
treprinderii la efectuarea lucrărilor. 
S-a pus mai tatii întrebarea 
dintre mijloacele mujicii 
educative ar ti cel mai 
mai eficient în acest Caz. 
da vizuală, nu-si avea 
această acțiune. Am ales 
la om la om,, am discutat 
mici și individual, direct

de Reamuri-Buzău. între- 
noa^stră avea in planul de 
realizarea unei complicate 
de geam profilat, produs

tare 
poîitieo- 

afeevat și 
Propagan- 
rostut in 
munca de 
în grupuri 
si concret 

ca între membrii unei familii. Asa 
am reușit să formam echipe de 
muncitori si tehnicieni eu experien
ță nu munai sub aspect organizato
ric. ci și Înarmați eu convingerea și 
hotărirea de a munci cu dăruire 
pentru ca geamul profilat să facă 
parte cit mai repede din gama pro
duselor noastre. Rezultatul :. ara 
ineewrt livrările de astfel de geamuri 
cu șase luni in avans fată de plan.

— în ceea ce ne privește, noi 
ne-am confruntat cu alte probleme, 
ne sneme Ion Costea, președintele 
comitetului sindicatului întreprin
derii „Metalurgica". A fost o perioa
dă in înti-eprinderea noastră cind 
munca politieoeducativâ se caracte
riza printr-o serioasă doză de for
malism. în ultimă instanță îi lipsea 
unul din atributele side pe care eu 
îl consicfer esențial, și anume :

CONSECVENTA

Iniiial. întreprinderea noastră a fost 
o unitate producătoare de obiecte 
de uz casnic simple, iar cind 
treptat a început să devină o- uni
tate îndustriaTă modernă, am preluat 
si o anumită mentalitate meșteșugă
rească. Lovindu-ne de gieutăți, 
ne-am dat seama că nfvehihsi supe
rior al dezvoltăi-ii tehnico-inoteriale 
a întreprinderii trebuie sâ-i cores
pundă și o înaltă conștiință munci
torească.

- ■

DEZBATERILE
„SCÎNTEII"

tindu-l îndeosebi spre întărirea dis
ciplinei în producție Si ajutorarea 
muncitorilor care întâmpinau greu
tăți in îndeplinirea îndatoririlor pro
fesionale. Inițiativa a fost sprijinită 
direct si consecvent da organizațiile 
de 'oază din secții, secretarii sau 
membrii biroului participind efectiv 
la. analizarea modului in. care maiș
trii acordă atenție acestei laturi. 
Drept urmare. în secția mașini agri
cole, prin întărirea disciplinei, ri
dicarea calificării muncitorilor s-a 
schimbat radical climatul de muncă 
cu efecte vizibile în procesul de pro
ducție.

— Șl fiindcă veni vorba de con
secvență. revine in dezbatere secre
tara. comitetului județean de partid, 
si noi am neglijat uneori această 
cerință. De exemplu, explicarea nou
lui mecanism economico-finănciar a 
scăzut treptat ca intensitate. Ne-am 
dat. seama că noii muncitori nu erau 
deloc edificați asupra problematicii 
complexe a mecanismului, iar alții 
aveau o imagine aproximativă. De 
aceea am reluat sub diferite forme 
explicarea si mobilizarea în aplica
rea lui in unitățile economice ai® 
județului.

în altă ordine de idei aș vrea să 
subliniez ca in activitatea poiitico- 
edueatrvă este necesar să găsim for
me dinamice de implicare a oame
nilor sau pe cele statice, să le adap
tăm în acest sens. Așa am observat 
că expozitive de creație tehnică din 
cadrul Festivalului național ,,Cin- 
tarea României" râmrneau prilejuri, 
le-aș spune, de aprecieri generate- 
Pentru a înlătura acest inconvenient, 
am organizat pe marginea lor dez
bateri pe diferite teme tehnice cu 
participări de la 
teresate.

— Aș. propune 
asupra a ceea ce

...intervine Stefan Gheorghe, secre
tar al comitetului U.T.C. al fabricii 
de utilaj metalurgic din cadrul în
treprinderii. de ittilat tehnologic. Ca 
o altă cerință a muncii politico-edu
cative. insă intr-un înțeles mai 
adine, de participare afectivă a celor 
care o desfășoară, cu atit mai mult 
atunci cind ai de-a face cu tineri. 
Din 2 500 dc oameni ai muncii din 
fabrica noastră. 1700 sînt la vîrsta 
tinereții. Multi dintre ei au sosit in 
întreprinderea noastră din localită
țile rurale ale județului, fără nici o 
calificare. A-i forma ca muncitori 
industriali n-a fost și nici nu este 
o problemă simplă. Lucrurile se 
complică dacă avem în vedere că 
fabrica nu este atelier-șeoală. ci 
unitate productivă cu sarcini preci-

. se de plan pe măsura înzestrării ei 
tehnice.

— La un moment dat. după ctte 
știm, conducerea tehnico-administra- 
tivă a ales „metoda" sancțiunilor 
pentru a-i determina pe unii tineri 
sâ se încadreze în rigorile discipli
nei industriale.

— Comitetul de partid a pus ca
păt acestei tendințe si a trecut la 
amplificarea muncii politico-educa
tive în rîndul tineretului, foîosin- 
du-se in acest scop gama complexă 
a mijloacelor și factorilor educativi, 
prin implicarea unor comuniști cu 
experiență si cu înțelegere fată de 
trămintările și preocupările tinere
tului. — a reluat discuția, secretarul 
comitetului U.T.C. în acest sens or
ganizația de partid, prin îndrumare 
metodică și concretă, direcționează 
activitatea organizației U.T.C. pentru 
aplicarea cu fermitate a principiu
lui educației prin muncă și pentru 
muncă. Astfel si la, noi sînt aplica
te o serie de initiative cu bune re
zultate. acțiuni ale tineretului cu
noscuta si în a.’te unități. Mai' deo
sebita, ni se pare inițiativa ca La 
lucrările periodice de revizie și re
parație a mașinilor și utila.ieior să 
fie atrași, și. tinerii care le utilizează. 
Pe această cale nu numai că îsi dau 
seama de complexitatea mașinilor 
respective, dar totodată își însușesc 
noi cunoștințe, calificarea lor capătă 
adincime. li se lărgește 
tehnic.

în. aceasta discuție au 
subliniatp și alte atribute 
cii politico-educative, ca

orizontul

I

Marți după-amiază. Uniunea scriitorilor și Uniunea 
compozitorilor au organizat la Clubul întreprinderii 
„Republica" din București o manifestare eultural-ar- 
tistică dedicată aniversării a 15 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului.

Au adus un cald omagiu istoricului eveniment nu
meroși scriitori, compozitori și muzicologi, corul Ra- 
dioteleviziunii Române șl soliști vocali din Capitală. 
Oamenii muncii de pe marea platformă industrială 
bucureșteanâ, prezenți Ia această manifestare, au în
tâmpinat cu interes versurile și paginile de proză ale 
scrîîtOrîlor prezenți., au aplaudat cu căldură piesele 
muzicale cu un profund mesaj patriotic și revoluționar, 
interpretate cu măiestrie.

întreprinderile in-

să ne oprim și 
denumim :

mai fost 
ale mun- 
de pilda 

preocuparea permanentă pentru nou. 
resurse spirituale, inspirație, conver
gență si armonizare a formelor fo
losite. Partieipantii au reliefat că 
toate aceste cerințe trebuie să fie 
subordonate tmor obiective clare, 
precise și wtâtaee. asa cum reies din 
documentele partidului. în acest 
sens, au arătat ei. cuvintările to
varășului Nieolazi Ceausescu rostite 
la recentele consfătuiri de lucru cu 
activul cte partid si de stat din di
ferite domenii au conturat si’ mai 
bine ■obiectivele de stringentă actâta- 
litate ale muncii politico-educative.

Viata culturală din țara 
noastră cunoaște mereu 
o tot mai diversă și efer
vescentă creștere, cuprin- 
zind masele. fiind un 
mijloc eficient pentru 
educarea în spiritul uma
nismului revoluționar a 
omului nou. ziditorul noii 
societăți .socialiste roma
nești. Propagarea cultu
rii, a științei, literaturii, 
artei — prin mijloace 
specifice, desigur — con
stituie’ o cale dintre cele 
mai propice pentru îmbo
gățirea cunoștințelor, 
pentru înnobilarea sufle
tului omului contempo
ran. Trebuie spus că in 
acest scop înălțător, pe
rioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului a. 
fost deosebit de fecundă, 
ctind poporului, mai mult 
ca oricind. posibilitatea 
accesului la izvoarele de 
adevăr șj frumusețe spi
rituală. O cale excepțio
nală în această direcție 
este Festivalul național 
„Cîntarea României", cele 
două ediții constituind, 
fără îndoială, nu doar o 
mam competiție la scară 
național^, ci, .așa cum s-a 
mai spus, realizind o per
manentă stare de emula
ție. dinei tuturor celor ta- 
lentați posibilitatea , afir-

mării puterii 
toare.

în acest timp, 
de un apreciabil 
de muzee noi și

lor crea-
alături 
număr 

Înnoite,

Vorbind ad despre în
tîlnirile directe dintre, 
creatorii de artă șf pu-< 
blicul acestora, trebute 
relevate legătura sincerii 
care se realizează, ma
rele interes pe care !il 
manifestă publicul parti
cipant față -te actul spiri
tual. dorin-ta: de a înțelege 
conceperea șj împlinirea 
acestuia și. totodată, sa
tisfacția autorilor- văzin- 
du-si opera cuorinzind 
sufletele color pentru care 
au înfăptuit-o. Sigur, acest 
fel de întâlniri nu este cu 
totul inedit ; nou este însă 
felul cum se realizează, 
dialogul care se încheagă

La Clubul uzinelor „IepuMica“- o emoționamă 
întîluirc între creatori și oamenii muncii

biblioteci, expoziții, spec
tacole 
filme.
putere 
nefică 
nit 
directe dintre 
faptului artistic 
itori, compozitori.
plastici, oameni de tea
tru etc. — și iubitorii de 
frumos, care constituie 
adevărate dezbateri pe 
teme ale artei și culturii 
contemporane. O mare 
popularitate au ciștigat 
spectacolele cenacluri lor 
și cercurilor itterar-ar- 
fistice de pe lingă intre- 

■ prinderi și instituții. in 
număr mereu crescînd, 
care, mat ales pentru ti
neret. constituie adevăra
te sărbători ale poeziei și 
muzicii, avind un puter
nic spirit mobilizator și 
educativ patriotic.

de teatru și operă, 
toate cu o mare 
de influențare be- 
în mase, au deve- 

populare întîlnirile 
creatorii 
— seri- 

. artiști

între cete două părți, ca
litatea discuțiilor ce se 
poartă, sentimentul de În
țelegere și satisfacție re
ciprocă a partenerilor., Cu 
deosebire întâlnirile dintre 
scriitori și publicul citi
tor constituie de multe ori 
adevărat® dezbateri pe 
probleme de artă literară, 
de etică și estetică in 
societatea românească de 
azi. Uniunea scriitorilor 
și asociațiile de scriitori 
dau o atenție specială 
acestui gen de activitate, 
popularizării procesului 
de creație, cărților — care 
reflectă, literal', istoria 
dinamică a acestui timp 
glorios — cluburile între
prinderilor. ale caselor de 
cultură, bibliotecile șj li
brăriile fiind, intr-adevăr, 
locurile unde scriitorul și 
cartea sa sint așteptați,.

înconjurați de dragostea 
șj prețuirea cititorilor, 
care sini; deseori 
faptelor literare in 
Subliniem acest 
gindindut-ne că 
întâlniri — .simpozioane, 
dezbateri, conferințe, șe
zători Literare, lansări de 
cărți etx:. — fac parte azi 
din viața, culturală obiș- 
aiuit'â. <ă la Sa fu Mare 
ori Călăpafi. la Timișoara 
sau Rta. Sărat, la Alba 
lulia ori Tul cea. la Ora
dea sau Birlad. peste tot 
prezența scriitorilor este 
un fapt obișnuit, dialogul 
acestora cu iubitorii de 
alese fcumuseți scrise de
venind pe zi ce trece o 
necesitate spirituală.

Acesiei idei majore i 
s-a circumscris, și mani
festarea de ieri de la Clu
bul 
din 
de. 
Si. 
lor.

eroii 
cauză, 
lucru, 
acest»

i

C. VASVAHA

ANI DE GLORIOASE CTITORII
Permanent dialog cu țara,

pentru țară
fUrmare din pag. I)

uzinelor 
Capitală.
Uniunea 

Uniunea
__  întâlnirea cu oamenii 
muncii de la această mare 
cetate industrială s-a 
transformat intr-un ade
vărat spectacol 
giere a celor 
zece ani de 
împliniri. S-au 
me «i s-au cintat vibran
te melodii dedicate tării, 
partidului. tovarășului 
Nicolae Ceausescu, făuri
torul — in fruntea po
porului — al noului ev 
românesc, socialist. întâl
nirea oamenilor de litere 
și artă cu muncitorii de la 
marea uzină bucurestea- 
nă confirmă. încă o dată, 
necesitatea legăturii din
tre creatorul de frumos 
si destinatarul valorilor 
spirituale, poporul.

Radu CÂRNECI

..Republica* 
Organizată 
scriitorilor 

compozitori-

de oma- 
cincispre- 
luminoasa 
citit poe-

i

Virtuțile evocării

,Cartea prin .poștă1*
Pentru a contribui la satisfa

cerea cerințelor de literatură de 
specialitate ale oamenilor muncii 
din mediul rural, unitatea ..Car
tea prin postă" a cooperației de 
consum -din București, str. Vul
turilor nr. 31. sectorul 3. s-a 
profilat pe difuzarea cărților 
social-politice. agrozootehnice, 
tehnico-știintifice. medicale, pe
dagogice si de artă, apărute in 
tarii.

Cei ce doresc să-si procure 
cărți de specialitate, in curs de 
apariție, din diferite domenii de 
activitate se pot adresa unită
ții „Cartea prin poetă" m'intrr-o 
simplă carte poștală, indicind 
titlul cărții care îi interesează, 
adresa exactă si codul postal. 
Volumele aflate în curs de apa
riție vor fi luate în evidentă, 
iar etapă1 primirea lor. vor fi. li
vrate prin postă, plata făcîn- 
du-se la primirea coletului.

La cerere, solicitantilor de li
teratură de specialitate, unitatea 
„Cartea prin poștă" din Bucu
rești. str. Vulturilor nr. 31. sec
torul 3. trimite prospecte si lis
te eu titlurile existente în stoc, 
care vor putea fi comandate 
prin poștă.

Pentru procurarea lucrărilor 
de literatură beletristică, cei in
teresați se pot adresa librăriilor 
din localitățile în care domici
liază.

era vorba de date isionee 
sau. ca să intrăm într-un 
domeniu mai familiar 
noua, de un amănunt le
gat de tradițiile literare. 
Nu au scăpat interesului 
secretarului general al 
partidului. dotat cu o 
reală curiozitate știin
țifică și culturală, nici 
arhitectura, nici urba
nistica. nici muzica. 
O memorie redutabilă, 
proaspătă capabilă sâ-și 
reamintească cu prompti-

tudine versuri din arhi
vele sacre ale literaturii 
noastre, găsea de fiecare 
dată acel dtetalta ce scă
pase unor specialiști și 
fusese servit cu tra ciuiee 
umor de către președin
tele tării.
j Aș spune cu îndrăznea
la ce este dată mai ales 
scriitorului : un Medici 
în „curtea noastră", țără
nească la origine, ctito
rind cu blîndețe ceea ce 
numim noi. de multa 
vreme. Renașterea româ
nească...

politicii
a partidului

înflorirea spiritualității
românești

(Urmare din pag. I>
teatrului politic în dra
maturgia. românească ini
țiată odată cu începutu
rile ei, după cum există 
tradiția unei arte scenice 
mobilizatoare, manifest al 
primelor spectacole în 
limba română, precum și 
tradiția unei modalități 
interpretative directe, de 
largă accesibilitate. Străin 
narcisismului, ostil con
cepțiilor elitariste. urmin- 
du-și eu pasiune vocația 
de a fi o artă a comuni
cării și a comuniunii, tea
trul românesc și-a deter
minat si consolidat în ul
timele decenii un nou ca
dru al relațiilor cu publi
cul. Pentru noi, un spec
tacol de teatru înseamnă 
astăzi antrenarea con- 

^ știinlelor intr-un proces

de reflecție întemeiat nu 
pe o contemplare pasivă, 
ci pe un act de partici
pare. Nici un spectacol 
valoros nu-și propune să 
elibereze publicul de po
vara întrebărilor si înda
toririlor istor-iei contem
porane. ci. dimpotrivă, să 
i le dezvăluie în toată 
acuitatea și urgenta lor 
deternuinind o cristalizare 
a atitudinilor. Iată și de 
ce nu numai o dată con
statăm cu satisfacție că 
ceea ce caută tot mai 
mult publicul sint calită
țile de substanță ale unei 
opere și ale unei creații 
scenice. Atracția exerci
tată asupra spectatorilor 
de scrierile, crescute din 
observația concretă, din 
analiza faptelor legate de 
viața de fiecare zi. ca și 
atracția pentru spectaco-

se 
de 

cen-
fci

Iele născute din pasiunea 
pentru înțelegerea sinte
tică a raporturilor socia
lo. a acelor raporturi care 
hotărăsc un destin sau uu 
capitol de istorie, definesc 
una din .liniile de forță 
ale teatrului românesc in 
momentul de față. Scena 
și sala se întâlnesc si 'co
laborează în acțiunea de 
cunoaștere și de recu
noaștere a somațiilor pe 
care trebuie să și le asu
me orice conștiință. Iar 
această rodnică întâlnite 
dintre teatru si public 
este, fără indoială unul 
din rezultatele 
culturale 
nostru.

Crearea $î stimularea a- 
eestui public sînt întreți
nute printr-o vie activita
te a teatrelor și in afara 
scenelor tot. Sporesc de
plasările pe platformele 
industriale — unele pre
miere sint prezentate 
chiar și pe scenele clubu
rilor muncitorești — 
intensifică acțiunile 
tenetâ, îndeosebi în 
trele muncitorești și
așezări rurale, se organi
zează vii dezbateri între 
creatori și public. Teatrul 
iși menține proaspătă vi-' 
talitatea prin acest dialog 
perpetuu cu cei cărora li 
se adreseazA în acest sens 
e demnă de relevat res
ponsabilitatea pe care 
arta profesionistă și-o a- 
sumă în îndrumarea artei 
amatoare. Maxi, regizori ț.i 
actori sprijină cu pa
siune activitatea for
mațiilor teatrale din, uzi
ne salt de la sate, contri
buie substanțial la cre
area și la bunul mers al 
teatrelor populare, ia de
mocratizarea culturii (tea
trale, la descoperirea și 
îndrumarea talentelor.

IALOMIȚA • La încheierea 
secerișului se prezinte in fie
care an spectacole reunite în 
cadrul festivalului „Spicele de 
aur". Anul acesta, ele au avut 
Ioc în parcurile de agrement 
din municipiul Călărași, orașul 
Fetești și în grădina tie vară 
din stațiunea Amara. Pe cele 
trei scene au fost prezenți peste 
o mie de artiști amatori, repre
zentând ansamblurile folclorice 
ale așezămintelor culturale si 
consiliilor sindicale. Au evoluat 
colective de dansatori, grupuri 
vocale, rapsozi populari, soliști 
instrumentiști si vocali, brigăzi 
artistice de educație, prezentatori 
de momente vesele. (Mihai 
Visoiu).

VASLUI • „Civilizația geto- 
dacică din perioada Iui Bure-

bista la est de Carpați" a fost 
tema simpozionului organizat de 
muzeele din Huși. Vaslui si Bir
lad în comuna Bimesti-Ave- 
rești — zonă în eare se află nn 
important șantier arheologie. 
Manifestarea. înscrisă in ciclul 
de acțiuni de educație patriotică 
sub genericul ..2050 de ani de la 
înfăptuirea primului stat dac 
centralizat și independent", a 
prilejuit arheologilor de la 
Muzeul „Dimitrie Cantemir" din 
Huși prezentarea unor probe 
materiale caracteristice civiliza
ției geto-dacice. (Crăciun Lăluct).

BISTRITA-NASAUD 9 For
mațiile artiștilor amatori ale 
Casei municipale de cultură 
Bistrița, ale Clubului tineretu
lui și Liceului „Liviu Rebreanu" 
au evoluat in cuprinzătorul spec

tacol literar-muzical-coregratic 
„Partidul — marea biruința".
• In comuna Teaca a avut Loc 
simpozionul cu tema ..Chimi
zarea agriculturii și poluarea".
• în sala de expoziții a muni
cipiului Bistrița sint expuse lu
crările de linogravură semnate 
de Gego Alexandru, plastâcian. 
laureat al Festivalului natio
nal „Cîntarea României". • în 
localitatea Prundu Bîrgăului a 
avut loc dezbaterea intitulată : 
„Pădurea, apa. mediul înconju
rător". (Gh. Crisank

CLUJ 9 La Bobilna a avut 
loc tradiționala serbare popu
lară. La monumentul de pe 
vîrful dealului cu același nume, 
ridicat în memoria răsculatilor 
de la 1473. în fata unui mare 
număr de oameni ai muncii, au

Mi se pare, de aseme
nea. foarte semnificativ 
faptul că ceea ce vali
dează și aplaudă publi
cul românesc la el acasă 
se bucură de același re
gim peste hotare. E un 
indiciu de consonantă a 
gustului cu epoca, dar și 
dovada unei sigure inte
grări a artei noastre tea
trale in orizontul sindi
cii și practicii artistice 
contemporane. Sînt bine 
cunoscute marife succese 
ale teatrului nostru din
colo de granițe, unde se 
subliniază ades formele 
lui particulare de seduc
ție.

Au trecut 15 ani de la 
Congresul al IX-lea, con
gres care a ales în frun
tea partidului și a țării 
un om de aleasă vocație 
politică. pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, 
greș care a 
o epocă de 
re spirituală 
porului român,
biruințele obținute 
lungul acestei perioade de 
înflorire a spiritualității 
socialiste se află și cete 
ale mișcării noastre tea
trale. Biruințe strîns le
gate de ceea ce au creat 
mai durabil imiintașii 
teatrului românesc, biru
ințe dezvăluind originali
tatea distinctă a fondului 
nostru, spiritual si finali
tățile proprii poporului 
român, biruințe iu con
sens cu realizările altor 
culturi șl înfrățite î 
ele, biruințe izvorîte 
credința că arta e un 
ganism 
talitate 
timp și 
te care 
de cunoaștere și 
re a omului, 
a umanității.

COÎl- 
deschis 

renaște- 
a po- 
și între

de-a

fost evocate momente impor
tante din istoria patriei si a po
porului n.stru. după care an
samblul folcloric din comuna 
Bobilna a prezentat spectacolul 
„Sintem aici de 2050 de ani".

A urmat un program cultura!- 
artistic cu concursul formațiilor 
caselor municipale de cultură 
din Cluj-Napoca și Dej. a cefe
riștilor din Dej, a combinatului 
„Clujeana" si ale, căminelor 
culturale din comunele înveci
nate. (Al. Mureșan).

MURES • La librăria „Uni
versala" dîn Tg. Mures a avut 
Ioc. în prezenta autorului, pri

între
din 
or- 
to- 
în

omogen și o 
indivizibilă 

în spațiu, biruin- 
sint un

a

legămint 
de iubt- 
omeniei.

Ne-am obișnuit, prin 
scurgerea anilor, să 
vedem în MARIA BA- 
NUȘ Poeta însăși, 
să-i legăm inextricabil 
personalitatea crea
toare. chiar persoana 
fizică, 
sine, 
care 
zare 
tism. 
uneori să vedem 
ansamblu prin detalii, 
un intreg prin părțile 
sale. Din acest motiv 
se uită adesea, in ca
șul poetei. preocupă
rile sale mult mai 
largi, participarea La 
viața cetății prin mij
locirea publicisticii în 
cele mai variate for
me ale ei. Astfel, re
centul volum „HIME
RA". apărut la editura 
Cartea românească, nu 
face altceva decît să 
ne reamintească fap
tul, numai aparent 
ignorat, că poeta a 
fost mereu atrasă de

■ cotidianul divers, de 
faptul de viată și de 
cultură care i-au ali
mentat fără întreru
pere scrisul.

Prin acest volum 
nu facem pentru pri
ma oară cunoștință cu 
activitatea publicistică' 
a poete i. în decmsul 
anilor, prezența sa in 
paginile publicațiilor, 
uneori frenetică, a fă
cut să se adune o 
masă importantă de 
material publicistic, 
strîns cu un sfert de 
veac in urmă într-o 
carte, „Himera" nu o 
continuă ce aceasta, 
chiar dimpotrivă mar
chează o ruptură, o 
distanțare aproape in
credibilă. incit, puse 
alături, par a aparți
ne unor autori dife- 
riti. Ceea ce face Ma-

de poezia in 
Ca orice obicei, 
este o generali- 
pină la automa- 
el r>e împiedică 

un

ria Banus în publicis
tică. si’ a făcut si in 
poezie, nu este nici 
singular si nici inso
lit. Și nu este obliga
torie compararea di
verselor volume — ră- 
mine -totuși o proble
mă de istorie litera
ră — pentru a ne da 
seama că distanta din
tre ele le situează in 
nuclee originare dife
rite si le plasează ne 
orbite imposibil de in
tersectat.

Așadar. „Himera" ne

fri Maria 
alt gen de 
lucid, cu o 
controlată.

descoperă 
Bamts un 
publicist : 
pasiune 
discretă, melancolic in 
nreafcna unor fapte de 
viată si 
care i-au 
formării, 
nu odată 
critic al unor fenome
ne cu nuanțe reproba
bile. matur, dar nu lip
sit de candoarea vir-

• stelar juvenile. Moda
litățile artistice aco
peră si ele paleta mult 
diversificată a preo
cup ărilor scriitor ivești. 
incit de Ia eseu la 
reportaj, de la articol 
la însemnarea ocazio- 

“'nală. Dină La cronica 
literară, plastică sau

■ de spectacol, jurnalul 
de călătorie sau dia
logul cu alte persona
lități se alcătuiesc în- 
tr-o suită policromă 
de impresii si notații 
doar aparent aranjate

de cultură 
marcat anii 
insriiorat si 

observator

plan presta-fără un 
bilit.

Dispus 
canitole. 
din volum se organi
zează totuși duna li
nele criterii de conți
nut. Da exemplu, in 
capitolul „Dedal", as
pectul memorialistic 
domină materia publi
cistică. legată nemij
locit de biografia scri
itoarei. în aceste pa
gini. poate cele mai 
izbutite. Maria Banus 
dovedește alese .vir
tuți de ■ evocator al 
mediului bucurestean 
din prima Parte a 
veacului, in notații 
plastice cu irizări cre
pusculare. O altă par
te o constituie însem
nările ne marginea 
unor opere si autori, 
glose personale fără 
pretenția judecăților 
critice, dar nici lipsite 
de acestea, pornite 
mai ales din zona 
unor afinități afective 
si de formare. Sub 
acest aspect lămuritor 
ne amare capitolul 
..Confluente". pagini 
ele confesiune despre 
întâlnirea ooetei cu 
unele mari valori ale 
culturii, aspra muncă 
de tălmăcitor, dome
niu cu memorabile 
succese în activitatea 
poetei.

Adunind un mate
rial publicistic foarte 
divers din perioada 
ultimilor cincisprezece 
ani. 
stituie 
memorabilă in 
nirca 
poetei.
unei vîrste mature si 
a unui mod nou de a 
percepe fenomenele 
existentei si ale artei.

in trei mari 
materialul

.Himera" se con- 
ca. o pagină 

deve- 
uersonalitătii
mărturie a

Emil VASIIESCU J

ma zi de difuzare a romanului 
..Vocile nopții" de Augustin 
Buzura. Despre semnificația 
operei sale și a noii cârti lansa
te, cu această ocazie, a vorbit. 
In fata a numeroși cititori, 
scriitorul Romulus Guga. redac- 
tor-șef al revistei ..Vatra". (Gh. 
Giurgiu).

BOTOȘANI O Sub egida mu
zeului județean de istorie. Ia 
Botoșani a apărut volumul de 
referate Și comunicări științifi
ce intitulat „Hîerasus" — ve
chea denumire a rîului Șiret co 
mărginește acest județ. Dedicat 
împlinirii a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac 
centralizat sub conducerea lui 
Burebista, volumul cuprinde 47 
de referate și comunicări știin
țifice purtând semnătura unor

cunoscuți arheologi și istoriei 
din București și Iași, precum și 
a unor cercetători in domeniul 
respectiv din Galați, Sibiu, Su
ceava și județul Botoșani. 
(S. Ailenei).

MEHEDINȚI 9 în sala Uni
versității cultural-științifice din 
Drobeta-Titrau Severin, sub ge
nericul „15 ani de 1a Congresul 
al IX-lea al partidului", a avii» 
loc dezbaterea „Contribuția to
varășului Nicolae Ceaușeseu la 
elaborarea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român". » La căminul cultural 
din Vinători a avut, loc simpo
zionul „2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și 
independent sub conducerea lui 
Burebista". • Formațiile artisti
ce ale căminului cultural din Li

vezile au susținut montajul li
terar ..Din stejar, stejar răsare". 
(Virgiliu Tătara).

BRAILA ® Secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid a organizat o expoziție 
itinerantă cuprinzînd fotografii 
și grafice reunite sub genericul 
,,15 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului — ani de 
istorie nouă". Expoziția, care se 
constituie într-un convingător 
argument al marilor realizări 
obținute de poporul nostru în 
cea mai fertilă epocă a dezvol
tării patriei, va poposi în 25 de 
comune și in orașul Făurei, 
fiind găzduită de punctele de 
informare Și documentare poli- 
tico-ideologică, de cămine cultu
rale și școli. (Corneliu Ifrim).
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Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASIRE 
Președintele Republicii Botswana

GABERONE
Cu prilejul alegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte al 

Republicii Botswana, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
suofes in activitatea dedicată libertății ?1 bunăstării poporului botswanez.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se 
vor dezvolta in viitor. în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversari 
a Zilei Renașterii PolonieiM

Cu prilejul celei de-a 36-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
marți după-amiază, reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Populare Po
lone la București s-au intîlnit, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Bistrița, cu activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, cu numeroși oameni ai 
muncii.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
Pompei Crăciun, secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., vicepreședinte al consiliului 
popular județean, și Kornel Hen«chke, 
consilier al Ambasadei R.P. Polone 
la București, care au evidențiat sem
nificația acestui eveniment cu pu
ternice rezonanțe in viața poporului 
polonez. Ei au relevat, totodată, suc

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

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ-EDIȚIA A XXII-A

ALTE REZULTATE
ALE REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

Succese ale sportivilor români
• Constantin Alexandru — vicecampion olimpic I — a cucerit medalia nr. 100 ® Petre 

Dicu — medalie de bronz la categoria 90 kg ® Carmen Bunaciu — in finală

Primii luptători medaliați : Constan
tin Alexandru (stingă) și Petre Dicu

Primele medalii pentru culorile 
sportive românești la cea de-a 
XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Moscova au fost cuce
rite marți seara de luptătorii parti
cipant! la turneul de greco-romane, 
care au demonstrat din nou valoarea 
reprezentanților noștri în sportul ce
lor puternici.

Primul dintre reprezentanții noștri 
care a urcat pe podiumul olimpic din 
sala T.S.K.A. a fost Constantin Ale
xandru, cîștigător al medaliei de ar
gint la categoria 48 kg. Aceasta a 
fost, totodată, și cea de-a 100-a me
dalie din istoria participărilor noas
tre la Jocurile Olimpice, adăugată 
bilanțului realizat pînă acum de olim
picii români la edițiile precedente.

Handicapat din primul tur de o în- 
frîngere la puncte suferită în fața 
campionului olimpic, sovieticul J. Uf

Credem în
Programul Olimpiadei 1980 cuprin

de întreceri la 21 discipline, care de 
care mai atractive prin frumusețea 
spectacolului sportiv si dramatismul 
luptei pentru medalii. Totuși, ca si în 
urmă cu patru ani la Montreal, in 
momentul dnd în scena olimpică a 
intrat gimnastica feminină, ea a po
larizat interesul general, deși prima 
zi de concurs a cuprins numai exer
cițiile impuse — mai puțin spectacu
loase dealt cele liber alese. Așa se 
face că, luni după-amiază. Palatul 
(r 'rturllor din complexul Lujnlki a 
i plin. 13 000 de spectatori venind 
i .adă pe tinerele gimnaste. Așa se 
lace că luni seara — la sală, pe străzi 
si in. localuri, la oentrui de presă și 
în satul olimpic — oamenii discutau 
întruna despre excelenta gală la 
care asistaseră direct sau prin inter
mediul micului ecran. Ecourile s-au 
prelungit t>e tot parcursul zilei de 
marți si este sigur că nu se vor stin
ge. ba chiar se vor amplifica, dună 
ce gimnastica feminină îsi va fi dis
tribuit cele 18 medalii ale actualei 
ediții (miercuri pe echipe, joi la in- 
d’vjdiual compus, vineri pe aparate). 
Pentru noi. românii, este o bucurie 
și o mindrie lesne de înțeles să au
zim si să constatăm aici că Nadia 
Comăneci si celelalte gimnaste sînt 
din nou in admirația unanimă, evolu
țiile lor stimând semnele de excla
mare ale specialiștilor, coresponden
ților de presă și publicului larg. Școa
la românească de gimnastică îsi con
firmă deci înalta clasă si la Olimpia
da de la Moscova, concursurile din 
zilele viitoare urmtnd — după opinia 
și speranța noastră — să transforme 
această anrepiere intr-un număr co
respunzător de medalii strălucitoare.

Pentru reprezentativa României — 
venită aici cu cartea de vizită a 
campioanei mondiale si vicecampioa- 
nă olimpică, deci și cu autorizate 
pretenții la un nou titlu — evoluția 
la exercițiile impuse de luni trebuie 
Insă privită si sub alt unghi. Compo
nenta echipei este, cu o singură ex
cepție, aceeași de la Fort Worth, 
cînd a cucerit titlul mondial. Adică : 
Nadia Comărteci. Emilia Eberle. Me- 
lita Rilhn. Rodica Dunca. Dumitrița 
Turner : noutatea este Cristina Gri
goraș. care în ultima clipă a fost 
preferată Marilenei Vlădărău. Prin
tre ele. cea mai bună evoluție la im
puse a avut-o Nadla — cu trei note 
de 9,95 și cu acel entuziasmant 10 
(primul la această Olimpiadă) obținut 
pe puntea suspinelor care este birnă 
Sl ovaționat minute în sir de întrea
ga asistentă. Ea împarte la ora 
aceasta locul I in clasamentul indivi
dual cu gimnasta sovietică Natalia 
Șapoșnikova. care a fost notată exact 
la fel. cu diferența că acqasta a pri
mit 10 la alt aparat, săriturile. Dar 
celelalte gimnaste ale noastre ocupă 
în clasament locuri ceva mai îos. la 
care, sinceri să fim. nu ne-am fi aș
teptat. dar arbitrajul a fost de altă 
părere. Eberle 5 (cu 9,85 la sărituri și
9.90 la celelalte aparate. Dunca 9 (cu
1.90 la birnă. dar 9,75 la paralele). 

cesele obținute In cei 36 de ani de 
către poporul polonez, sub condu
cerea P.M.U.P. Trecind în revistă le
găturile tradiționale, statornicite între 
popoarele român și polonez, vorbi
torii au arătat că dezvoltarea pe 
caro a inregistrat-o, în ultimul timp, 
colaborarea multilaterală dintre 
partidele și țările noastre este rezul
tatul direct al hotărîrilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul convorbi
rilor la nivel înalt.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare poloneze.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R.P. Polone la București, Jerzy 
Kusiak, a rostit o cuvintare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

kemplifov, C. Alexandru s-a mobi
lizat in continuare exemplar, reușind 
să obțină cinci victorii consecutive, 
iar in meciul decisiv, din turneul 
final, cînd lupta pentru medalia de 
argint, l-a întrecut pe Seres (Unga
ria). Cu această victorie, Constantin 
Alexandru (născut la 15 decembrie 
1053, la Constanța) adaugă unui pal
mares excepțional prima sa medalie 
olimpică, la debutul în concursul de 
lupte greco-romane al J.O. Primul 
succes în arena internațională a fost 
obținut de luptătorul român la C.M. 
de juniori clin anul 1973. De atunci, 
Constantin Alexandru (clubul Steaua 
București), antrenat în prezent de 
fostul campion olimpic Gheorghe 
Berceanu, descoperit de antrenorul 
constănțean Constantin Ofițerescu, a 
ieșit învingător de două ori în com
petiția mondială a seniorilor, în 1978 
și 1979, și a cucerit de 5 ori titlul de 
campion european (1974, 1975, 1977, 
1978, 1979).

Cu un stil de luptă spectaculos, 
bazat pe o tehnică perfectă și pe un 
exemplar simț tactic. Constantin Ale
xandru se numără printre cei mai 
buni luptători In stilul clasic din 
lume.

Clasamentul final al categoriei 
48 kg : 1. Jaksîlik Ușkemplirov
(U.R.S.S.) — campion olimpic ;
2. Constantin Alexandru (România) 
— medalie de argint ; 3. Ferenc 
Seres (Ungaria) — medalia de bronz.

★
Petre Dicu a fost al doilea sportiv 

român medaliat al actualei ediții a

valoarea înaltă a gimnastelor noastre
Rilhn 17 (note Intre 9,70 și 9,85), Grl- 
goras 28 (note de 9,60 și 9,70). Tur
ner 34 (cea mal mică notă 9,15 la 
paralele, cea mal mare 9.85 la să
rituri.). în urma acestor rezultate in
dividuale, poziția noastră în clasa
mentul ne echipe este si ea. deocam
dată, neprevăzută : locul 3 — cu 10 
sutimi de punct mai puțin dectt locul 
2 (R.D.G.). cu 1 punct si B sutimi mai 
puțin deeît locul I (U.RF1.S.). Est« 
drept că si asa avem un punctaj

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA

(196,80) superior cu vreo patru puncte 
deeît aveam la Montreal după ziua 
impuselor, dar acum si echipele cu 
care concurăm direct au realizat mai 
mult deeît atunci, chiar cu 6 puncte. 
Plafonul general al notelor este la 
toate echipele de pe primele trei 
locuri mai ridicat, fără să sem
nifice însă și o proporțională creș
tere a nivelului general al gimnasti
cii față de Olimpiada trecută. Dar 
aceasta este o altă problemă.,.

în legătură cu modul In care s-au 
făcut aici notările la exercițiile im
puse, delegația noastră are unele ne
mulțumiri, opinînd că ele nu reflectă 
absolut fidel valoarea echipelor, 
fiind influențate, !ntr-o oarecare 
măsură, do maniera de arbitraj. Pen
tru a Înțelege despre ce este Vorba, 
să dăm In prealabil cîteva lămuriri. 
Echipele au concurat pe grupe ; con
form tragerii la sorți făcute ante
rior la Lyop de către o tînără fran
țuzoaică de șase ani, în fața repre
zentanților țărilor interesate, echipa

---- .................... .............. ......-.......... ■ ■ 1

FRANCE PBESSE:

„Nadia și-a reluat zborul spre locul
într-o sugestivă relatare asupra 

întrecerilor de gimnastică din ca
drul Olimpiadei de la Moscova, 
agenția France Presse relatează, 
sub semnătura trimisului său spe
cial, Jean Gaudichau ;

„Palatul sporturilor de la stadio
nul Lenin, ora 17,30 : o tăcere de- 
săvlrșîtă, ca intr-o catedrală. Toate 
camerele de luat vederi sini în
dreptate într-o singură direcție, 
spre o tînără si frumoasă fată, cu 
părul scurt. Cu trăsăturile feței 
ferme, pe care se citește o ușoară 
paloare, așa cum se întimplă in 
martie evenimente, Nadia Comă
neci se prinde cu mîinile de pa
ralelele inegale. Fetita de la Mont
real a cedat locul unei superbe 
adolescente, dar precizia, grația și 
suplețea sa au rămas aceleași.

Un minut mai țirziu. publicul 
este pe deplin lămurit, „Zlna de la 
Montreal" este gata să-și asigure la

Cronica
în cadrul manifestărilor consacrate 

„Lunii de solidaritate cu lupta po
porului coreean", atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene, co
lonel superior Kim Ciung Hiăn, s-a 
lntilnit, marți, în garnizoana Bucu
rești, cu militari dintr-o unitate a 
armatei române, cărora le-a vorbit 
despre lupta poporului său pentru 
făurirea unei Coree libere, unite și 
prospere. Cu acest prilej, cei pre
zent! au vizionat fotoexpozlția ;,As
pecte din viața șî activitatea milita
rilor Armatei populare coreene". A 
fost prezentat, de asemenea, un film 
artistic coreean.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Arabe Egipt — Ziua Re
voluției — la Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea

vremea
Ttapui probabil pentru zilele de 24, 

25 șt 26 iulie. In tară i Vreme răcoroasă 
la început, apoi în curs de Încălzire. 
Cerul va fi schimbător, vor cădea 
averse locale de ploaie, mal frecvente 
în nordul șl estul tării. Vînt moderat,

J.O. Dind dovadă de o mare vitali
tate și de ambiție, reprezentantul 
nostru la categoria 90 kg — una din
tre cele mai puternice din concursul 
olimpic — a obținut o meritată me
dalie de bronz. Originar din comuna 
Gostavăț, județul Olt. în vîrstă de 26 
de ani. Petre Dicu este student la 
Institutul de educație fizică și sport 
și face parte, din clubul Dinamo 
București (antrenori Ion Cernea și 
Dumitru Cuc).

Clasamentul final al categoriei 90 
kg : 1, N. Notthy (Ungaria) — cam
pion olimpic; 2. I. Kanighin (U.R.S.S.) 
— medalie de argint ; 3. Petre Dicu 
(România) — medalie de bronz.

în continuarea concursului de na
tație s-au desfășurat seriile probei 
de 100 m 'spate femei, în cadrul că
rora Carmen Bunaciu a realizat un 
frumos succes, cîștigind prima serie 
cu timpul de l’03”25/100. nou record 
național. într-o alta serie, victoria a.

Reinisch 
cu acest 
mondial,

revenit sportivei Rica 
(R.D.G.), care a stabilit 
prilej un nou record 
1’01”50/100.

în urma rezultatului înregistrat, 
Carmen Bunaciu s-a calificat pentru 
finala probei, programată miercuri 
seara. Ea va concura alături de ur
mătoarele 7 sportive ; Rica Reinisch 
(R.D.G.), Ina.Kleber (R.D.G.), Petra 
Riedel (R.D.G.), Larisa Gorșakova 
(U.R.S.S.), Carine Verbauwen (Bel
gia),- Monique Bosga (Olanda) șl 
Manuela Carosi (Italia).

noastră a nimerit Împreună cu două 
echipe, evident mai slabe, Bulgaria 
și Ungaria, în timp ce altă grupă a 
cuprins echipele puternice ale 
U.R.S.S., R.D.G. și Cehoslovaciei. 
Luni, de la ora 17 a intrat la aparate 
mal lntîl grupa noastră, In care — 
dat fiind nivelul mai scăzut al con
curenței — plafonul notelor a fost 
mal coborit (mai alea că fetele noas
tre au deschis primele concursul la 
două aparate : paralele și sărituri).

A urmat In concurs grupa cealaltă, 
In care de la început arbitrate au ri
dicat vertiginos plafonul aprecieri
lor : spre exemplu, la sol notarea 
echipei noastre începuse cu 9,60 
(gimnastele evoluează în ordine va
lorică crescindă), în timp ce pentru 
principalele noastre adversare a în
ceput cu 9,80 ; la sărituri, începutul 
echipei noastre fusese notat cu 9,70, 
iar al partenerelor cu 9,85. Acest din 
urmă plafon este exagerat de ridi
cat, practic, nemaiîntâlnit la marile 
competiții în cazul echipelor de va
lori sensibil egale pretendente la 
titlu. Tragerea la sorți și maniera 
de arbitraj diferită de la o grupă la 
alta au dezavantajat echipa noastră.

în. același timp, nu poate fi omis 
din cauză nici faptul că echipa noas
tră s-a dovedit mai puțin omogenă 
deeît cete care o preced după exer
cițiile impuse. Ea a început la para
lele, aparat care de data aceasta nu 
i-a fost prea prieten. După ce me
zina Grigoraș a trecut cu 9,60 (ce

Moscova propria sa succesiune. 
Nota de 9,95 vine să încununeze o 
înlănțuire impecabilă de mișcări, 
executate fără umbra unei ezitări, 
fără cea mai mică slăbiciune. Dar 
nu este de cit un început. 20 de mi
nute mai tirziu pe birna îngustă, 
aparatul unde a atins culmea glo
riei sale canadiene, rezultatele sînt 
și mai strălucite : nota 10. prima 
decernată aici, la noua Olimpiadă.'

La sol, cu o precizie demnă de 
tînără atletă care a devenit, o nouă 
notă de 9,95 și apoi o a treia la 
sărituri. In total 39,85 puncte, față 
de maximum 40 cit se putea obține 
la exercițiile impuse, Nadia Co
măneci dovedindu-se la fel de stră
lucitoare ca pe vremurile bune de 
la Montreal. Nadia și-a reluat ast
fel zborul spre locul suprem, spre 
domnia absolută în lumea gim
nasticii".

zilei
a avut loc, marți, o manifestare cul
turală.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Gheorghe Pacoste, tdeepreședinte 
al Asociației de prietenie româno- 
egipteană, ziaristul Constantin Sirbu 
a împărtășit impresii de călătorie 
din această țară. în continuare a 
fost prezentat un program de filme 
documentare egiptene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Aso
ciației de prietenie româno-egiptea- 
nă. reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, un numeros public.

Au fost prezenți Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

eu Intensificări în zona de munte șl 
nordul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 19 și 20 de grade, iar 
valorile maxime între. 21 șl 31 de grade. 
Local mal ridicate, in București : Vre
me răcoroasă la început, apoi în încăl
zire. Cerul va fl variabil, favorabil â- 
versei de ploaie la începutul Intervalu
lui. Vînt moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între îs sl tt grade, 
iar valorile maxime vot Oscila între 27 
și 29 de grade. (Margareta Siroțu» me
teorolog de serviciu).

GIMNASTICA MASCULINĂ
S-a încheiat competiția masculină 

pe echipe din concursul de gimnasti
că. Echipa României a evoluat mai 
bine la exercițiile liber alese și s-a 
clasat pe locul 4. reușind să ciștige 
un loc față de clasarea după impuse 
și să depășească reprezentativa Bul
gariei. Formația noastră a evoluat în 
următoarea componență : Dan Grecii, 
Aurelian Georgescu, Sorin Cepoi, 
Kurt Szilier. Nicoiae Oprescu și 
Romulus Bucuroiu. Medalia de aur a 
fost clștigată de reprezentativa 
Uniunii Sovietice, cea de argint a 
fast obținută de gimnaștii din R.D. 
Germană, iar cea de bronz de Un
garia.

Iată clasamentul final : 1. U.R.S.S, 
— 589,60 puncte ; 2. R.D. Germană —
581.13 puncte ; 3. Ungaria — 577
puncte ; 4. România — 572,30 puncte; 
5. Bulgaria — 571,55 puncte : 6. Ceho
slovacia — 569,80 puncte.

HANDBAL
Rezultate din turneul de handbal 

masculin : România — Algeria 28—18 
(14—7) : Spania -- Danemarca 20—19; 
Polonia — Cuba 34—19. Joi seara, 
echipa României va susține o impor
tantă intilnire in compania echipei 
Iugoslaviei.

BOX
în competiția de box s-au disputat 

lntilniri ia categoria aemimijlotie. 
Reprezentantul nostru. Ion Budușan, 
a debutat în concursul olimpic cu 6 
victorie clară la puncte, in fața Ir
landezului Davitt. Meciul a fost do
minat categoric de pugiUstul român, 
oare a lovit puternic și variat.

«peram «A nu conteze ia calcul, care 
îa în considerație numai tind note 
din șase, In ordine descrescîndă), 
Turner a ratat exercițiul, primind 
9,15. Din acest moment, evoluția ei 
a fost marcată psihic, Dumitrița ob- 
țintnd cea mai mică notă din echipa 
noastră și la birnă (9,70), și la sol 
(9,60), abia la ultimul aparat, sări
turile, reușind să ajute echipa cu 
9,85 (și această notă sub nivelul cerut 
de la ea, care este campioană mon
dială a aparatului). în plus, au mal 
fost și alte situații în care așteptăm 
un aport mat mare la bilanțul echi
pei (Rilhn la sol și sărituri, Eberle 
la sărituri, Dunca la paralele). De la 
Grigoraș (ate cărei note, prin forța 
împrejurărilor, au fost luate în con
siderație la clasamentul pe echipe) 
nu putem pretinde mai mult la de
butul ei într-o mare competiție ofi
cială. După cit o cunoaștem, avem 
convingerea că ea va evolua cu mai 
mult succes la probele libere.

Dealtfel, aceeași convingere o nu
trim în legătură cu evoluția generală 
a echipei noastre de gimnastică fe
minină in concursul rezervat miercuri 
seară exercițiilor liber aiese. Printr-o 
concentrare maximă și o mobilizare 
exemplară, așa cum au reușit în mod 
admirabil la Fort Worth, fetele noas
tre mai pot urca încă o treapta, 
dacă nu chiar două în clasamentul 
pe echipe și deci pe podiumul 
olimpic. Credem în înalta valoare și 
In temeinica pregătire a tinerelor 
noastre gimnaste, de aceea ne pregă
tim să vă transmitem numai vești 
bune dinspre partea lor.

Gheorghe MITROI

suprem"
Corespondentul agenției Associa

ted Press : Nadia Comăneci, 
steaua gimnasticii românești, s-a 
mișcat aproape fără nici o greșeală 
in tim.pul programului de exerciții 
impuse la Palatul sporturilor de la 
Lufniki.

Corespondentul agenției U.P.Î. : 
Nadia Comăneci și-a făcut o rein
trare spectaculoasă in arena olim
pică, relnnodînd seria notelor ma
xime obținute la Montreal, tn ca
drul exercițiului de la birnă. Nadia 
a evoluat cu uimitoare siguranță, 
dar și cu mare acurateți si subti
litate.

Corespondentul agenției D.P.A. 
subliniază evoluția de aleasă strălu
cire a Nadlei. despre care aprecia
ză că alcătuiește împreună cu 
coechipierele sale o formație de 
excepție, cu mari șanse la medalii.
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boxerul Irlandez fiind numărat pi re
priza a IlI-a.

Alte rezultate în cadrul aceleiași 
categorii ; Kari-Heinz Krtiger (R.D. 
Germană) b.p. Mohammad Aii El- 
dahhan (Siria); Lucas Msomba (Tan
zania) b.p. Elio Diaz (Venezuela), 
Michael Frost (Marea Britanie) b. 
K.O. Dao (Laos).

.SCRIMA
în moderna sală din Complexul 

sportiv T-S.K.A. din Moscova au 
început ieri întrecerile de scrimă ale 
Olimpiadei, odată cu disputarea pri
melor asalturi în proba masculină de 
floretă, Cîștiglnd ambele serii preli
minare la care a participat, Petru 
Kuki a obținut calificarea in elimi
nările directe, care se vor disputa 
miercuri dimineața-

CANOTAJ ACADEMIC
Ia Krilatskoe, pe pista de apă 

unde se desfășoară concursul olimpic 
de canotaj academic, au avut loc 
ieri recalificări în probe masculine. 
Echipajul țării noastre de 4 rame 
fără cîrmaci. alcătuit din Daniel Voi- 
culescu, Carol Ilieș. Petru Josub și 
Nicoiae Simion. a obținut calificarea 
in finală, clasîndu-se pe locul secund 
in seria a doua.

PENTATLON
în concursul de pentatlon modern, 

după trei probe oonduce Ungaria, cu 
9 130 puncte, urmată de U.R.S.S., cu 
9 048 puncte. Formația României se 
află pe locul 11, cu 7 776 puncte. La 
individual oonduce T. Szombathely 
(Ungaria) — 3 214, urmat de Staroe- 
tin (U.R.SJ3.) — 3178 puncte.

POLO PE APA
Rezultate înregistrate ieri t Olan

da —■ România 3—3 ; Ungaria — Gre
cia 8—5 ; Spania — Italia 5—4 ; Iu
goslavia — Australia 9—2, în turneul 
final jtentru locurile 1—6 s-au cali
ficat Ungaria. Olanda, U.R.S.S., Spa
nia, Iugoslavia, Cuba. Echipa noastră, 
care ă ratat calificarea In faza fi
nală. va juca în turneul pentru 
locurile 7—12.

VOLEI
tn turneul masculin de volei: Po

lonia — România 3—1 (9—15, 15—12, 
15-13, 15—13) ; Iugoslavia - Brazi
lia 3-2.

Joi, de la ora 17,30, în cadrul gru
pei B, formația noastră va juca 
împotriva echipei Braziliei.

IAHTING
Dtipft două regate. în concursul da 

iahting (clasa „tornado"), ne primul 
ioc sa află echipajul Braziliei, urmat 
de Suedia și Austria. Echipajul ro
mân (Andrei Chillman. Cătălin Lu- 
chian) ocupă locul 10.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Victoria trăgătorului maghiar Ka- 

roly Varga (24 de ani, mecanic din 
Budapesta), medaliat cu aur Ia armă 
liberă calibru redus. 60 focuri culcat, 
a constituit o adevărată surpriză. 
Este de remarcat nu numai faptul că 
Varga — ținta? cotat cu puține șanse 
la un loc pc podium — a doborit 
recordul olimpic al probei, egalin- 
du-1 pe cel mondial, dar el a concu
rat cu mina rănită, învelită în ban
daje. Varga s-a accidentat în ziua 
precedentă concursului, lucind... 
fotbal.
• A treia medalie de aur atribuită 

marți la lupte greco-romane a fost 
ciștigată de sportivul grec Stilianos 
Migiakis. care în turneul final a reu
șit o neașteptată victorie asupra ma
relui favorit Borte Kramarenko 
(U.RF.S.) care a obținut medalia de 
bronz, cea de argint revenind lui' 
Istvan Toth (Ungaria).
• Concursul de ciclism ce velo

drom a început cu proba de 1 000 m 
cu start de be loc, probă cîstigată de 
Lothar Foma (R.D. Germană) — 
I’02”95/Î00 (cea mai bună performan
ță mondială a tuturor timpurilor), 
urmat de A. Pamfiiov (U.R.S.S.) —
r04”84/100 și D. Weller (Jamaica) — 
1’05”24/1OO.

A tn proba olimpică de 1 500 m 
liber bărbați, sovieticul Vladimir 
Salnikov a Obținut medalia de aur, 
înregistrind. totodată, un nou record 
mondial cu timpul de 14’58”27/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat Alek
sandr Saev (U.R.S.S.) — 15’14”30/100 
și Macs Metzker (Australia) — 
15T4”49/100.
• Sportivul britanic Duncan Good-

hew a dștigat medalia de aur în 
proba de 100 m bras hărbați cu 
timpul de l’Oy’34/100, Medaliile de 
argint și bronz au revenit înotători
lor Arsen Mișkarov (U.R.S.S.) —
r03’'82/100 șî. respectiv. Peter Evans 
(Australia) — l’03”98/100.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale MOHAMED ANWAR EL SADAT. 
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa, în numele meu si al poporului român, cele mai cor
diale felicitări, urări de sănătate, fericire personală șl succese, de pace și 
prosperitate pentru poporul prieten egiptean.

îmi amintesc cu plăcere de întilnirile avute și îmi exprim, convingerea câ. 
pe baza convorbirilor sl înțelegerilor Ia care am afuns împreună, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, cooperarea româno-egipteană pe plan international vor înre
gistra noi progrese in viitor. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, 
securității si înțelegerii in Orientul Mijlociu și în Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președtntele 

Republicii Socialiste România

Poposind ne platoul Piramidelor 
de la Giza, vizitatorul Egiptului de 
azi are posibilitatea să cuprindă. 
d;ntr-o privire, alături de faimoa
sele vestigii ale unei străvechi ci
vilizații si de panorama largă a ca
pitalei, cu cei circa 9 milioane 
de locuitori, cîteva imagini edifica
toare ale importantelor transfor
mări ce au loc în valea Niîului. De 
o parte și de alta a unul canat care 
se desprinde din albia marelui flu
viu si pinâ departe spre sud se 
disting verdele puternic al cultu
rilor irigate, siluetele zvelte ale 
curmalilor grupați în pilcuri răzle
țe. ilustrind hărnicia felahului egip
tean si talentul său în utilizarea a- 
pelor Nilului. De altfel, in în
treaga tară au fost fertilizate circa 
980 000 de feddanâ (un feddan •» 0,42 
ha), cărora li se adaugă an de an 
noi suprafețe. Așa cum se știe, in 
anul 1976, președintele Anwar El 
Sadat a inițiat o vastă acțiune de 
extindere a suprafețelor locuite din
colo de îngusta vale a Nilului, prin 
fertilizarea unor întinse regiuni din 
Deșertul Occidental, coasta Medite- 
ranei. Egiptul de sus și Sinai, ac
țiune care se desfășoară cu succes.

Recuperarea întinderilor deserti- 
ce. dezvoltarea si modernizarea a- 
griculturii reprezintă doar un as
pect al activității laborioase desfă
șurate de poporul egiptean pentru 
transformarea ți înflorirea țării sate. 
Dacă în urmă cu aproape trei de
cenii Egiptul era nevoit să recurgă 
la import pentru cel mai neînsem
nat produs industrial, astăzi el dis
pune de o industrie proprie în pli
nă dezvoltare, care aduce o contri
buție hotăritoare la valorificarea in 
folosul propriu a bogățiilor națio
nale. în cursul anului 1979. produc
ția industrială a tării a înregistrat 
o creștere de 560 milioane lire față 
de anul p-ecedent. Au fost obținute, 
de asemenea, succese de seama in 
reconstrucția zonelor afectate de 
război. Astfel, o etapă importantă 
pe calea revitalizării Canalului 
Suez, redat navigației acum cinci 
ani. O va constitui încheierea in 
luna octombrie a aoestui an a pri

Programul partidului- 
carta fundamentală 

a vastei activități creatoare
(Urmare din bag. I)
Industrializare socialists si Incorpo
rarea cuceririlor revoluției tehnico- 
stlintiftee a putut fi asigurată in 
acest cincinal cea mai spectaculoasă 
creștere a retribuției reale din isto
ria construcției socialiste din tara 
noastră. Totodată. în dezvoltarea for
țelor de producție, accentul 6e nune 
pe laturile calitative ale creșterii 
economioe. sporirea productivității 
muncii, ridicarea eficientei econo
mice. îmbunătățirea parametrilor 
tehnico-functionali ai produselor, 
trecerea, tn toate ramurile producției 
materiale, la tipul intensiv de re
producție.

în confruntarea cu timpul si cu 
evoluția economiei mondiale, concep
tul propriu de creștere a economiei 
românești, definit în Program, s-a 
dovedit. în linii generale, corespun
zător atît posibilităților sl nevoilor 
reale ale economiei noastre naționa
le. cit si tendințelor de durată ce se 
manifestă pe plan mondial. Situarea 
pe prim plan, in cadrul acestui con- 
oept. a politicii de dimensionare ra
țională a corelației dintre acumulare 
si consum, de asigurare a unei rate 
(nalte de acumulare, a fost pc deplin 
confirmată de viată, ca cerință de 
bază pentru lichidarea rapidă a de
calajelor care ne mai despart de ță
rile industrializate si transforntarea 
României. într-o perioadă istorică 
scurtă, intr-o tară industrială de 
prim rang. Astăzi, tot mai multi eco
nomiști din țările in curs dc dez
voltare. organismele internaționale 
recunosc că singura cale pentru li
chidarea subdezvoltării si înfăptui
rea industrializării In aceste țări o 
constituie alocarea unei părți im
portante din venitul national pentru 
dezvoltare, politică promovată cu 
consecvență de Partidul Comunist 
Român in edificarea economiei noas
tre socialiste.

Perfecționarea. în spiritul preve
derilor Programului., a organizării 
conducerii si planificării unitare a 
Întregii vieți cconoraico-socialfe. a 
ansamblului de relații economice din 
sfera producției materiale si realiza
rea pe această bază a unei concor
dante cît mal depline intre forțele 
do producție si relațiile de produc
ție si sociale In procesul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. adîneirea continuă a demo
crației socialiste se înscriu între 
obiectivele majore ale conducerii ști
ințifice a societății prorhovate de 
partidul nostru. Ca urmare a ansam
blului de măsuri înfăptuite în aceas
tă perspectivă în ultimii ani. dispu
nem de un sistem de organizare si 
conducere a vieții economico-sociale 
oe deplin adecvat cerințelor etapei 
actuale. Totodată, secretarul general 
al partidului se preocupă de 
adaptarea continuă a acestui sis
tem la noile cerințe care ae- 
curg din dezvoltarea forțelor de pro
ducție. din aplicarea cuceririlor revo
luției tehnlco-stîintifice contempora
ne sl evoluția crizei energetice si de 
materii prime.

Introducerea si generalizarea siste
mului de autoconducere muncito
rească si autogestiune a unităților 
economice, corespunzător corelației 
prevăzute în Program intre cerința 
extinderii autonomiei unităților sl ne

mei etape a lucrărilor de lărgire *1 
adîncire a renumitei căi de ană.

Animat de sentimente de solida
ritate militantă cu lupta popoarelor 
arabe, a tuturor popoarelor pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, pen
tru progres si bunăstare, poporul 
român urmărește cu viu interes 
etortiu'ile poporului egiptean. între 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare, întemeiate pe depli
na egalitate in drepturi si avantajul 
reciproc. O contribuție decisivă la 
această evoluție pozitivă au adus-o 
acordurile si înțelegerile convenite 
cu prilejul frecventelor intilniri din
tre președinții Nicoiae Ceausescu 
și Anwar El Sadat, care au deschis 
ample perspective conlucrării româ- 
no-eaiotene pe cele mal divers* 
planuri. Astfel, in ultimii, ani s-a 
înregistrat o creștere substanțială a 
volumului schimburilor comerciale 
si au prins viată o serie de impor
tante acțiuni de cooperare. între 
care Uzina de produse sodice de la 
El Mex (Alexandria), Fabrica de 
acid sulfuric de la Abu Zaabal, 
inaugurată in 1979. Complexul da 
preparare a fosfatilor de la Hamra- 
wein. aflat în curs de construcție. 
De asemenea, în diverse sectoare 
ate economiei egiptene sînt folosite 
tractoare si autoturisme de teren 
realizate în cooperare cu tara noas
tră. iar pe căile ferate circulă lo
comotive si vagoane produse in 
România. în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivelul cel mai inalt. 
convorbirile purtate în luna ianua
rie a.c. intre primul ministru al gu
vernului român si omologul său 
egiptean au dus la identificarea 
unor modalități concrete de extin
dere și diversificare in continuarea 
cooperării bilaterale.

Corespunzînd pe deplin interese
lor ambelor țări si popoare, cursul 
ascendent al colaborării multilate
rale româno-egiptene se inscrie. 
totodată.1 că un aport de seamă la 
cauza păcii, progresului si coope
rării internaționale.

Nicoiae N. LUPU

cesitatea oonduceriî unitare, pe baza 
planului național unic de dezvoltare, 
perfecționarea mecanismului econo- 
mlco-financiar permit așezarea ne 
baze economice a activității produc
tive, sporirea eficientei economice, 
o legare mai directă a veniturilor 
oamenilor muncii de rezultatele oe 
care le obțin. Deși in aplicarea in 
practica a principiilor noului meca
nism ecOTiomico-financiar există — 
așa cum arăta tovarășul Nicoiae 
Ceausescu la recenta consfătuire de 
lucru cu activul de partid — o serie 
de carențe, de pe acum este eviden
tă influenta sa pozitivă în accentua
rea laturilor calitative ale dezvoltării 
economice.

în sfera relațiilor interstatale, par
tidul nostru a acționat si acționează, 
călăuzit de principiile enunțate în 
Program, pentru întărirea unității 
forțelor socialismului, progresului si 
păcii, pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale. pentru instaurarea 
unei noi ordini politice si economice, 
a unui sistem de relații între state 
din care să fie excluse războiul și 
agresiunea, să fie eradicate practici
le politicii imperialiste de forță, do
minație și dictat Conceptul funda
mentat de Congrasul al IX-lea al 
P.C.R.. privind noua ordine econo
mică internațională, precum si viziu
nea cuprinsă în Program privind 
principiile noi care trebuie să fie 
așezate la baza relațiilor dintre sta
te capătă pe zi ce trece o tot mai 
largă cunoaștere si recunoaștere, 
aducind partidului si statului nostru 
un inalt prestigiu pe plșm interna
țional.

Confirmarea punct cu punct a tu
turor concluziilor si prevederilor din 
Program, a tuturor strategiilor pre
conizate atît pe planul politicii in
terne. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, cit si in 
viata internațională, demonstrează 
capacitatea prospectivă a partidului 
nostru, aplicarea creatoare a socialis
mului științific si materialismului 
dialectic si istoric, corespunzător re
alităților concrete din tara noastră si 
din lumea contemporană, Tinînd sea
ma că in deceniul următor se va asi
gura înfăptuirea in linii mari a o- 
biectivelor fundamentate ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. stabilite In Program, apare 
necesitatea de a se asigura in conti
nuare o perspectivă clară a dezvoltă
rii economico-sociale a tării. Este 
ceea ce a determinat adoptarea de 
către Congresul al XII-lea al P.C.R 
a hotăririi de a se întocmi, oină.la 
Congresul al XIII-lea. Programul 
partidului pînă in anul 2000 sau 2010, 
Program ce va trasa căite si direcți
ile consolidării în continuare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. ale trecerii treptate la în
făptuirea principiilor comuniste de 
muncă si de viată în tara noastră.

Faptul că partidul si întregul po
por au incredintat conducerea desti
nelor lor celui mai strălucit fiu al 
națiunii, tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
reprezintă garanția sigură a înfăp
tuirii Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si de înaintare a României spre 
comunism, a realizării înaltelor aspi
rații ds progres, bunăstare si civili
zație care animă ponorul român in 
vasta sa activitate creatoare.



-

qrati cu tovarășa Elena Ceausescu, h Franța
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Convorbiri româno-nicaraguane

Sub semnul dezvoltării continue
a unei tradiționale colaborări prietenești

Promovînd consecvent o politică 
de pace și colaborare cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
socială, in spiritul coexistentei paș
nice, România socialistă acordă o 
atenție deosebită raporturilor cu 
Franța, tară europeană de care ne 
leagă atît de multe afinități de 
limbă, istorie și cultură, precum și 
interesele celor două popoare pe linia 
dezvoltării coonerării reciproc avan
tajoase, năzuințele lor comune privind 
reluarea și consolidarea politicii de 
destindere, înțelegere și pace. In 
acest sens, aniversarea in cursul 
acestui an a centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatice româno-fran- 
ceze a pus pregnant în evidentă tra
dițiile îndelungate și glorioase ale 
legăturilor dintre popoarele român 
și francez, ai căror fii iluștri au în
scris atîtea pagini memorabile în 
lupta comună pentru libertate, bună
stare și propășire spirituală, pentru 
pace în Europa șl în lume.

Vizita oficială pe care președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, o efectuează în- 
cepind de astăzi în Franța, la invi
tația președintelui acestei tari, Valery 
Giscard d’Estaing, și a doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing, este 
menită să marcheze un moment nou, 
de cea mai mare însemnătate, în 
procesul viu, dinamic, continuu as
cendent al amplificării și aprofun
dării acestor vechi și bogate tradiții 
de prietenie și colaborare intre cele 
două țări sl popoare.

Așa cum se știe, în evoluția pozi
tivă a legăturilor reciproce în pe
rioada ultimilor 15 ani, un rol esen
țial au avut contactele la nivel înalt, 
incepînd cu vizita întreprinsă in 
România, in mai 1968, de generalul 
de Gaulle, precum și vizita efec
tuată.. în iunie 1970, in Franța, 
de președintele României, Nicolae 
Ceaușeseu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu. Convorbirile cu 
președintele de atunci al Franței, 
Georges Pompidou, documentele 
semnate au dat expresie sentimente
lor de prietenie pe care și le nutresc 
reciproc cele două popoare, de stima 
și prețuire fată de personalitatea 
președintelui tării noastre, apreciat 
ca un neobosit 
prieteniei între

Dialogul fertil 
găsit continuare 
vorbirile dintre 
niei, Nicolae

promotor al cauzei 
popoare, 
româno-francez și-a 
în întîlnirile și con- 
președimele Româ- 
Ceaușeșcu, și pre

ședintele Franței, Val&ry Giscard 
d’Estaing — in mod deosebit cu 
prilejul vizitei pe care șeful statului 
francez a făcut-o in România in 
martie 1979 — care au pus puternic 
in evidență vitalitatea prieteniei 
româno-franceze, voința comuna dea 
extinde și adinei colaborarea dintre

cele două țări, corespunzător Intere
selor reciproce, ale cauzei păcii, 
securității și înțelegerii în Europa și 
în lume. „DECLARAȚIA COMUNĂ" 
semnată cu acest prilej de cei doi 
președinți s-a înscris, prin prin
cipiile enunțate, prin pozițiile con
structive afirmate, ca un document 
de amplă semnificație nu numai bi
laterală, ci și internațională, ale 
cărei idei de bază, confirmate de 
viață, își păstrează deplina valabili
tate șl actualitate.

Concomitent cu raporturile politice, 
o evoluție ascendentă, dinamică au 
cunoscut în ultimii ani relațiile eco
nomice — factor material de o de
osebită semnificație pentru dezvol
tarea ansamblului colaborării româ- 
no-franceze. Cu deosebită satisfacție 
se poate constata ca obiectivul sta
bilit și anume de a se asigura dubla
rea volumului schimburilor comer
ciale dintre cele două țări în 1980 
fată de 1975 a fost realizat cu un an . 
mai devreme. Formele noi, moder
ne de cooperare, îndeosebi coopera
rea în producție și in domeniul 
tehnico-științific și-au dovedit efi
ciența, caracterul reciproc avantajos, 
înregistrînd progrese substanțiale în 
importante sectoare tehnologice. Fi
rește, aceste rezultate nu epuizează 
nicidecum posibilitățile existente, 
potențialul industrial binecunoscut 
al Franței, ca și progresele remar
cabile ale României în edificarea 
unei economii modeme. bazate pe 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, creînd premisele extinderii 
și diversificării în continuare a con
lucrării economice — incit se poate 
aprecia ca fiind pe deplin realist o- 
biectivul unei noi dublări a schim
burilor pînă în 1985 față de volumul 
din 1980.

„Noi dorini realmente —- arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
avînd in vedere tocmai aceste reali
tăți — ca Frânta să ocupe primul 
Ioc în comerțul exterior al Româ
niei cu țările occidentale. ■ Facem 
acest lucru nu în detrimentul altora, 
ci tocmai dtn dorința de a de
monstra că este posibil ca și Intre 
tari cu orînduiri sociale diferite — 
dacă acestea sint animate de res
pect reciproc și de voința de a co
labora pe principiile deplinei ega
lități — se pot realiza cooperări re
ciproc avantajoase, cu rezultate bune, 
atît pentru ambele popoare, cit și 
pentru securitatea și pacea lumii".

Cu rezultate fructuoase s-a dez- 
. voltat în ultimii ani. în spiritul ve

chilor și bogatelor tradiții, coopera
rea pe plan tehnioo-știintific și cul
tural, îndeosebi > schimburile de 
oameni de știință, profesori și stu
dent!, de ansambluri, de expoziții 
un exemplu recent fiind expoziția 
de carte deschisă la „Sorbona", cea

mai mare de acest gen organizată de 
România peste hotare. Toate acestea 
reprezintă contribuții substanțiale, la 
mai buna cunoaștere a valorilor spi
rituale ale celor două popoare, la 
apropierea și întărirea prieteniei 
dintre ele.

O importantă deosebită prezintă 
conlucrarea dintre România și Franța 
pe tărimul vieții internaționale, în 
eforturile generale pentru edificarea 
securității și cooperării in Europa, 
pentru împiedicarea accentuării în
cordării internaționale și continuarea 
cursului destinderii și colaborării in
ternaționale. Convergența sau apro
pierea opiniilor intr-un șir de pro
bleme esențiale ale politicii mon
diale — necesitatea dezvoltării inde
pendente a fiecărei națiuni, regle
mentarea diferendelor ne calea tra
tativelor, probleme ale dezarmării, 
necesitatea contactelor, realizarea 
unei păci trainice în Orientul Apro
piat, eliminarea subdezvoltării etc. — 
reprezintă premise deosebit de favo
rabile pentru conlucrarea dintre cele 
două tari, în vederea sporirii' contri
buției lor. împreună cu celelalte 
state, la solutionarea acestor pro
bleme, corespunzător aspirațiilor vi
tale ale întregii omeniri.

Utilitatea pe care o are în această 
privință aprofundarea dialogului la 
cel mai înalt nivel a fost, dealtfel, 
relevată de președintele VALERY 
GISCARD D’ESTAING, care arăta, 
cu prilejul vizitei tăcute în tara 
noastră: „Româuia. desfășoară o di
plomație activă șl originală. Ea în
treține relath de prietenie cu un 
mare număr de state, este prezentă 
în toate marile dezbateri interna
ționale. Aceasta explică valoarea pe 
care o acord personal examinării 
împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușeseu a problemelor de interes 
comun".

Opinia publică. întregul nostru po
por — pentru care împlinirea a 15 
ani de la Congresul al IX-Iea a con
stituit un prilej de afirmare hotărîtă 
a sprijinului și adeziunii totale la 
politica internă și internațională a 
partidului și statului — nutresc con
vingerea fermă că vizita in Franța a 
președintelui Nicolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, convorbirile la nivel inalt, 
întîlnirile cu personalități politice, cu 
reprezentanți ai opiniei publice șl 
economice, cu populația Franței vor 
conferi dimensiuni și mai ample co
laborării dintre cele două țări, vor 
contribui considerabil la adincirea 
prieteniei dintre cele două popoare. 
Și este absolut evident că aceasta 
răspunde și este în deplină concor
danță cu interesele ambelor țări și, 
totodată, ale cauzei păcii. înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Intervenția reprezentantei țării 
a Deceniului O.N.U,

COPENHAGA 22 — Trimisul Ager
pres, Anca Voican, transmite : în 
Comisia a Il'-a a Conferinței mon
diale a Deceniului O.N.U. pentru 
dreptul femeii, ce analizează sarci
nile și obiectivele pe plan național 
ale celei de-a doua jumătăți a De
ceniului (1981—1985), la punctul de 
pe ordinea de zi referitor la conse
cințele apartheidului asupra condiției 
femeii in Africa australă a luat cu
vîntul Maria Groza, vicepreședintă, a 
Consiliului Național al Femeilor, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Condamnînd cu fermitate politica 
de apartheid, de discriminare rasia
lă, de asuprire socială și națională, 
România — a relevat vorbitoarea — 
desfășoară o activă politică de soli
daritate cu lupta popoarelor din Afri
ca australă pentru afirmarea lor 
liberă și suverană. în acest sens, sînt 
elocvente întîlnirile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu le-a avut 
cu șefi de stat, cu șefi de partide și 
alte organizații politice, cu conducă
torii mișcărilor de eliberare națională

noastre la Conferința mondială 
pentru dreptul femeii

din Africa. Este larg cunoscut și se 
bucură de înaltă apreciere sprijinul 
politic, diplomatic, moral și mate
rial pe care țara noastră' l-a acordat 
și il acordă popoarelor africane, miș
cărilor de eliberare, tuturor popoare
lor ce luptă pentru asigurarea drep
tului lor la autodeterminare, la orga
nizarea unei vieți libere, potrivit vo
inței și aspirațiilor lor.

Exprimind solidaritatea activă, spri
jinul multilateral acordat de țara 
noastră luptei popoarelor pentru în
lăturarea politicii de apartheid, re
prezentanta României a relevat că, 
alături de forțele democratice și pro
gresiste de pretutindeni, poporul ro
mân salută victoria poporului Zim
babwe. România, a spus vorbitoarea, 
apreciază ca un imperativ major al 
zilelor noastre intensificarea luptei 
forțelor de eliberare națională și în
tărirea solidarității cu aceste forțe, 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului, rasismului și aparthei
dului, pentru victoria deplină a cau
zei drepte a popoarelor din Africa 
australă.

Manifestări cu prilejul aniversarii
Zilei Renașterii Poloniei

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 36-ia aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei, la Varșo
via a avut loc o întîlnire a condu
cerii de partid și de stat poloneze 
cu corpul diplomatic. Au luat parte 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., alți conducători de 
partid și de stat.

Luind cuvîntul, Edward Babiuch, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, după ce a evocat în
semnătatea actului de la 22 Iulie 
1944 — clnd s-a proclamat instau
rarea puterii populare în Polonia — 
a relevat că pe baza programului 
dezvoltării pe mai departe a țării, 
stabilit de hotărîrile Congresului ăl 
VIIJ-lea al P.M.U.P., poporul polo
nez, formulîndu-și în mod real țe
lurile și apreciindu-și posibilitățile,

va năzui spre consolidarea cuceririlor 
sale, spre dezvoltarea tuturor do
meniilor vieții sociale, economice și 
culturale. Vorbitorul a menționat că 
Polonia este gata ea și pe viitor să 
adincească colaborarea internațională, 
să poarte un dialog 
cu toate forțele care 
tru pace, destindere și

★
Cu prilejul .sărbătorii naționale. în 

întreaga Polonie s-au desfășurat ma
nifestări festive, relatează agenția 
P.A.P., adăugind că, în multe orașe; 
locuitorii au ‘■cinstit memoria celor 
căzuțj pentru eliberarea națională și 
socială. Potrivit tradiției, la Varșo
via, la Mormîntul soldatului necu
noscut, a avut loc ceremonia de 
schimbare a gărzii de onoare, urmată 
de o paradă militară.

deschis, sincer 
militează pen- 
dezarmare.

Opțiuni social-economice ale poporului mozambican

Atmosferă caracteristică marilor evenimente
politice, viu interes pentru noul dialog

la nivel înalt româno-francez
Trimisul Agerpres, Neagu Udroiu, 

transmite : Ih-eședintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu,' împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu sint așteptați astăzi 
la amiază în capitala Franței, la in
vitația președintelui Republicii Fran
ceze, Valăry Giscard d’Estaing șl a 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Actualul dialog la nivel înalt no- 
mâno-francez își propune să iden
tifice noi modalități de diversificare 
și adîncire pe mai departe a colabo
rării în cele mai diferite planuri 
dintre cele două țări, atît de apropia
te prin afinitățile de origine, limbă 
ți cultură, prin legăturile tradițio
nale consemnate cu generozitate in 
filele de istorie ale ponoarelor ro
mân ți francez.

O Întreagă suită de manifestări au 
punctat calendarul perioadei rnemer- 
gătoare vizitei șefului statului ro
mân. manifestări cart au pus in evi
dență interesul pentru realizările 
poporului român, pentru viata sa 
materială si spirituală, admirația 
pentru activitatea internațională a 
României, pentru politica sa de r>ace 
și înțelegere intre popoare, stima sl 
respectul fată de personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceausescu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
a acorxiat. așa cum se știe, un inter
viu postului de televiziune „France 
— III". Interviul, anuntat în mai 
multe rînduri la televiziune, este 
programat să se difuzeze vineri sea
ra, la ora 20.30 in cadrul rubricii 
..Marii martori", dedicată personali
tăților proeminente ale lumii con
temporane.

Publicația „Tele 7 Jours" consacră 
un spgtiu important pentru a pre
fața această emisiune. Revista pre
zintă date din biografia președintelui 
Nicolae Ceaușeseu. subliniind activi
tatea revoluționară pe care a deșfă- 
țurat-o de la o virată fragedă, pu- 
nind în evidentă sarcinile de înaltă 
răspundere care i-au fost încredin
țate la conducerea partidului si sta-

tulul. Este prezentată, de asemenea, 
biografia tovarășei Elena Ceausescu.

Prezentarea biografică, frumos pa
ginată. este întregită de citeva fo
tografii : un portret al tovarășului 
Nicolae Ceausescu, o fotografie infă- 
țișîndu-1 pe președintele României si 
tovarășa Elena. Ceaușeseu la Palatul 
Consiliului de Stat precum si o 
imagine din timpul vizitei la Bucu
rești a șefului statului francez. Va
lery Gtecard d’Estaing, intr-un mo
ment în care cei doi președinți stră
bat Intr-o mașină deschisă arterele

Corespondență din Paris

capitalei României si răspund acla
mațiilor mulțimii.

Să amintim, totodată, acțiunile cul
turale organizate la Sorbona. ca șl 
ciclul celor 12 emisiuni radiofonice. 
De asemenea, seara culturală a Aso
ciației „Pays de Loire — Rotimanie 
Mihai Eminescu" din Saint Nazaire. 
localitate unde limba română a fost 
introdusă în programa de studiu a 
Institutului Universitar Tehnologic ; 
seara culturală românească la care 
au participat cunoscuți oameni de 
cultură, între care și actrița Elvira 
Popescu; manifestările dedicate săr
bătoririi pe malurile Senei a unora 
din marile nume ale spiritualității 
românești : Eminescu, Arghezi, Sado- 
veanu, Enescu. înființarea unei noi 
asociații de prietenie Rornânia- 
Franța la Dijon, oraș înfrățit cu 
Cluj-Napoca. vine să reflecte, fără 
îndoială, interesul tot mai larg pen
tru o cunoaștere și mai bună, o apro
piere și mai strînsă între cele două 
popoare. în cadrul acestor manifes
tări. pe lingă expoziții deschise în 
centre universitare sau în instituții 
de cultură, s-a evidențiat prin am
ploarea ei expoziția de carte „Ac
tualități editoriale românești", cu 
peste 1 500 de lucrări — cea mai 
mare manifestare dș acest fel orga
nizată de țara noastră în străinătate. 
La loc de frunte sînt prezentate 
operele tovarășului Nicolae Ceausescu.

Programul Partidului. Comunist Ro
mân și documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, precum și vo
lumele tovarășei academician dr. ing. 
Elena Ceaușeseu privind „Cercetări jn 
■domeniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromoleculeri" si „Po- 
limerizarea stetreospecificâ a izo- 
prenului".

Tot cu ocazia vizitei, in presti
gioasa editură „Les Belles Lettres" 
a apărut lucrarea „Peisajul lingvistic 
al României", semnată de Maurice 
Zinovieff șj Franșoiș Thual Așa. cum 
mărturisesc autorii, studiul se dorește 
o contribuție la cunoașterea țării 
noastre în Franța și se înscrie în ca
drul relațiilor tradiționale de prietenie 
existente între București si Paris.

La ora transmiterii acestor rînduri, 
dnd ne mai desparte doar outină 
vreme pînă la începerea vizitei ofi
ciale a președintelui Nicolae 
Ceaușeseu. împreuna cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu. se poate spune că 
aid la Paris domnește o atmosferă 
caracteristică evenimentelor politice 
deosebite, manifestîndu-se un viu 
și larg interes pentru noul dialog la 
cel mal înalt nivel româno-francez. 
Subliniind semnificațiile multiple ale 
acestui dialog agenția Frânte Presse 
arăta că el va constitui expresia 
bunelor relații stabilite intre cele 
două țări in ultimii 15 ani si va mar
ca o nouă etapă in cadrul cooperării 
economice și culturale franco-ro- 
mâne.

Franța și România — evidențiază 
France Presse — se află, de aseme
nea. alături, ne marea scenă politici 
a lumii, militind deopotrivă pentru 
respectarea intereselor naționale ale 
tuturor statelor, a independentei, su
veranității si egalității lor.

Pe bulevardele Parisilhii au 
arborate steagurile tricolore 
României și Franței, imagine

fost 
ale

. , ............. ce
vine să Întregească atmosfera sărbă
torească in care este s«tentata în în
treaga Franță vizita inalților oas
peți români, eveniment de amplă 
rezonantă în cronica tradiționalelor 
relații dintre cele două țări și po
poare.

O. N. U. KENYAj Program

Deschiderea sesiunii speciale a Adunării Generale
în problema palestiniană

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a deschis, mărfi, se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. în problema palestiniană. 
Lucrările sînt prezidate de ambasa
dorul Tanzaniei. Salim A. Sallm. în 
calitate de președinte al celei de-a

34-a sesiuni ordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

Obiectivul actualei sesiuni spedăle 
il constituie reafirmarea de 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
turilor poporului palestinian Ia 
determinare și la constituirea 
stat suveran independent.

către 
drep- 
auto-
unui

de dezvoltare economică
NAIROBI 22 (Agerpres). — Un 

program de dezvoltare economică pe 
o perioadă de 20 de ani a fost ela
borat de autoritățile kenyene. Se are 
în vedere reducerea dependenței față 
de importuri, in primul rind de pro
duse alimentare de strictă necesitate. 
Avind în vedere că agricultura va 
rămine principala ramură economică, 
se prevăd investiții mari în acest 
sector. Se va acorda, de asemenea, 
atenție acelor sectoare cum sint in
dustria metalurgică și cea construc
toare de mașini, care pot să prelu
creze materiile prime locale.

O cuvintare a președintelui Samora Machel
MAPUTO 22 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul in cadrul celei de-a Vil-a 
sesiuni a Adunării Populare a Mo- 
zambieului. Samara Machel, pre
ședintele Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Populare Mo
zambic, a relevat că obiectivul po
porului mozambican este de a con
solida succesele obținute in cei cinci 
ani de dezvoltare independentă a tă
rii și de a repurta noi victorii in 
Jupta pentru edificarea unei societăți 
de tip nou. De asemenea, el a sub
liniat imperativul întăririi puterii 
populare ca princtoal instrument al 
eforturilor pentru depășirea stării de 
înapoiere, pentru pace și progres so
cial. Referindu-se la necesitatea dezr 
voltării multilaterale a economiei na
ționale, Samora Martie) a evidențiat 
că este vorba, de un domeniu deci
siv ai bătăliei duse pentru edificarea 
noii societăți mozambicane.

Abordînd unele probleme ale con
tinentului african, președintele Sa-

mora Machel a salutat victoria po
porului Zimbabwe in lupta pentru 
indep’endență, relevind că indepen
dența Republicii Zimbabwe stimu
lează lupta maselor asuprite din 
Africa australă și, totodată, deschi
de noi perspective pentru cooperarea 
reciproc avantajoasă a statelor din 
această regiune. De asemenea, pre
ședintele mozambican a exprimat 
.sprijinul țării sale față de poporul 
namibian și reprezentantul său legi
tim, Organizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vesț (S.W.A.P.O.), și s-a 
pronunțat in favoarea planului O.N.U. 
privind accesul Namibiei la inde
pendență.

+
Un număr de .patru porturi mo- 

zambicane — Maputo. Beira. Natala 
și Matola — vor putea fi folosite 
pentru a se facilita livrările produ
selor zambiene pe piețele externe, 
ca și importurile acestei țări, s-a 
anunțat la Maputo.

Capriciil e vremii
MOSCOVA — în partea de est a 

R.S.S. Letone a fost observat un 
puternic virt.ej de aer cu înălțimea 
de un kilometru și diametrul de 40 
de metri, care se deplasa cu viteza 
de 100 de metri pe secundă. Torna
da a smuls copaci din rădăcină, 
acoperișuri și a produs alte strică
ciuni. Țăranii au observat pe cimp 
cum virtejul a ridicat in aer un 
vițel Și Ara transportat citeva sute 
de metri) prin aer. Aceste fenome
ne caracteristice zonelor tropicale 
tint extrem de rare în Letonia. Me
teorologii nu au mai înregistrat un 
asemenea fenomen In ultima sută 
de ani.

nici furtună, însoțită Ae 
grindină, care a provocat 
re bruscă de temperatură __ 
la 13 grade Celsius. Furtuna 
extins in regiunile Slavonia si Ba- 
ranie, pricinuind pagube culturilor 
agricole.

ploaie și 
o scăde- 
de la -33 

s-a

BRUXELLES — Ploile torențiale 
care au căzut in ultimele zile in 
Belgia au provocat mari inundații 
și importante pagube materiale. în 
zona belgiană a Munților Ardeni, 
numeroase localități rurale si cen
tre turistice au fost inundate, iar 
comunicațiile rutiere au fost dere
glate din cauza revărsării apelor. 
Autoritățile au mobilizat importan
te forte pentru ajutorarea sini- 
straților.

BELGRAD — Asupra capitalei 
iugoslave s-a abătut luni o puter-

MANAGUA 22 (Agerpres). — To
varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. conducătorul delega
ției române la festivitățile organi
zate cu prilejul împlinirii unui an de 
la victoria revoiuțiăi populare din 
Nicaragua, a fost primit de Junta 
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală. organ colectiv al puterii de stat 
din Nicaragua.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, al 
Consiliului de Stat șj al guvernului 
român, tovarășul Ion Coman a adre
sat Juntei Guvernului de Reconstruc
ție Națională un călduros salut prie
tenesc. felicitări pentru realizările 
obținute in primul an de la victoria 
revoluției populare și urări de pros
peritate poporului nicaraguan și de 
noi succese în îndeplinirea obiective
lor șj sarcinilor viitoare ale revolu
ției populare nicaraguane.

La rindul său. Junta Guvernului 
de Reconstrucție Națională din Ni
caragua a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România tui salut cordial, urări 
de noi împliniri și succese poporului

român în opera de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. precum șj sincere mulțumiri 
pentru participarea delegației româ
ne la aniversarea primului an de Ia 
victoria revoluției 
Nicaragua.

în cadrul discuției 
s-a exprimat dorința 
dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și Nicara
gua in toate domeniile de activitate, 
.in interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

Primirea s-a desfășurat 
atmosferă de caldă prietenie.

★
De asemenea, tovarășul Ion 

a avut întîlniri șț convorbiri 
yardo Arco Castano, președintele 
Consiliului de Stat. Miguel D’Escoto, 
ministrul de externe, Alejandro 
Martinez Cuenca, ministrul comerțu
lui exterior din Nicaragua.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
dintre România și Nicaragua. sub- 
liniindu-se dorința reciprocă de a 
dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare româno-nicaraguane. atît pe 
plan bilateral, cit și internațional.

populare din

ce a avut Ioc. 
reciprocă de a

tntr-o

Coman 
cu Ba-

„Iugoslavia va acorda și în viitor o importanță deosebită 
relațiilor de prietenie cu țările vecine" 
Cuvînîarea președintelui Prezidiului R.S.F.l.,

Tvietin Miatovici
BELGRAD 22 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul la Rieka, cu prilejul festivi
tăților inaugurării podului care leagă 
marea insulă Krk de portul Rieka, 
Tvietin Miatovici. președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, s-a referit 
la primele rezultate ale măsurilor 
adoptate în cadrul politicii de stabili
zare economică, precum si la unele 
aspecte ale politicii externe iugosla
ve. Subliniind că în primul semestru 
au fost obținute rezultate importante 
în sporirea exporturilor, el a relevat, 
totodată, necesitatea unor acțiuni în 
direcția reducerii importului in li
mitele posibilității balanței de plăti 
si consolidării poziției Iugoslaviei în 
circuitul economic international — 
transmite agenția Taniug.

Tvietin Miatovici a relevat că „la 
fel ca si bînă acum. Iugoslavia socia
listă si nealiniată este deschisă si ho- 
tărîtă să' dezvolte colaborarea largă 
si relațiile de prietenie cu toate tă-. t ■

rile, pe baza respectării reciproce a 
independentei, egalității în drepturi, 
pe baza respectului și avantaiului 
reciproc*. El a scos în evidenta im
portanța pe care Iugoslavia o aeon’ll 
relațiilor de prietenie si colabof’ e 
cu vecinii săi. arătînd : ..Și în vi* or 
vom consolida cu 
relațiile de bu.iă 
convinși că aceasta 
resul vital al tării 
tuturor celor sânte state cu 
avem frontiere comune".

Președintele Prezidiului R.S.F.l. a 
subliniat semnificația reuniunii de 
la Madrid, declarind că Iugoslavia va 
milita ca această reuniune ..să fie 
cit mai rodnică si. De baza dialogu
lui constructiv între toti narticinan- 
tii. să deschidă căi pentru consolida
rea securității. 1_ ,__ .__ _. _____
rării în Europa, precum si a colabo
rării țărilor europene cu celelalte 
state ale lumii".

toate aceste 
vecinătate, 
este atît în 
noastre, cit :

! țări 
fiind 
inte- 
si al 
care

încrederii si colabo-

BOLIVIA

LA PAZ 22 (Agerpres). — în Boli
via continuă înfruntările dintre for
țele politice de stingă, snriiinite de 
muncitori, studenta, țărani, și trupele 
guvernamentale ce .susțin junta mi
litară care a preluat puterea la 17 
iulie. Agențiile internaționale de pre
să — reluind mesaje și comunicate 
transmise de diferite posturi de radio 
boliviene — informează că în zona 
minieră ..Siglo Veinte" — ..Catavi" 
— „Oruro" — ..Asuncion" se duc 
lupte grele între detașamente ale re
zistenței civile și trupe ale forțelor 
armate trimise la fata locului pentru 
a înăbuși opoziția fată de noile auto
rități militare. In localitatea minie
ră Uncia, pichetele de mineri au 
reușit să respingă atacul trupelor gu
vernamentale, consolidindu-și poziți
ile ocupate și blocind drumurile de

acces spre această zonă. Pe colinele 
din apropiere a început, totodată, or
ganizarea unor tabere de rezistentă 
civilă înarmată.

în capitală au Ioc schimburi spo
radice de focuri, importante efective 
ale politiei și armatei fidele noilor 
autorități guvernamentale natrulînd 
pe străzi, deschizînd focul asupra 
oricărei concentrări de persoane si 
chemînd populația la calm si Ia re
luarea lucrului. Continuă, pe ție altă 
parte, greva generală pe termen ne
limitat declanșată la apelul Centra
lei Muncitorești Boliviene si al Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Democrației.

Pînă. în prezent au fost arestate cel 
puțin 700 de persoane cu vederi de
mocratice. despre a căror soartă nu 
se cunoaște nimic.

Alegeri generale în Dominica
Noul stat va promova

ROSEAU 22 (Agerpres). — Parti
dul Libertății din Dominica a ob
ținut o victorie concludentă In pri
mele alegeri desfășurate după pro
clamarea independentei tn acest stat 
Insular din regiunea Caraibilor. Po
trivit rezultatelor provizorii. Partidul 
Libertății a obținut. în alegerile din 
21 Iulie, 17 din cele 21 de locuri in 
parlament.

în urma acestor rezultate, liderul 
Partidului Libertății, Mary Eugenia

o politică de nealiniere
Charles, va deveni prim-ministru *1 
Republicii Dominica.

Tntr-o declarație făcută presei, vii
torul premier a relevat că printre 
principalele priorități ale cabinetului 
său figurează solutionarea problemei 
ocupării forței de muncă, a locuințe
lor, precum și dezvoltarea agricultu
rii. Pe plan extern. Republic^ '?'•*- 
mintea își propune să oron ț 
o politică de nealiniere, de co> 
rare 
spus

R 
cu celelalte țări din zonă, 
Mary Eugenia Charles.
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PRIMA CONFERINȚA JNTERGUVERNAMENTALA PANAFRICANÂ IN 
PROBLEMELE COMUNICAȚIILOR Șl SCHIMBULUI DE INFORMAȚII, orga
nizată sub auspiciile U.N.E.S.C.O., și-a deschis lucrările la Yaounde (Ca
merun). Participă circa 300 de reprezentanți din cele 50 de state membre 
ale Organizației Unității Africane. Vor fi abordate, intre altele, chestiuni 
legate de rolul comunicațiilor in procesul dezvoltării, aspectele tehnice și 
financiare ale realizării sistemelor naționale de comunicații și căile de 
lărgire a cooperării în acest domeniu între statele de pe continent. In 

va fi rediscutată problema înființării unei agenții de presă 
ca o măsură pe calea înfăptuirii noii ordini economice in- 
în domeniul informațiilor.

ocest cadru 
panafricane, 
lernaționale

PRIMIRE LA MAPUTO. Pre
ședintele R.P. Mozambic. Samora 
Machel, l-a primit pe Hă Dam, 
vlcepremler și ministru al afaceri
lor externe al R.P.D. Coreene, care 
i-a transmis un mesaj din partea 
președintelui Klm Ir Sen. în timpul 
convorbirii care a avut loc. au fost 
evocate relațiile prietenești dintre 
cele două țări si popoare, subli- 
niindu-se de ambele părți dorința 
dezvoltării lor continue.

CONSILIUL UNIUNII EUROPEI 
OCCIDENTALE a hotărît ridicarea 
restricțiilor impuse după cei de-al 
doilea război mondial Republicii 
Federale Germania privind con
struirea unor nave de război de 
mare tonaj. Decizia a fost adoptată 
în unanimitate de cele sânte tărî 
membre ale Uniunii Europei occi
dentale (Anglia. Franța. Italia. 
R.F.G., Belgia. Olanda si Luxem
burg), de comun acord cu Coman
damentul suprem al N.A.T.O, din 
Europa.

VIZITA PREȘEDINTELUI BAN
GLADESHULUI ÎN R.P. CHINE
ZA. La Beijing au avut loc. marți, 
convorbiri între Hua Guofeng. pre
mierul Consiliului de Staț al R.P. 
Chineze, și Ziaur Rahman, pre
ședintele R.P. Bangladesh, care se 
află într-o vizită de stat în capitala 
chineză. Au fost analizate posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor bi
laterale șj s-a realizat un amplu 
schimb de păreri asupra principa
lelor probleme internaționale, ajun- 
gindu-se la un acord deplin in 
chestiunile discutate.

GUVERNUL INDONEZIAN A 
HOTĂRÎT SĂ EXPROPRIEZE TE
RENURILE NECULTIVATE apar- 
ținind unor mari proprietari. Aces
te terenuri vor fi acordate micilor 
fermieri, care vor coopera cu sta
tul in vederea creșterii producției 
agricole, in primul rlnd la orez, 
care constituie alimentul de bază al 
populației. Totodată, micii fermieri 
vor beneficia de credite de la stat, 
primite in condiții favorabile.

ADUNAREA NAȚIONALA CON
STITUANTA DIN HONDURAS a 
hotărit să-l desemneze, in continua
re. pe generalul Policarpo Paz Gar
cia președinte al tării pentru o 
perioadă de un an. timp în care va 
fi- elaborată o nouă constituție si 
vor fi .organizate noi alegeri gene
rale.

CONSULTĂRI POLITICE ÎN LI
BAN. Premierul desemnat al Li
banului, Takieddine Al-Solh. a con
tinuat marți consultările cu liderii 
diverselor partide ale tării, in ve
derea formării unui guvern care să 
succeadă cabinetului demlsionar al 
primului ministru Selim Al-Hoss. 
După cum informează agenția 
U.P.I., Takieddine Al-Solh urmă
rește, in context, armonizarea pozi
țiilor principalelor formațiuni poli
tice libaneze, pentru constituirea 
unui cabinet de reconciliere na
țională.

PIAȚA COMUNA A INFORMAT 
SPANIA că negocierile asunra prin
cipalelor probleme ridicate de ce
rerea sa de aderare nu vor putea 
începe decît după 
din partea ..celor

ample pregătiri 
nouă". Poziția

ȘTIINȚIFICE LA

comună 
luni, la __ __________,
liul miniștrilor afacerilor 
din țările membre.

COMPONENȚA NOULUI GU
VERN AL BOTSWANEI. La Ga- 
berone s-a anunțat componența 
noului guvern din Botswana, al 
cărui președinte, Quett Masire, este, 
de asemenea, și șeful statului. Le- 
nyeletse Khama devine astfel vi
cepreședinte ai guvernului. Porto
foliul afacerilor externe a fost În
credințat lui Archie Mogwe, țar 
P. K. Nwako a fost 
ducerea Ministerului 
Industriei.

MEXICUL — AL ........ ..........._
DUCĂTOR DE PETROL. La în
ceputul ultimei decade a lunii in 
curs. Mexicul a realizat o producție 
zilnică de petrol de 2 276 000 barili. 
Prin atingerea acestui nivel. Mexi
cul se situează pe locul al cincilea 
in rindul țărilor producătoare de 
petrol.

POPULAȚIA JAPONIEI era la 
31 martie de 116 194 898 locuitori, 
inregistrindu-se un spor anual de 
0,79 la sută, a anuntat Ministerul 
nipon de Interne.

UN SUPER-PETROLIER DE 
240 000 TONE S-A RUPT ÎN DOUA 
in portul Rotterdam, deversind in 
apele portului circa zece tone de 
petrol brut. Accidentul, care nu s-a 
soldat cu victime, s-a produs da
torită efectuării greșite a operațiu
nilor de descărcare, operațiuni care 
ar fi dus la repartizarea inegală a 
greutății în corpul navei. Autori
tățile portuare au luat măsuri pen
tru a împiedica o eventuală „ma
ree neagră" sau un incendiu.

a C.E.E. a fost adoptată
Bruxelles, de către Consi- 

exteme

numit la con- 
Comerțului și

V-LEA PRO-

I

BORDUL LABORATORULUI SPA-EXPERIENȚE ____ ______ ______________________ _______ „
TIAL „SALIUT-6". De la Centrul de dirijare a zborului se anunță că 
Leonid Popov și Valeri Rtumin au petrecut, pînă la 22 iulie. 105 zile 
în spațiu, la bordul laboratorului ..Saliut-6". Cei doi cosmonauti au con
tinuat executarea lucrărilor prevăzute de experiențele biologice, tehnice 
șl de observare a suprafeței Pămîntului. La 22 iulie aceste observații au 
fost realizate la cererea oceanologilor și pescarilor. Ziua de miercuri va 
fi consacrată de echipaj controalelor medicale. După cum relatează agen
ția T.A.S.S.. cei doi cosmonauti se simt bine.
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