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IERI A A VUT LOC, SUB CONDUCEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUactivității in industria siderurgică

.arfișui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, miercuri, 
o ședință de lucru cu consiliul de 
conducere al Ministerului Metalur
giei, cu cadre din ministere econo
mice, din întreprinderi și institute de 
proiectare, în cadrul căreia au fost 
analizate, in spirit critic și autocri
tic, principalele aspecte ale activi
tății în industria siderurgică pentru 
îndeplinirea integrală, la termen șl la 
un nivel calitativ superior, a sarcini
lor ce revin acestui important sector 
ai economiei noastre naționale.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Oprea, Nicolae 
Constantin, Ion Ursu, Richard Winter.

Au fost dezbătute pe larg proble
me legate de realizarea producției 
de metal, creșterea indicelui de scoa
tere, ridicarea calității oțelurilor, di
minuarea cheltuielilor de producție, 
îndeplinirea planului de investiții, re
ducerea importului șl sporirea ex
portului de produse siderurgice supe
rior prelucrate.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul

CEAUȘESCU.
Apreciind rezultatele 

ultimii ani în industria
contribuția acesteia la dezvoltarea

economiei naționale, secretarul gene
ral al partidului a relevat, în același 
timp, serioasele lipsuri șl neajunsuri 
care se manifestă încă in activitatea 
conducerii ministerului de resort, a 
centralelor șl a unor unități. To
varășul Nicolae Ceaușescu a criticat 
neîndeplinirea planului la producția de 
oțel, laminate, la alte produse și a 
indicat să se acționeze cu toată răs
punderea și fermitatea pentru recu
perarea rămînerilor în urmă, pentru 
realizarea integrală a sarcinilor pre
văzute pe acest an. Totodată, s-a In
dicat să se acorde o atenție mai 
mare îmbunătățirii calității oțelurilor, 
a produselor siderurgice în general, 
aceasta avînd o importanță deose
bită pentru industria noastră con
structoare 
economie 
tovarășul 
rut să se
accentuată 
proceselor 
riguroasă 
stabilite.

Secretarul general al 
subliniat, de asemenea, 
rul, centralele, toți cei ce lucrează în 
metalurgie trebuie să-și concentreze 
mai intens eforturile pentru îmbună
tățirea indicelui de scoatere a me
talului, pentru creșterea valorii sale, 
pentru reducerea consumului de

de mașini, pentru întreaga 
națională. în acest sens, 
Nicolae Ceaușescu a ce- 
asigure o tipizare cit mal 

a producției, optimizarea 
tehnologice, 
în normele

combustibil șl energie, prin aplicarea 
unor noi tehnologii, perfecționarea 
agregatelor, mărirea randamentelor, 
sporirea gradului de folosire a căldu
rii pe tot fluxul metalurgic. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că este 
necesar ca, in fiecare unitate, să se 
stabilească colective speciale care 
să urmărească îndeaproape redu
cerea consumurilor de energie pa 
tona de produs.

Secretarul general al partidului a 
cerut, de asemenea, să se întoc
mească de urgență un plan de mă
suri pentru lucrările de reparații și 
întreținere a utilajelor, pentru recon- 
diționarea pieselor și subansamble- 
lor, în scopul bunei funcționări a 
tuturor agregatelor, eliminării între
ruperilor în procesele de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat să se ia toate măsurile 
pentru intrarea în producție, la ter
menele planificate și la parametrii 
proiectați, a investițiilor, pentru 
asigurarea utilajelor necesare noilor 
obiective în vederea 
grale a planului atît 
pe anul viitor.

Secretarul general
indicat să se acționeze 
ducerea importurilor de 
comitent cu o valorificare superioa
ră pe piața externă, într-un număr

mal mare de țări, a produselor side
rurgiei românești.

în ceea ce privește cercetarea ști
ințifică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca ea să fie mal 
bine orientată spre soluționarea 
problemelor complexe pe care le 
ridică dezvoltarea și modernizarea 
industriei noastre siderurgice, subli
niind cerința ca specialiștii, cerce
tătorii să lucreze nemijlocit în uni
tățile productive, să contribuie di
rect la perfecționarea proceselor 
tehnologice, la creșterea calității 
produselor, la buna gospodărire a 
metalului, combustibililor și ener
giei, la elaborarea de noi procedee 
menite să asigure valorificarea su
perioară a materiilor prime destina
te siderurgiei.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că ministerul, centralele, cadre
le de conducere, toți cei ce lucrea
ză în siderurgie vor acționa cu toa
tă fermitatea, cu toată 
pentru lichidarea rapidă 
rilor existente, pentru 
rea activității în toate 
astfel incit industria

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Partidului Socialist din Chile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe tovarășul Clodomiro Almeyda, 
secretar general al Partidului Socia
list din Chile, care face o vizită în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

A luat parte tovarășul Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea partidelor Unității Popu
lare din Chile, din partea 
Socialist din Chile șl a 
deplina satisfacție de a fi 
la manifestările prilejuite 
torirea zilei de 23 August.

Totodată, tovarășul Clodomiro Al
meyda a adresat secretarului general 
al P.C.R., comuniștilor români. între
gului nostr-u popor mulțumiri pentru 
sprijinul politic și moral acordat 
luptei socialiștilor chilieni, celorlalte 
forte progresiste și democratice chi
liene, pentru restabilirea drepturilor 
și libertăților democratice pentru o

Partidului 
exprimat 
participat 
de sărbă-

dezvoltare liberă, independentă a 
națiunii chiliene, precum și pentru 
ospitalitatea și grija de care se bucură 
în România un mare număr de 
refugiați chilieni.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu 
Clodomiro Almeyda 
partidelor 
Chile. Partidului Socialist din Chile 
un salut prietenesc, urări de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru dezvoltarea democra
tică a tării, spre binele si fericirea 
poporului chilian.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat întregul spri
jin al Partidului Comunist Român, al 
poporului român, solidaritatea lor 
militantă cu forțele revoluționare și 
democratice din Chile, cu toate for
țele care luptă astăzi în lume împo
triva imperialismului, pentru liber
tate, democrație, independentă, pace 
și progres social.

în cadrul convorbirii s-a manifes
tat deplina satisfacție pentru extin
derea și întărirea permanentă a rela-

a rugat
Unității

Nicolae 
tovarășul 
transmită 

Populare din
pe 
să

tiilor de colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Chile și a fost 
relevată hotărîrea comună de a le 
amplifica și adinei continuu, apre- 
ciindu-se că aceasta corespunde inte
reselor celor două partide si popoa
re. slujește cauzei păcii și socialis
mului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le. Relevindu-se profundele schim
bări revoluționare și sociale care au 
loc în America Latină, a fost subli
niată importanta întăririi unității de 
acțiune și colaborării dintre forțele 
revoluționare, progresiste și antiim- 
perialiste — atît pe plan național, cit 
și internațional — în lupta pentru o 
politică de pace, progres social, îm
potriva imperialismului și colonialis
mului, pentru transformări democra
tice. pentru o nouă ordine economi
că și politică mondială, pentru mă
suri concrete de dezarmare, și in pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
ambiantă cordială, prietenească.

Secretarul general al Partidului Socialist
Revoluționar din Ecuador

NICOLAE
al

obținute în 
siderurgică,

partidului a 
că ministe-

partidului a 
pentru re- 

metal, con-

o încadrare 
de calitate

realizării inte- 
1979, cît și

răspunderea 
a neajunsu- 
îmbunătăți- 
sectoarele, 
siderurgică

să-și aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea economiei naționale, la 
progresul neîntrerupt al României 
socialiste.

pe

CRAIOVA

Orizonturi largi gîndirii științifice
Capacități 

de producție 
intrate in

îndrăznețe, revoluționare
funcțiune 
înainte de

termen
Avem în față Programul de cerce

tare științifică:, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului teh
nic pînă în 1990 și orientările princi
pale pină în anul 2000, amplu docu
ment al Congresului al XII-lea al 
partidului — elaborat din inițiativa 
și sub permanenta îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu — su
pus dezbaterii publice sub formă 
de proiect. Dacă ne punem proble
ma de a selecționa din acest atot
cuprinzător program unele direcții 
definitorii ale progresului tehnic con
temporan și de a reține ceea ce 
este efectiv nou in tehnologia zile
lor noastre, nu putem să nu ne 
oprim în primul rînd la ceea ce am 
numi extinderea spațiului tehno
logic.

înțelegem prin aceasta un proces 
rezultînd nemijlocit din revoluția 
care are loc în prezent în știință și 
tehnică, proces caracterizat pe de o 
parte de creșterea continuă a dimen
siunilor echipamentelor tehnologice, • 
iar pe de alta de tot mai adînca pă
trundere 'a tehnologiei jn universul 
micilor 
prisma 
secolul 
atît ca 
și al submicronului.

în legătură cu primul aspect este 
demn de subliniat faptul că, in opo
ziție cu unele prognoze care consi
derau anumite stadii deja atinse ca 
stadii-limită, dimensiunile echipa
mentelor tehnologice moderne se află 
în continuă creștere. Altfel spus, ne 
găsim în fața situației cînd parame
trii dimensionali ai mașinilor-unelte 
se modifică neîncetat.

Evoluția dinamică 
noastre constructoare 
corespuns unei foarte 
țări față de această tendință. Este 
meritul personal 
Nicolae Ceaușescu 
cu clarviziune în __
ție atenția factorilor de 
dere, cu mult înainte ca tendința

dimensiuni. Privit prin 
realizărilor din ambele sfere, 

nostru ar putea fi definit 
secol al utilajelor-gigant, cit

a industriei 
de mașini a 
bune adap-

al tovarășului 
de a fi orientat 
această direc- 

răspun-

creșterii limitelor tehnologice di
mensionale să fi apărut ca o parti
cularitate netă a revoluției tehnico- 
științifice contemporane. In paralel 
cu crearea unor importante capa
cități de producție de utilaje grele 
de inaltă tehnicitate, cercetarea ști
ințifică proprie a fost consecvent 
îndrumată la contribuții din ce în ce 
mai importante in această direcție. 
Dintre realizările mai însemnate, me
rită a fi menționate utilajele care 
echipează platforma românească de 
foraj marin, continuate cu cercetă
rile mai recente privind realizarea 
platformelor maritime de exploatare, 
domeniu care ar putea servi ca punct 
de plecare pentru o importantă dez
voltare industrială românească cu 
orizont internațional. Pe aceeași linie 
se înscriu realizările în domeniul 
mașinilor-unelte grele, strungul ca
rusel de 16 metri diametru, pus 
recent in funcțiune, reprezentînd 
un utilaj efectiv de vîrf.

Așa cum se subliniază în Pro
gramul științific, în perioada urmă
toare cercetarea științifică proprie 
trebuie să participe și mai mult la 
dezvoltarea potențialului nostru de 
producție in domeniul echipamente
lor tehnologice de mare capacitate 
și cu performanțe înalte destinate 
înzestrării tehnice moderne a tuturor 
ramurilor economiei naționale. Ac
centul principal trebuie pus acum pe 
creșterea eficientei economice a pro
ducției. Aceasta se poate realiza pe 
mai multe căi, pornind atît de la in
tegrarea în concepția 
temelor complexe de 
logice, cît și prin 
construcției utilajelor 
în cadrul cărora concepția modulară 
trebuie să asigure o mai mare flexi
bilitate în producție. Aceleași ten
dințe trebuie materializate în reali
zarea utilajelor tehnologice-cheie 
pentru producția grea, ca mașini- 
unelte de așchiere, prese de for
jare, mijloace de manipulare ș.a.

Dar, așa cum arătam în partea de

proprie a sis- 
utilaje tehno- 
perfecționarea 

componente,

început a acestor însemnări, feno
menul de extindere a spațiului teh
nologic se produce nu numai în 
direcția creării de utilaje de di
mensiuni 
ralel, 
adine 
Fapt 
cazul 
șini și utilaje grele, unde adaptarea 
la noile cerințe s-a realizat cu suc
ces, și dezvoltarea industriei de me
canică fină în țara noastră s-a în
scris pe coordonatele celor mai 
actuale tendințe manifestate pe 
plan mondial. In prezent se pro
duc în țară aparate de control da 
înaltă precizie, bine adaptate ce
rințelor de perfecționare a procese
lor tehnologice. Procesul se cere ne
încetat adîncit. Programul științific 
precizînd in acest sens: „în industria 
construcțiilor de mașini, cercetarea 
științifică va urmări asigurarea uti
lajelor de inaltă performanță nece
sare echipării tehnice moderne a 
tuturor ramurilor economici naționa
le prin realizarea de sisteme com
plexe, cu integrarea progresivă a 
mecanicii fine, electronicii și tehni
cii de calcul in structura

Lucrările concepute 
tate in Institutul de 
construcțiilor de mașini, 
rare cu colegii noștri din 
tarea de electronică și de mecanică 
fină, au dovedit că se pot realiza in 
tară sisteme de mare precizie, la ni
velul de eficientă al celor mai bune 
aparate de marcă mondială.

O altă orientare caracteristică pen
tru tehnologia zilelor noastre este ex
tinderea sistemului informațional.

tot mai mari. In pa- 
tehnologia pătrunde tot mai 
în zona microdimensiunilor. 

demn de subliniat, ca și în 
industriei producătoare de ma

în județul Dolj au fost 
cordate la circuitul productiv 
trei capacități importante. Este 
vorba de o secție care furni
zează 2 000 de motoare electrice 
pe an, intrată în funcțiune cu 
trei luni mai devreme în cadrul 
întreprinderii de profil din Fl- 
liași, de o alta pentru 200 tone 
mașini-unelte, dată în folosință 
cu cinci luni mai devreme, în 
incinta întreprinderii de utilaj 
greu Craiova, și de o nouă ca
pacitate productivă pentru apa- 
rataj de înaltă tensiune la 
întreprinderea „Electroputere". 
Autorii acestor realizări de pres
tigiu sînt muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Trustului de con
strucții industriale Craiova,

ra-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe 
Fernando Maldonado, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revoluțio
nar din Ecuador, care face o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv., secretar al C.C. 
al P.C.R.

Exprimînd profunda satisfacție de 
a fi primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a vizita România și a 
cunoaște nemijlocit realizările obți
nute de poporul român, oaspetele a 
arătat că are plăcuta misiune de a 
transmite, în numele Partidului So
cialist Revoluționar din Ecuador, un 
călduros salut Partidului Comunist 
Român, secretarului său general, iar 
poporului român urări de noi succese 
în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis conducerii 
Partidului Socialist Revoluționar din

Ecuadqr un călduros salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul convorbirii au fost apre
ciate bunele relații existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Revoluționar din Ecuador, 
exprimîndu-se dorința de a le dez
volta continuu și subliniindu-se că 
extinderea lor constituie o contribuție 
de seamă la consolidarea legăturilor 
tradiționale dintre cele două țări și 
popoare. In acest context a fost 
evocată evoluția ascendentă, mai 
ales din ultimii ani, a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Ecuador șl a fost mani
festată dorința celor două partide 
de a acționa în continuare pentru 
dezvoltarea și mai intensă a legă
turilor româno-ecuadoriene pe mul
tiple planuri.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții politice internaționale, au fost 
relevate profundele schimbări revo
luționare și sociale care au loc in 
America Latină și în lume. S-a apre
ciat că în condițiile actuale este mai 
necesară ca oricînd întărirea solida
rității și colaborării dintre toate

forțele revoluționare, democratice, 
progresiste și antlimperialiste pe 
baza respectării autonomiei fiecărui 
partid, a deplinei lor egalități m 
lupta pentru transformări democra
tice, pentru pace, destindere și pro
gres social.

S-a considerat, tn același timp, că 
trebuie acționat cu consecvență pen
tru promovarea în viața internațio
nală a unor relații noi, democratice, 
bazate pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pentru rezolvarea 
constructivă, în interesul popoarelor, 
a problemelor complexe ce preocupă 
omenirea, pentru adîncirea procesu
lui de destindere, securitate și coo
perare în Europa, în America Latină 
și în întreaga lume, pentru măsuri 
concrete de dezarmare, șl în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice mondiale care să asigure 
dezvoltarea liberă, democratică, in
dependentă a fiecărui popor.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

mașinilor".
și execu- 
tehnologia 
în colabo- 

cerce-

/

Inq. Ion CRIȘAN
director general al Institutului 
central pentru construcții 
de mașini

(Continuare în pag. a Il-a)
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Monumentele timpului nostru,
pagini durabile în epopeea națională

„Ion Irimescu e unul dintre acei 
artiști rari care știu să împletească 
studiul atent și consecvent al natu
rii umane și al artei ca reflectare, 
expresie și invenție, cu sensibilita
tea imaginației și luciditatea orga
nizatoare, care cunosc măsura, dar 
și aventura spirituală șt artistică, 
într-un fel de pulsație continuă, ca 
și aceea a inimii". Cuvintele scrise

— Am 
sesc o 
mai adecvată fiecărei 
teme în parte, ne spu
nea maestrul Ion Iri
mescu. După părerea 
mea, fiecare temă își 
are cerințele ei legate 
de felul în care o ex
primi din punct de 
vedere al stilului, al 
viziunii sculpturale.

dorit să 
expresie

gă- 
cît

de Eugen Schileru, în monografia 
pe care i-o închina acum un dece
niu, își mențin și astăzi puterea de 
a caracteriza una din personalitățile 
distincte ale sculpturii noastre con
temporane. Numeroasele lucrări 
care te întîmpină in atelierul 
maestrului le confirmă o dată mai 
mult, contribuind 
coordonatelor

la descifrarea 
estetice in care s-a

dezvoltat întreaga lui creație. Mai 
mult decit atelierul, acest rol îl în
deplinește însă, pentru marele pu
blic, Muzeul memorial din Fălti
ceni. Cu generozitate, cu conștiința 
că a contribuit în acest fel la dez
voltarea spirituală a orașului său 
natal. Ion Irimescu a donat muzeu
lui întreaga sa bibliotecă de artă, 
colecția de desene Si circa 160 de

sculpturi realizate în material' defi
nitiv. L-am regăsit de curînd pe 
maestru in atelierul său, preocupat 
de pregătirea unui nou lot de 20 de 
sculpturi pe care, de asemenea, le 
va trimite la Fălticeni. Sint lucrări 
aparținind diferitelor etape ale 
creației sale, în care regăsim 
aceeași frumusețe, aceeași forță de 
convingere și emoționare care i-au 
însoțit întotdeauna creația.

Munca mea de atelier 
e foarte variată, în 
sensul că nu mă pot 
axa pe o singură for
mulă, pe un singur mod 
de exprimare. Cred, de
altfel, că stilul perso
nal al unui artist nu 
rezidă într-o unică 
manieră de expresie ; 
manieră pe care unii 
artiști o socotesc drept

lon IRIMESCU,Convorbire cu
președintele Uniunii artiștilor plastici

singurul fel de a-și 
demonstra personali
tatea. de a-și păstra 
nealterată viziunea. 
Pentru mine, impor
tant este să nu mă 
las copleșit de o „for
mulă oarecare" și să

găsesc — pe această 
scară atît de variată, 
care, pornind de la 
realitate, ajunge la 
stilizare — diferite po
sibilități de expresie. 
Socot că in această 
căutare rezidă însuși

efortul creator al stră
daniilor noastre — șă 
trecem de la o lucrare 
la alta, de fiecare dată 
avînd de rezolvat alte 
dificultăți ale expri
mării plastice. Perso
nal. găsesc în acest di
ficil și complicat pro
ces forțe noi. o pasiu
ne mereu proaspătă.

Reîntoarcerea la u-

nele preocupări ante
rioare reprezintă, de 
asemenea, pentru mine 
o necesitate firească. 
De pildă, trec cu mult 
interes de la studiul 
realității — studiu în
Marina PREUTU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

J
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iFĂPTUL]; DIVERS;
| Maria 
. si IulianaI •
I
I 
I
I
IDouă surori gemetne — Maria 

fi Iuliana Marchiș —.se aseamănă 
nu numai la chip, că fi in hăr-

Inicie, ca muncitoare textiliste la 
întreprinderea „Ardeleana" din 
Satu Mare Amîndoua au fost la 
scoală in aceeași francă. au

I început în aceeași zi să lucreze, 
au urmat împreună aursurile li
ceului seral, iar acum sint stu-

Idente in anul doi. Tot frun
tașe și la învățăturii. Fotore
porterul Martin Sarea le-a sur-

I prins la locul de murată intr-o 
imagine ce ni le arată de parcă 
ar cinta la o harpă. Un cintec al 
muncii.

I „Sfatul
| omeniei"
IEcaterina Guriță din Botoșani 

este o foarte activă... activistă pe 
tărim obștesc, inițiatoare a nu-

■ meroase acțiuni educative, duse 
Ila capăt cu sprijinul comitetului 

municipal al femeilor. Ultima 
inițiativă are drept generic „Sfa- 

Itul omeniei și al demnității". 
Scopul : reintegrarea in viața 
socială a tinerilor aflați in deri
vă. Efectul : zilele trecuta, adus 

Iin fata „Sfatului" Cm fapt, o ve
ritabilă adunare cetățenească), 
pină ți cel mai recalcitrant tinăr 

Idin cartier. Ion S., după ce a 
ascultat jenat, cu capul plecat, 
spusele obștii, a semnat fișa de 
încadrare in muncă.

' Bravo, 
I soldat!
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsurile adoptate — riguros
aplicate

„Avem toată încrederea că dum
neavoastră, tovarășe secretar- ge
neral, veți rezolva acest caz neplă
cut nouă, comuniștilor, și tuturor 
oamenilor cinstiți" — se relata in 
încheierea unei scrisori semnate de 
mai multi oameni ai muncii din 
comuna Fâgețeiu, județul Olt, prin
tre care și Niță Ion, secretarul 
comitetului de partid al C.A.P. din 
localitate. Care era, de fapt, „cazul 
țieplâcut" la care se refereau sem
natarii în scrisoarea lor trimisă 
conducătorului partidului nostru ? 
Ei se declarau nemulțumiți de 
modul cum s-a rezolvat o sesizare 
anterioară de-a lor, referitoare la 
abuzurile săvtrșite de Vasile Bu- 
zatu, instructor al comitetului ju
dețean de partid.

Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, căruia i-a fost dată 
spre soluționare scrisoarea, preci
zează că în luna februarie a.c. s-a 
primit o sesizare în care se arătau 
următoarele : C.A.P. Făgețelu a 
fost obligată să cumpere un auto
turism ARO, să suporte cheltuielile 
cu întreținerea și exploatarea aces
tuia, Mașina a fost folosită mal 
mult in interes personal de către

V. Buzatu, instructor al comitetului 
județean de partid. De asemenea, 
autorii sesizării iși manifestau 
nemulțumirea pentru faptul că V. 
Buzatu a fost numit președinte al 
Consiliului unic agroindustrial Alu- 
nișu, din care face parte si C.A.P, 
Fâgețelu, deși a săvîrșit o serie de 
abuzuri și se poartă rău cu oamenii 
din comună.

Din verificările efectuate, a reie
șit că o parte din cele relatate în 
scrisoare se confirmă, îndeosebi 
aspectele referitoare la cumpărarea 
și utilizarea autoturismului. Pentru 
lipsurile constatate, impreună cu 
Comitetul județean Olt al P.C.R., 
au fost luate unele măsuri, printre 
care și sancționarea tov. V. Buzatu 
cu „vot de blam" și schimbarea din 
funcția de președinte ai Consiliu
lui unic agroindustrial Alunișu. 
Măsurile stabilite au fost aplicate, 
cu excepția schimbării din funcție, 
care s-a făcut, cu intirziere. fapt 
care a nemulțumit ne semnatarii 
scrisorii.

Fiind sesizat despre Această pro
blemă, primul secretar al comite
tului județean de partid, tov. ton 
Albulețu, a dispus aplicarea ime
diată a hotăririi luate anterior de 
secretariat.

asupra atmosferei de muncă, a re
lațiilor dintre lucrători, fapt care a 
influențai negativ și rezultatele 
economico-financiarc (subl. ns.), 
Trustul județean I.A.S. nu a urmă
rit cu exigență respectarea legali
tății, a disciplinei financiar-conta- 
bile și raportarea rezultatelor obți
nute de unitate. Controlul financiar 
intern al trustului județean I.A.S. 
a manifestat superficialitate și lip
să de răspundere in controlul efec
tuat la unitatea respectivă. S-a 
apreciat. totodată, că conducerea 
întreprinderii nu a acordat atenția 
cuvenită selecționării cadrelor și 
muncii cu oamenii ; nu s-au res
pectat prevederile legale la înca
drarea in muncă a oamenilor și 
la retribuirea lor,

Pentru respectarea cu strictețe a 
legalității socialiste, comitetul ju
dețean de partid a stabilit ca orga
nele inspecției teritorial-financiare 
de stat și ale filialei băncii agri
cole județene să continue verifica
rea aspectelor nefinalizate datorită 
volumului mare de documente ce 
trebuie controlate, pentru a stabili 
exact prejudiciile, persoanele vino
vate și, în funcție de situație, 
luarea de măsuri corespunzătoa
re. Ținînd seama de deficiențele 
constatate, s-a stabilit ca Trustul 
I.A.S. Botoșani să ia măsuri pen

tru îmbunătățirea compoziției cor
pului de control financiar intern, 
prin încadrarea de personal cu 
pregătire profesională corespunză
toare și cu calități moral-politice 
care să asigure efectuarea unui 
control. exigent, in vederea preve
nirii, depistării și combaterii unor 
asemenea fenomene negative in 
toate unitățile subordonate din 
județ. Pentru abaterile, abuzurile și 
ilegalitățile comise, secretariatul 
comitetului județean a , hotărît 
scoaterea din muncă și sancționa
rea pe linie de partid a lui Eugen 
Mighiu — director. Eugen Niturâ
— inginer-șef. și Dumitru Mustață
— contabil-șef la I.A.S. Cătămă
răști, S-a hotărît. de asemenea, 
să fie analizate in cadrul consiliu
lui oamenilor muncii concluziile re
zultate din controlul efectuat.

Sint măsuri ferme. în conformi
tate cu legislația noastră socialistă. 
Ar fi fost insă indicat să se fi ară
tat în răspuns și teiul cum a fost 
analizată munca organizației de 
partid a întreprinderii — dacă 
aceasta s-a făcut — care nu poate 
fi absolvită de răspundere tn con
ducerea unității, în orientarea ac
tivității fiecărui membru ai său, a 
întregului colectiv de muncă, ca și 
îndrumarea și controlul exercitate 
de comitetul județean de oartid.

Activitatea productivă ga găsit 
cadența

Cu fermitate pentru ințăririea 

răspunderii in muncă

SE ÎNFĂPTUIEȘTE cu consecvență

PROGRAMUL DE CREȘTEREA NIVELULUIDE TRAI

IN ACTUALUL CINCINAL

Azi despre:

Majorarea de la 1 septembrie 
a retribuțiilor 

in industria energiei electrice
întreprinderile electrocentrale Por

țile de Fier. Paroșeni. Rovinarl, Ișal- 
nița, Mintia-Deva. Brăila — iată doar 
citeva dintre marile unități energetice, 
ale căror colective muncitorești vor 
beneficia de la 1 septembrie de noua 
majorare a retribuțiilor in etapa a 
doua. Creșterea medie a retribuțiilor 
tarifare va fi de 14.2 la sută — peste 
media generală pe economie — dova
dă a grijii și atenției deosebite de 
care se bucură puternicul detașament 
al energeticienilor din partea societă

ții. Este acum de datoria lor să răs
pundă prin fapte de muncă la noua 
majorare a veniturilor, livrind pe ma
gistralele tării energia necesară eco
nomiei. cu cheltuieli cit mal reduse.

Noua majorare a retribuțiilor se 
adaugă majorării din prima etapă, 
astfel că pe ansamblul cincinalului 
retribuțiile tarifare ale personalului 
muncitor din industria energiei elec
trice sporesc cu 33 la sută.

Care sint noile cîștiguri ale ener
geticienilor de la 1 septembrie 7 Iată 
citeva exemple concrete :

ELECTRICIAN — P.R.A.M.
(protecție, relee, automatizare și măsurători electrice)

— categoria 6, treapta II, energie electrică A —
Ciștigul înainte 

de majorare
Ciștigul după 

majorare
Sporul 

de ciștig
Retribuția tarifară 2 305 lei
Sporul de vechime (10 la sută) 231 lei

2 652 lei
265 lei

347 lei
34 lei

TOTAL : 2 536 lei 2 917 lei 381 le

Dacă acest muncitor va fi promo
vat — cu respectarea condițiilor pre
văzute de lege — in noua categorie 
de încadrare, ce se va putea acorda 
In industria energiei electrice după 
aplicarea etapei a Il-a de majorare a

retribuțiilor, respectiv 7. bază, atunci 
el va putea beneficia de un nou spor 
de venituri de 101 lei. corespunzător 
creșterii retribuției tarifare și spo
rului de vechime.
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Ne-a vizitat la redacție citi
toarea Elisabela Dlujinschl din 
București, care ne-a istorisit 
următoarele : „Împreună cu un 
grup de turiști, am făcut un 
popas în județul Alba. La ple
care, din neatenție, mi-am uitat 
pe iarbă sacoșa, în care aveam 
toate actele mele și ale surorii 
mele, plus o sumă destul de 
mare de bani. A doua zi am 
întrebat, intr-o doară, la postul 
de miliție din comuna Avram 
Jancu, dacă n-a adus cineva vreo 
sacoșă. Mi s-a spus că s-ar afla 
la Cimpeni. M-am dus acolo și 
nu mică mi-a fost bucuria cind 
mi s-a dat sacoșa cu tot ce era 
în ea. Mi s-a spus ci o adusese 
un soldat, aflat în trecere pe 
acolo. Numele soldatului: Tra
ian Pătîrjan. Coincidența face 
ca și eu să locuiesc pe o stradă 
care poartă numele unui soldat. 
Strada : Soldat Traian Pătirjan. 
Un motiv in plus să nu uit ges
tul acelui militar în termen, că
ruia îi aduc cele mai călduroase 
mulțumiri",

Pepene de... 
Anul nou

Un nou soi de pepene a început 
să fie cultivat la Stațiunea cen
trală de cercetări pentru amelio
rarea nisipurilor din Dâbuleni, 
județul Dolj. Fată de „confrații" 
obișnuiți, noul soi de pepene are 
miezul foarte dulce si aromat. 
Dar mai are o însușire esenția
lă : se poate conserva, in pivnițe 
răcoroase, pină la.,. Anul nou. 
După cum ne-a precizat dr. inii. 
Petre Baniță, directorul stațiu
nii, acest soi de pepene reali
zează și o mare producție ; 15 
tone la hectar.

Se va extinde acest soi nou in 
producție ? Firesc ur fi să răs
pundem afirmativ. Dar în acest 
an nu s-a „planificat" produce
rea semințelor. Poale de acum 
încolo.

Fără nume
Cooperativa „Artizanat" din 

județul Ilfov are o tonetă și în 
piața „Ilie Pintilie" din Bucu
rești, La tonetă — o vînzâtoare 
tinerică, amabilă șl serviabili. 
Atit de „serviabilă" Incit. în a- 
fara obiectului pe care votai să-l 
cumperi. îți oferea, zîmbind com
plice, și un săpun de provenien
ță dubioasă.

— E grozav — șoptea ea. Dai 
un bau, dar face. Curăță orice 
pată și face pielea catifelată.

Întrebată de lucrători de la 
circa 14 miliție de unde și pină 
unde amestecă marfa cu astfel 
de săpunuri, respectiva a dat din 
colț in colț, a început s-o scalde, 
c-o fi, c-o păți. Pină la urmă 
s-a ales cu o săpuneală strașnică, 
plus ce-o zice legea.

Casă... 
legumicolă

Pe strada Eroilor nr. 5 din 
Bistrița urmează să se înalțe o 
casă. Gospodarul a turnat funda
ția, dar, cum anul acesta nu și-a 
propus să înalțe șl pereții, ce 
s-a gîndit? Să nu lase terenul 
în paragină. Cele șapte viitoare 
încăperi de la parter au fost 
transformate în șapte... parcele 
cu legume și zarzavaturi. Și a- 
cum, ce să vezi ? Din viitoarea... 
sufragerie, gospodarul culege 
roșii, din două dormitoare — 
varzA și castraveți, din baie și 
cămară — ceapă și morcovi, din 
bucătărie și coridoare — mărar 
și pătrunjel.

O adevărată casă... legumicolă.
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într-o amplă scrisoare adresată 
secretarului general al parti
dului nostru, economista Catinca 
Curcudel, de la I.A.S. Cătămărăști 
— Botoșani, seșiza că în cadrul în
treprinderii se comit grave abateri, 
cum sint : raportarea fictivă a pro
ducției vegetale și animale, con
sumului de furaje, a volumului de 
investiții, schimbarea destinației 
unor fonduri de investiții etc. Au
toarea preciza că a mai sesizat 
unele organe județene despre toate 
acestea, dar măsuri concrete nu 
»-au luat, motiv pentru care soli
cită verificarea faptelor, analizarea 
întregii activități a întreprinderii, 
in vederea respectării legislației 
socialiste. Scrisoarea a fost încre
dințată, spre soluționare. Comite
tului Județean Botoșani al P.C.R., 
care, pentru cercetarea probleme
lor relatate, a constituit un colectiv

format din activiști de partid, lu
crători din aparatul unitâtilo" ju
dețene financiar-bancare, de la di
recția agricolă și trustul I.A.S. Din 
analiza documentelor economico- 
financiare, din discuțiile purtate cu 
o seamă de lucrători ai I.A.S. a 
rezultat că afirmațiile din scrisoare 
corespund în cea mai mare parte 
realității. Comitetul județean de 
partid a ajuns la concluzia că 
principalele cauze care au generat 
aceste lipsuri grave in activitatea 
de conducere și financiar-contabilă 
a I.A.S. Cătămărăști constau in 
nerespectarea legilor statului, lipsa 
de răspundere din partea cadrelor 
de conducere pentru organizarea, 
conducerea și urmărirea activității 
de producție, ineălcarea normelor 
eticii și echității socialiste, tolera
rea unul climat necorespunzător, 
care a avut consecințe nefavorabile

Un grup de oameni ai muncii de 
la întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Ploiești a tri
mis conducerii partidului nostru o 
sesizare privind o seamă de lipsuri 
in realizarea producției fizice, a 
celorlalți indicatori de plan, aba
teri ale unor cadre de condu
cere de la Întreprindere si unități 
subordonate. „Unitatea noastră a 
fost printre primele 5 întreprinderi 
fruntașe pe țară, se relata in scri
soare. iar acum a ajuns oe primele 
5 locuri de la coadă. Cauzele aces
tei căderi se cunosc : conducerea 
întreprinderii și a unităților în sub
ordine au adoptat un stil de mun
că defectuos cu oamenii., s-au 
ocupat mult de rezolvarea proble
melor personale și apoi de cele ale 
unității...".

în scrisoare să dădeau fante si 
exemple concrete. Din analiza efec
tuată de Comitetul județean Pra
hova al P.C.R. a rezultat că la rea
lizarea producției fizice întreprin
derea a Înregistrat ' unele greutăți 
in aprovizionarea cu piese de 
schimb la utilaje, precum si altele 
datorate calamitării unor drumuri. 
S-au constatat însă lipsuri in orga

nizarea muncii la unitățile de ex
ploatare și prelucrare a lemnului. 
Din această cauză, producția fizică 
nu a fost realizată la cherestea, la 
uși și ferestre. Unitatea nu și-a 
realizat Indicatorul producție netă 
pe anul trecut, datorită indeosebj 
neurmăririi cheltuielilor de produc
ție pe unitățile componente, ceea ce 
a condus la depășirea acestora, cu 
consecințe asupra nerealizării bene
ficiului planificat. Din referatul de 
cercetare rezultă că. intr-adevăr, 
Remus Rotaru, directorul întreprin
derii, are de multe ori o atitudine 
dură față de colaboratori, subal
terni, neadmițind părerea altora.

După ce se fac precizări în le
gătură cu celelalte afirmații din 
sesizare. în răspuns se spune că 
pentru lipsurile manifestate in con
ducerea activității economice, nerea- 
lizarea integrală a sarcinilor de 
plan, stil de muncă și practică de 
conducere necorespunzătoare, secre
tariatul comitetului județean de 
partid a hotărît destituirea directo
rului și a adoptat un șir de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității în
treprinderii.

Neculai ROȘCA

MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 6. clasa 28, energie electrică A

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 3170 lei 3 500 lei 330 lei
Sporul de vechime (10 la sută) 317 lei 350 lei 33 lei

TOTAL : 3 487 lei 3 850 lei 363 lei

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condi
țiilor prevăzute de lege — in noua 
funcție de maistru principal specia
list. ce se va înființa in industria 
energiei electrice dună aplicarea eta

pei a II-a de majorare a retribu
țiilor. atunci el va putea realiza un 
nou spor de venituri de 187 lei. co
respunzător creșterii retribuției tari
fare și sporului de vechime.

INGINER PRINCIPAL
— grupa III de ramuri, gradația 6, clasa 31 —

Ciștigul inainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 3 640 lei 4 020 tei 380 tei
Sporul de vechime (10 la sută) 364 lei 402 tei 38 tei

TOTAL : 4 004 tei 4 422 lei 418 lei

Prin promovarea Inginerului prin
cipal — cu respectarea; condițiilor le
gale — la noua gradație, a 7-a. ce 
se va putea acorda în industria ener
giei electrice după aplicarea etapei a 
II-a de majorare a retribuțiilor.

atunci el va putea obține un nou 
spor de venituri de 231 lei. corespun
zător creșterii retribuției tarifare si 
sporului de vechime.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

Rubricd realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"^

AL DOILEA ANOTIMP 
al vacanțelor pe litoral

• Luna septembrie se anunță a fi o luna călduroasă ® Va
canțe mai ieftine cu 40 și chiar 50 la sută decit cele din sezonul 
estival • Se primesc înscrieri și pentru sejururi de 2—3 zile
• Bazele de tratament funcționează cu aceeași eficiență și in

sezonul rece
— Vara, practic, se apropie de 

sfîrșit. Cortina sezonului eetival 
va cădea și peste întinsele plaje ale 
litoralului ?

— Nici vorbă — ne răspunde to
varășul Vasile Trandafir, 'directo
rul general al centralei O.N.T. 
„Litoral". Atit prognoza meteoro
logică, care anunță luna septem
brie ca o verita
bilă lună de 
vară, cit și con
dițiile de’ care 
dispunem ir» 
prezent, cind a- 
vem posibilități 
de a primi cir
ca 7 000 de oas
peți in hoteluri 
cu încălzire cen
trală șl in pe
rioada sezonului 
rece, ne permit 
să afirmăm că 
pe litoral înce
pe, de fapt, al 
doilea anotimp 
al vacantelor.

— Chiar așa ?
— Chiar așa. 

în luna septem
brie — avind in 
vedere previziu
nile meteorolo
gice — toate 
stațiunile iși 
păstrează formațiile de lucru șl sint 
pregătite — unele au procedat chiar 
la împrospătarea forțelor — pentru 
a primi atit oameni ai muncii din 
țara noastră, cit și noi oaspeți 
străini. Nu sîntem deci nici pe de
parte în situația de a trage cortina 
peste plajele litoralului. Dimpo
trivă.

— Ce facilități asigurat! in aceas
tă perioadă, care aparține totuși 
extrasezonului, celor interesați 
să-și petreacă vacanta pe litoral ?

— Evident, există anumite avan
taje pentru aceastit perioadă. De 
pildă, pină la 15 septembrie practi
căm tarife la masă si cazare cu 40 
la sută mai reduse decit în sezonul

PROGNOZA LUNII 
SEPTEMBRIE

în cursul zilei de ieri 
ne-am adresat meteorologului 
Lidia Rahău, care ne-a pre
zentat astfel prognoza lunii 
septembrie pe litoral: „Luna 
septembrie va fi mai caldă 
decit normal, deși diminețile 
vor fi ceva mai răcoroase. 
Zilele însorite vor abunda. 
Precipitațiile vor fi izolate 
și, in general, neînsemnate 
cantitativ. în intervalele I—4, 
5—10, 15—25 septembrie, vre
mea va avea caracteristici de 
vară, temperaturile variind 
între 23 și 28 de grade, iar 
in restul timpului — intre 
2(1—26 de grade".

de vară, iar după 15 septembrie a- 
cestea se reduc pină la aproape 50 
la sută. Este o măsură care ține 
seama de sezon, dar șl de carac
terul social al activității noastre.

— Sint cunoscute aceste preocu
pări in rețeaua care se ocupă cu 

vinzarea bilete
lor ?

— Da. Noi am 
repartizat oficii
lor județene de 
turism tocurile 
pentru luna sep
tembrie încă din 
timpul.verii. In- 
trucit în aceas
tă perioadă a- 
vem posibilități 
mai mari decit 
in timpul verii 
pentru a creți 
cele mai bune 
condiții turiști
lor — posibili
tăți determinate 
atit de bogăția 
„toamnei, cit și 
de faptul că nu 
mai sintem con
fruntați eu aglo
merația din tim
pul sezonului es
tival — ar fi 

In interesul oamenilor muncii ca 
atit oficiile județene de turism, cit 
și sindicatele să facă cunoscute a- 
ceste condiții și să orienteze pe cei 
care nu și-au efectuat concediile 
și spre stațiunile de pe litoral.

în funcție de cerințe, in luna 
septembrie putem asigura condiții 
de cazare atit in hoteluri conforta
bile, cit și in vile și căsuțe. O altă 
facilitate : perioadele de petrecere 
a vacanței pot ti nu numai de 12 
zile, ci și mai scurte. Putem asi
gura, de asemenea, condiții pentru 
sejururile de sfîrșit de sâptămină. 
cind rezervarea locurilor de cazare 
pentru 1—2 nopți este posibilă atit 
prin agențiile de vinzare a bilete
lor, cit și direct la dispeceratele 
și hotelurile din stațiuni.

Constantin PRIESCU

Olimp — una din perlele litoralului 
nostru, care cunoaște și în aceste 
zile o mare afluențâ de oaspeți din 

tară și de peste hotare

PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE DIN JUDEȚUL VRANCEA

Buna organizare în ofensivă, 
restanțele în defensivă

tn perioada care a trecut din 
actualul cincinal, in județul Vrancea 
au fost construite și date în folosin
ță aproape 7 000 apartamente, alte 
sute de apartamente fiind in prezent 
în diferite stadii de execuție.

Așadar, ca pretutindeni in tară, si 
in județul Vrancea s-a construit 
mult, volumul lucrărilor si numărul 
de obiective fiind in continuă creș
tere de la un an ia altul. întreprin
derea județeană de constructii-mon- 
taj are de realizat in acest an cel 
mai mare număr de apartamente de 
pină acum. Din păcate, in primul 
semestru al anului au fost predate 
la cheie cu 436 apartamente mai 
puțin decit prevederile planului pen
tru perioada respectivă — situație 
care n-a fost recuperată in întregime 
nici in luna iulie. Cauzele aces
tor rămîneri in urmă au constituit, 
nu o dată, obiectul unor analize pe 
șantiere, la nivelul întreprinderii și 
al comandamentului județean pen
tru coordonarea activității de inves
tiții. De fiecare dată au fost adoptate 
măsuri de îmbunătățire a muncii, dar 
realizarea parțială a unora dintre ele 
și finalizarea cu intirziere a altora 
au contribuit, pe măsura trecerii 
timpului, la ingroșarea restantelor.

Ce se întreprinde, practic, in mo
mentul de fată, oe șantierele de lo
cuințe din județul Vrancea. pentru 
ca toate cele aproape 4 400 de apar
tamente prevăzute pentru acest an 
să fie integrai realizate ?

— Deficitul de forță de muncă 
existent in prima jumătate a anului 
— ne spune inginerul Eugenia Gră- 
dișteanu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Vrancea — a fost

Înlăturat, în mare măsură, prin re
centa încadrare pe șantier a unei noi 
promoții de absolvenți ai cursurilor 
de calificare organizate pe centre de 
comune» La Încheierea cursurilor au 
fost acordate 278 de atestări in me
seriile de zidar, dulgher, fierar- 
betonist. mozaicar. Pentru aceste 
meserii, deosebit de solicitate, s-a 
extins, la fiecare punct de lucru, 
programul de muncă in schimburi 
prelungite, iar la montarea de prefa
bricate și turnarea de betoane se 
lucrează in două schimburi. De ase
menea, s-a asigurat o mal bună asis
tentă tehnică pe șantiere, specialiștii 
Întreprinderii de construct) i-montai. 
ai consiliilor județean și municipal, 
precum și proiectanții. fiind reparti
zați să răspundă nemijlocit de bunul 
mers al lucrărilor. în mai mare mă
sură au fost angrenați și beneficiarii 
apartamentelor, aportul acestora con- 
crețizindu-se in suplimentarea cu 
meseriași pe șantiere, in executarea 
unor lucrări care nu necesitau o 
calificare deosebită. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru mai buna 
aprovizionare a punctelor de lucru 
cu materialele necesare.

La rtndul său. tovarășul Lucian 
Văcăreanu, inginer-șef al Întreprin
derii județene de construcții-montaj, 
ne-a spus că Ia Adjud si Mărășesti 
au fost organizate poligoane mici 
pentru realizarea prefabricatelor, 
care nu necesită tehnologii deosebite 
de fabricație. Se elimină in acest fel 
transporturile de la Focșani, realizîn- 
du-se importante economii de carbu
ranți. în același timp, creste operati
vitatea in aprovizionarea cu prefabri

cate a șantierelor din orașele respec
tive. Au fost organizate, de aseme
nea, stații de betoane la Adjud. Mă- 
rășești. Odottești si Soveja, urmind 
ca. in curind. să fie deschise aseme
nea stații la Panciu și Gugesti. Un 
mai mare accent a fost pus și pe 
creșterea gradului de folosire a uti
lajelor "și mijloacelor de transport a- 
flate in dotarea Întreprinderii. Prin
tre măsurile aplicate se înscrie și or
ganizarea unei formații de lucru in 
sarcina căreia revine reconditionarea 
pieselor de schimb si chiar confec
ționarea lor.

Acțiunile întreprinse, preocupările 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, pentru respectarea discipli
nei și a programului zilnic de lucru, 
la nivelul fiecărei formații de muncă 
și al întreprinderii de specialitate, 
au contribuit, in ultimul timp, la o 
îmbunătățire evidentă a activității 
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe. Ceea ce se cere acum este ca 
toate condițiile create să fie valori
ficate cu maxima eficientă, ca fie
care oră de muncă, fiecare utilaj să 
fie folosite cu maximum de randa
ment. Angajamentul constructorilor 
vrinceni de a recupera restantele din 
primul semestru cit mai repede cu 
putință și de a aduce construcția 
apartamentelor „la zi" se cere inso- 
tit și de o mai activă participare la 
construcția acestora a viitorilor lo
catari. participare care pină in pre
zent n-a fost nici pe măsura posibi
lităților. 'nici a nevoilor de locuințe.

(Urmare din pag. I)

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteli*

Tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. 
pentru luna august 1979

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni face cunoscut depunătorilor că 
tragerea la sorți ți obligațiunilor 
C.E.C. pentru acordarea cișțigurilor 
pentru luna august a.c. va avea loc 
vineri 31 august la ora 16,30, în 
sala Casei' de cultură „Petdfi Săn-

dor" din Capitală, str. Zalomit nr. 6. 
Cu acest prilej. Casa de Economii 
și Consemnatiuni acordă 9 825 de 
cîștiguri în valori cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei. Tragerea 
la sorți fiind publică, cei interesați 
sint invitați a lua parte la efec
tuarea acesteia.

în tehnologia clasică citirea aces
tor informații era aproape exclusiv 
realizată cu . ajutorul simțurilor 
umane, pe cind in tehnologia mo
dernă, pentru obținerea informați
ilor, simțurile sini inlocuile de 
traductoare ; informațiile nu se mai 
primesc analogic, ei numeric : pre
lucrarea informațiilor se face cu 
ajutorul sistemelor electronice.

Datorită dezvoltării prioritare a 
industriei electronice românești, ne 
găsim astăzi înțr-o situație deosebit 
de favorabilă pentru a promova 
pătrunderea largă a calculatorului 
electronic in producție. Avem cal
culatoare de proces românești, au
tomate programabile, aparate de 
mare fiabilitate bazate pe tehnica 
circuitelor, integrate, care se pretea
ză bine la utilizări industriale. Acesta 
este un motiv in plus să dăm o aten
ție mal mare cercetărilor necesare 
pregătirii condițiilor de introducere a 
calculatorului in producție, in toate 
ramurile economiei naționale ca o 
condiție a automatizării complexe și 
cibernetizării, inclusiv prin utilizarea

roboților industriali, după cum se 
subliniază, ca o cerință de primă în
semnătate, in program.

Dintre lucrările realizate pe a- 
ceastă linie aș menționa in primul 
rînd mașinile de măsurat Se poate

complicate, combinație Înțeleaptă 
de mecanică fină și electronică, este 
o creație a deceniului șapte, apă
rută tocmai pentru a face față 
creșterii preciziei dimensionale a 
pieselor. Extinderea mașinilor de

Orizonturi largi 
gîndirii științifice

spune, pe bună dreptate, că mașina 
de măsurat e singura mașină prin
cipial nouă care a apărut In secolul 
nostru In atelierele de prelucrare a 
metalului. Strungurile, frezele, ma
șinile de ridicat, presele, sub forme 
apropiate de cele actuale, desigur in 
alte clase de performante, au exis
tat și In primele decenii. în schimb, 
mașina de măsurat, mașina con
struită exclusiv pentru a stabili 
dimensiunile reale ale unei piese

măsurat in producție, precum și a 
celorlalte metode moderne de con
trol dimensional la care ne-am re
ferit mai sus deschide drumul pen
tru trecerea la prelucrarea asistată 
de calculator. Aceeași țintă o au și 
lucrările pe care le desfășurăm pri
vind optimizarea planurilor de croire 
a tablei groase cu ajutorul calcula
torului electronic. Scopul pe care ni 
l-am propus este de a obține o 
econpmie de tablă de circa 6 la sută

din consumurile actuale, ceea ce ar 
putea reprezenta, la nivelul de apli
care prevăzut, multe mii de tona 
pe an.

Obiectivele Programului de cerce
tare științifică și tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pentru- 
cincinalele următoare pun in fața 
oamenilor de știință, a tuturor cer
cetătorilor sarcini mari, a căror în
făptuire cere muncă, perseverență, 
gindire novatoare, spirit previzional, 
intr-un cuvint, acțiune creatoare, 
căutări neobosite. Sintem hotărîti, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea rostită la 
Plenara comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale’ a Româ
niei. să promovăm o gindire mal 
Îndrăzneață, mai revoluționară in 
cercetarea științifică pe care o 
desfășurăm pentru că numai așa 
vom putea (ine pasul cu uriașele des
coperiri care au loc în lume, vom 
putea face să crească contribuția ști
inței și tehnicii românești atit la 
progresul societății noastre socialiste, 
cit și la știința și civilizația mondiali.
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ORGANIZAREA TEMEINICĂ 
CONTROLUL PERMANENT 
RĂSPUNDERILE PRECISE 
sporesc forțele angajateja

Buna organizare a muncii mecanizatorilor din consiliul agroindustrial Periș este dovedite șl de felul in care se lucreazâ la recoltarea florii-soarelui.

STR1NGEREA Șl DEPOZITAREA RECOLTEI
Ritmul recoltării legumelor IALOMIȚA Da, acum e mai bine!

în ultimele două zile
• Dar pentru unii ziua de muncă începe tot la prînz • Ce raportează seara

împuterniciți! care nu rezolvă mare lucru ?

în județele
OLT: Cantitățile de legume pre

luate la 28 august 
mai mari decit la

au fost cu 178 tone

au sporit cu 410 
amintită.

27 august, iar ieri 
tone față de ziua

aprovizionarea Capitalei cu 117 tone 
mai multe legume față de graficul 
stabilit, iar ieri cu 175 tone mai 
mult.

PRAHOVA: Marți și miercuri au
IALOMIȚA : în cursul zilei de ieri

au fost recoltate cu 358 tone mai
multe legume decît în ziua prece
dentă, crescînd, totodată, și livrările 
la fabrica de conserve.

fost livrate în plus 
perioadă din săptămîna trecută —
270 tone legume, 200 tone fructe

față de aceeași

ARGEȘ: Marți au fost livrate cu

ILFOV: La 28 august, unitățile

agricole din județ au livrat pentru

21 tone mai multe legume față de 
luni, 27 august, iar ieri — cu 82 tone 
mai mult.

în aceste zile. în. grădinile din ju
dețul Ialomița se muncește din zori 
și pînă seara. Dacă comparăm reali
zările din primele zile ale acestei 
săptămîni cu cele obținute în perioa
da similară din săptămîna trecută 
vom vedea că ele sînt aproape duble. 
Luni. 27 august, s-au recoltat aproa
pe 1 000 tone legume, din care au 
fost livrate 892 tone. Marți. 28 au
gust, însă, s-au recoltat doar 900 tone 
de legume și s-au livrat 769 tone. 
Deci, mai puțin cu 123 tone decit 
se livrase cu o zi înainte. Această 
nerealizare se datorește faptului că 
nu în toate unitățile se acționează 
pentru mobilizarea cooperatorilor la 
lucru. Nu peste tot ziua de lucru se 
confundă cu „ziua-lumină“. pentru 
că mai sînt cazuri în care -staționă
rile autocamioanelor sînt mult mai 
mari la încărcat decit timpul stabilit.

Cooperative agricole — cum sînt 
cele din Perieți. Ciulnița. Mărculești, 
Bucu, Stelnica. Făurei. Ciocănești și 
Radu Vodă — au livrat în această 
săptămină. în medie zilnic, între 2 și 
5 tonp. cantități mult mai mici decit 
în grafic ; și aceasta nu din cauză 
că nu ar avea ce să recolteze, ci da
torită unei slabe mobilizări a forței 
de muncă existente în localitățile res
pective. De asemenea, la Albești și 
Sălcioara, luni. 27 august, s-au re
coltat doar cite 4 tone de tomate, cu

A

consiliu agroindustrial Cum distribuiți forțele?

toate că suprafața cu această cultură 
însumează 20 hectare.

Cu totul altfel se lucrează in alte 
cooperative. Legumicultorii din Su- 
diți recoltează și livrează zilnic intre 
65 și 75 de tone, iar cei din Mun- 
teni-Buzău — 30—35 tone. Miloșești 
— 35—40 tone, Roseți — 25—30 tone, 
Rovine — 25—30 tone tomate, pe 
care le sortează și le trimit în piețe 
în bune condiții. La ferma legumi
colă a cooperativei agricole Mihail 
Kogălniceanu, marți. 28 august, erau 
peste 100 de cooperatori și, alături 
de ei, munceau foarte multi elevi 
afiati în- vacanță. Pînă seara, ei au 
recoltat 35 tone tomate și au expe
diat pentru consumul populației și 
industrializare 32 tone.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit sarcini precise 
tuturor activiștilor de partid și de 
stat de a sprijini recoltatul legu
melor prin prezenta lor activă pe 
teren, în mijlocul oamenilor, acolo 
unde se muncește, intervenind cu 
operativitate pentru înlăturarea de
ficiențelor ce se ivesc. Cu toate 
acestea, nu toți participă cu răspun
dere ia buna organizare a muncii 
și, cînd spunem aceasta, ne referim 
în primul rînd la slaba activitate a 
activiștilor repartizați în consiliile 
unice agroindustriale Țăndărei, Cio
cănești, Bogdana și Vîlcele.

Multe autocamioane destinate 
transportului legumelor nu au înăl
țătoare, iar caroseriile nu sînt îm
brăcate cu folie de polietilenă pen
tru roșiile ce se transportă în vrac 
la fabrica de conserve. Din această 
cauză, multe autocamioane nu sînt 
folosite la întreaga capacitate, iar o 
parte din roșii se depreciază, cau- 
zînd însemnate pierderi.

Pentru intensificarea recoltării le-

gumelor este absolut necesar să se 
acorde o mult mai mare atenție 
folosirii mijloacelor de transport, in 
primul rînd de lucrătorii comerciali 
de la I.J.L.F., care trebuie să cu
noască în amănunt fiecare grădină, 
fiecare zonă unde se poate recolta 
și ce produse trebuie expediate pie
țelor și la fabrica de conserve. Alt-’ 
fel se produce dezordine, așa cum 
rezultă și din tabelul de mai jos.

în județul Ialomița, măsurile între
prinse de comandamentul 
pentru agricultură au 
puternic reviriment în 
recoltare a legumelor.

județean 
determinat un 
campania de 
dar trebuie ca

Graficul

în continuare și organele locale, con
ducerile unităților agricole, consiliile 
unice agroindustriale, întreprinderea 
de legume
mai multă . .... ________
locuitorilor satelor la muncă, să nu 
aștepte tot . ____
ta fiind sarcina lor, obligația de a fi 
în frunte, de a conduce toate ac
țiunile. cunoscînd mai bine ca oricine 
posibilitățile fiecărei unități, a locali
tăților în care își desfășoară activi
tatea zi de zi.

Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scinteli"

și fructe să acționeze cu 
fermitate în mobilizarea

timpul îndemnuri, aceas-

dezordinii
lată în ce ritm au sosit < 

Fabrica de conserve din Fetești-lalomița
camioanele cu legume la

intre orele Număr de camioane

7-11
11-15
15-19
19-22

(patru ore) 
(patru ore) 
(patru ore) 
(trei ore)

1
43
32
38

Toate acestea dovedesc o mare dezordine, care pornește de jos, 
din cooperativele agricole, unde nu numai că lucrul nu începe devreme, 
dar nici nu există preocuparea de a încărca, încă de seara, autoca
mioanele pentru ca acestea să ajungă la fabrică la prima oră a dimi
neții. in acest fel s-ar înlătura gituirile care atrag după ele staționări 
de 2—3 ore și chiar mal mult.
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• Formații complexe - ritm înalt Ia re
coltare • Prima operație - stabilirea 
solelor unde se poate lucra • In lan, 
combinele stăteau, iar biroul comitetului 
comunal de partid „lucra“ de zor în ședință

Grupurile compacte de culegători 
din lanurile cu sfeclă de zahăr sau 
porumb, mecanizatori acționînd cu 
energie la cîrma combinei pentru a 
încheia cît mai repede recoltarea 
florii-soarelui sînt semne că și în 
Ilfov a început bătălia pentru strîn- 
gerea și punerea la adăpost a roade
lor de toamnă.

Pe itinerarul nostru prin uni
tățile agricole din nordul județului 
ne-am oprit pentru început în unul 
din lanurile cu floarea-soarelui al 
cooperatorilor din Periș. Ne intere
săm de modul în care consiliul agro
industrial aplică noua formă de or
ganizare a muncii pe formații com
plexe de recoltare și ce efecte are 
această măsură. în locul unui răs
puns, tovarășul Dorel Zaharia. di
rectorul S.M.A. Periș, ne propune să 
zăbovim cîteva ceasuri alături de cei 
opt mecanizatori organizați în două 
grupe de recoltare și să urmărim nu 
numai randamentul combinelor, ci și 
felul în care s-a reușit să se asi
gure corelarea recoltării cu trans
portul. Și trebuie să spunem că -am 
fost, intr-adevăr, martorii unui mod 
dc a recolta cum ar fi de dorit să 
întîlnim cît mai des pe ogoarele 
noastre. Pe ansamblul consiliului 
agroindustrial au fost constituite 
patru asemenea formații complexe de 
muncă, care urmează să recolteze în 
cel mult șapte zile întreaga suprafață 
de 1150 hectare cultivată in acest an 
in cele opt cooperative agricole. Spre 
deosebire de alți ani, in noua con
cepție organizatorică, criteriul de 
bază în repartizarea combinelor nu 
l-a constituit nici ferma și nici uni
tatea agricolă, ci stadiul de coacere 
a lanurilor și ordinea de amplasare 

Executarea volumului mare de lucrări agricole reclamă acum prezența în cimp a tuturor forțelor de Ia sate. Și, spre cinstea lor, marea majoritate a agri
cultorilor din cele opt unități apartinind consiliului agroindustrial Periș au fost, ieri și alaltăieri, prezenți la strînsul sfeclei de zahăr și porumbului Pe 
străzi, și mai ales prin centrul comunelor Periș, Tincăbești și Balotești, am îniilnit însă și dintre? acei ce stăteau la taclale sau priveau la chioșcurile de legume 

să vadă dacă s-a mai adus ceva de vinzare

a acestora, astfel îneît fiecare for
mație să aibă concentrată într-un 
perimetru restrins întreaga supra
față cu floarea-soarelui pe care ur
mează să o recolteze în această cam
panie. Așa se explică de ce recolta
rea a început doar în patru din cele 
opt cooperative, și anume acolo unde 
au fost identificate sole compacte 
ajunse la maturare, respectiv în co
operativele agricole din Periș, Buti- 
manu. Balotești și Ciolpani.

Dar pentru ca acest sistem de or
ganizare să-și dovedească din plin 
superioritatea este absolut obligato
riu ca în fiecare unitate să se asi
gure coordonarea și urmărirea di
rectă, la fața locului, a felului în 
care sînt respectate cerințele legate 
de aplicarea tehnologiei de recol
tare și de. repartizarea solelor ce 
urmează să fie recoltate. Facem a- 
ceastă subliniere întrucît chiar în ca
drul consiliului agroindustrial Periș 
am fost martorii unei decizii care 
acum nu are nici o justificare : la 
numai cîteva ore de la declanșarea 
recoltării florii-soarelui, conducerea 
cooperativei a dispus scoaterea com
binelor din lan, motivînd că semin
țele au o umiditate prea mare, iar 
baza de recepție refuză să preia 
marfa. Așa s-a pierdut aici o zi bună 
de . lucru, o zi în care cele patru com
bine puteau lucra în alte lanuri. 
Adevărul este că se putea continua 
recoltarea chiar și în sola respectivă, 
chiar dacă semințele aveau o umidi
tate prea mare, cu condiția să fie 
întinse la uscat. Conducerea coopera
tivei a găsit însă de cuviință să așeze 
semințele grămadă, să le acopere cu 
o prelată și astfel să... rîncezească 
mai repede.

- Unii pe tarla... ...alții la tacla

în asemenea situație, intervenția 
promptă a comandamentului comu
nal era nu numai așteptată, dar și 
absolut obligatorie.

Dar cadrele de răspundere partici
pau la o ședință a biroului comitetu
lui comunal de partid care analiza 
o problemă „arzătoare" la ordi
nea zilei : activitatea unui sector 
din zootehnie. Probleme importante, 
desigur, dar acum nu de ședințe 
este nevoie, ci de o organizare judi

Răspundere... alunecoasă ca uleiul 
de floarea-soarelui

Numai că nu se știe precis cit ulei va ieși din această grămadă de 
floarea-soarelui, plimbată si răsplimbată și lăsată apoi să se degradeze in 
umezeala proprie. Recoltată alaltăieri, într-un lan al cooperatorilor din Ba
lotești, ea a fost dusă la baza de recepție, dar avînd o umiditate prea mare 
trebuia descărcată pe o platformă și luate măsuri pentru a fi uscată. Tu loc 
să pună insă oamenii să o lopăteze, conducerea cooperativei a dispus să fie 
adusă la sediul unității, unde a fost acoperită cu prelată și lăsată să rînce
zească.

cioasă a muncii, de o mobilizare 
totală la muncă. Perioada în care ne 
aflăm cere mobilizarea puternică a 
forțelor materiale și umane ale satelor 
în frunte cu puternicul detașament 
al comuniștilor din agricultură pen
tru a îndeplini exemplar toate sar
cinile ce ne stau în față,

loșiî POP
Foto : E. Dichiseanu

BACĂU:

In patru zile 
se încheie 
recoltarea, 
treieratul și 
transportul 

fasolei
Multe cooperative agricole cul

tivatoare de fasole în ogor pro
priu din județul Bacău au ter
minat pînă miercuri 29 august 
atît recoltatul, cît și treieratul a- 
cestei culturi. în raza consiliu
lui agroindustrial Podu Turcu
lui, organizațiile de partid, con
ducerile unităților au mobilizat 
pe cîmp toți oamenii apti de 
muncă. Ca urmare. întreaga re
coltă de pe cele 400 hectare a 
fost strinsâ în hambare, in mai 
puțin de 3 zile. Cu aceeași hăr
nicie se lucrează și la Stănișești, 
Găiceana, Huruiești.

Sînt însă și unități' care nu-și 
fac datoria. în cooperativele 
agricole din raza consiliului a- 
groindustrial Filipești, bunăoară, 
recoltatul abia a început. La Be- 
rești/ Bistrița s-a strîns doar 10 
la sută din recoltă. Aici, ca și la 
Cirligi, Cociu. Siretu, treieratul 
fasolei nici măcar nu a început. 
Decalaj mare între recoltat și 
treierat există și la Fîntînele, 
Corbasca, Secueni și Motoșeni. 
Pînă la data amintită a fost tre
ierată dour 70 la, sută din faso
lea recoltată.

Ce măsuri au fost luate în 
această situație ? Inginerul Ale
xandru Dănilă, directorul adjunct 
al direcției agricole județene, 
ne-a spus că de două zile în 
toate unitățile rămase în urmă 
se lucrează atît mecanizat, cît și 
manual. Cele 33 de combine e- 
chipate în acest scop au fost re
partizate în consiliile agroindus
triale rămase în urmă. S-au asi
gurat forte ca întreaga produc
ție care se recoltează manual să 
fie treierată și transportată in 
magazii în aceeași zi. Peste tot, 
în sprijinul cooperatorilor au 
venit elevi, cadre didactice, 
funcționari de la consiliile popu
lare. Se apreciază că în cel mult 
3—4 zile se vor încheia atît re
coltatul, treieratul, cît și depozi
tatul acestei culturi. (Gheorghe 
Baltă).

BOTOȘANI:
9

Pe primul plan - 
transportul cartofilor

în ultimele zile, în județul Botoșani 
recoltarea cartofilor s-a intensificat. 
Au fost puse în funcțiune cele 43 de 
utilaje care recoltează mecanic, se- 
pară tuberculii de impurități, ii sor
tează. fiind apoi repede transportați 
la bazele de recepție. Ca urmare, vi
teza zilnică de lucru este de peste 230 
hectare. De asemenea, în numeroase 
unități agricole de stat și cooperatiste 
din județ au fost constituite echipe 
mixte, care au trecut la recoltarea 
manuală a cartofilor. Pentru impul
sionarea lucrărilor, organizațiile de 
partid și de tineret au mobilizat la 
sortat elevii din satele județului, pre
cum și funcționarii din instituțiile lo
cale. La cooperativele agricole din 
Cîndești, Buimăceni și Cristinești, la 
transportul din cimp al cartofilor sînt 
folosite toate atelajele de care dispun 
unitățile respective. Demn de relevat 
este și faptul că la Bucecea, președin
tele cooperativei agricole, tovarășul 
Gheorghe Alexa, a mobilizat la recol
tarea cartofilor și pe muncitorii din 
schimbul liber de la fabrica de zahăr 
din localitate.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată de organizațiile de partid 
pentru grăbirea recoltării cartofilor își 
arată roadele. Viteza zilnică de pre
luare a cartofilor a crescut de la 300 
tone în ziua de 27 august la 480 tone 
în ziua de 29 august, ritm care se 
apreciază că va fi și mai ridicat în 
perioada următoare. Datorită acestui 
fapt, numai pentru aprovizionarea 
populației din Capitală s-au-livrat în 
ultimele zile, din județul Botoșani, 
peste 1 000 tone de cartofi, însemnate 
cantități fiind expediate și spre alte 

Din cauza slabei organizări a muncii și a transportului, in 
cooperativele agricole Saucenița și Văculești, județul Boto
șani, sint pe cimp, in grămezi, mari cantități de cartofi.

Recunosc, merg încet, dar merg... Desen de Șt. COCIOABA

orașe din tară, între care Baia Mare, 
Pitești, Cluj-Napoca, Făgăraș.

O atenție mai maxe trebuie acor
dată însă transportului. La cooperati
vele agricole Saucenița și Văculești, 
însemnate cantități de cartofi nu au 
putut fi transportate din cimp la 
bazele de recepție întrucît consiliile 
de conducere și organizațiile de 
partid nu au mobilizat destui oameni 
la sortat. De asemenea, unele stații 
C.F.R. de pe cuprinsul județului — 
Bucecea, de exemplu — întirzie ex
pedierea vagoanelor încărcate cu car
tofi către diferiți beneficiari din tară. 
In ziua de 26 august, bunăoară, nu
mai după intervenția organelor jude
țene de partid au fost expediate din 
stația respectivă două vagoane cu 
cartofi destinați aprovizionării Ca
pitalei. Asemenea neajunsuri se da- 
toresc și conducerii I.J.L.F. Botoșani, 
care nu a acționat operativ pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce-i reveneau. 
Referitor la aceasta, directorul în
treprinderii, inginer Vasile Filipoaia, 
ne-a spus : „într-adevăr, nu am fost, 
destul de operativi în adoptarea mă
surilor ce trebuiau întreprinse in 
scopul intensificării recoltării și li
vrării către beneficiari a cartofilor, 
în urma criticilor ce ni s-au adus de 
către comandamentul județean pen
tru agricultură. în prezent toti lu
crătorii întreprinderii se află pe te
ren, urmărind zi și noapte ca întrea
ga activitate să se desfășoare cît 
mai bine. în aceste condiții și evi- 
tînd orice pierderi de recoltă, ne vom 
onora sarcinile contractuale față de 
toti beneficiarii. Și asta, sperăm noi, 
pînă cel tîrziu la 20 septembrie a.c.“. 
(Silvestri Ailenei).
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S C E N A 
tribuna a patosului

revoluționar
în Eneida, poetul Vlrgiliu își ima

ginează un personaj ciudat : o fată 
care își sorie gîndurile pe frunzele 
toamnei. Desfășurînd imaginea ob
servăm că ipostaza personajului e 
specific umană prin aceea că inteli
gența sa „înseamnă", dă nume, con
feră sens lucrurilor și faptelor 
lumii.

Cunoașterea umană, fie ea dobin- 
dită prin investigații de factură știin
țifică și exprimată in riguroase pro
poziții logice ori ecuații matematice, 
fie de natură artistică, exprimată in 
metafore ale limbajului, ale sunete
lor sau ale formelor și culorilor, im
plică o prezentă etică, decurgînd din 
faptul că actul, cunoașterii omenești 
e social prin excelență, căutarea ade
vărului neputîndu-se face în afara 
binelui și răului, a frumosului și 
untului.

Poporul nostru și-a apropiat pen
tru a desemna „cuvîntul" înțelesul 
latin care sugerează „convenția", în
țelegerea, comunicarea, în sensul că 
ele, „cuvintele", sînt chemate să îi 
apropie pe oameni, să servească mo
dul social al existenței lor.

Autorii antici consemnează că în- 
depărtații noștri strămoși își învă
țau legile cîntîndu-le în coruri con
duse de sacerdoți și în acompania
mentul unor instrumente muzicale ; 
rațiunea acestor spectacole fiind deci 
însușirea regulilor morale, știindu-se 
că „haina" poetică și muzicală facili
tează asimilarea lor.

Timp de milenii. în „spectacolul" 
horei, comunitățile sătești au trăit 
implicarea într-un „scenariu" care 
prin arhitectura dansului (cercurile 
concentrice ale generațiilor ce se suc
ced. neîntrerupta rotire ce le cuprin
de în „vremuirea vremii", triumful 
ideii optimiste a victoriei succesiu
nii continue a generațiilor asupra fi
nalității noastre individuale), prin 
ritmul și prin multe dintre gesturile 
jocului, dădea expresie artistică unor 
înțelepte răspunsuri la întrebările ca
pitale ale existenței noastre, iar prin 
„ascuțișul" strigăturilor (strat de a- 
daus ulterior la spectacolul inițial), 
îndeplinea o funcție educativă ne
mijlocită, cp rentă.

Succesorul cel mai direct al unor 
asemenea modalități de înrîurire for
mativă a oamenilor este spectacolul 
de teatru, care ca „sistem de comu
nicare" își realizează transmisia me
sajului prin efectul convergent al 
tuturor elementelor sale componente. 
Spectacolul de teatru păstrează vir
tutea consumării instantanee (ca fapt 
de artă irepetabll, chiar dacă se joa
că aceeași piesă), virtutea receptării 
eolectiv-sociale, virtutea participării, 
în sensul că realizarea oricărui spec
tacol de teatru este condiționată de 
convenția teatrală, rod al asentimen
tului tacit al spectatorilor în accep
tarea scenei ca teritoriu al unor de
rulări anticipat creditate ca adecva
te, ca „reprezentînd", cît și virtutea 
democratismului, judecarea calității 
actului artistic săvîrșit făcîndu-se co
lectiv, sub imperiul unui consens șl 
spectatorilor și prin sentințe sponta
ne (frumoasele aplauze !).

Cel mai mare dramaturg al lumii, 
Shakespeare, scria despre rațiunea de 
a fi a teatrului că : „a fost și este să 
țină lumii oglinda în față (...) să-i 
arate virtuții adevăratele ei trăsături, 
lucrului de scirbă propriul său chip 
și vremurilor și mulțimilor întruchi
parea și tiparul lor", iar, recent, dra
maturgul spaniol Buero Vallejo de
clara că : „Societatea trebuie să fie 
refleotată și comentată de către tea
tru. în formele sale diverse, teatrul 
trebuie să prezinte critic și dramatic

cinema
• Moartea Unui ghid : SALA PA
LATULUI — 17.15: 20.
• Iphigenia : PATRIA — 14: 17;
20.
• Lumea Atlantide! : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Nu pot trăi fără lăutari : VIC
TORIA — 15; 17.30 : 20.
• La cinci zile de casă : SCALA
— 15; 17.30; 20, FESTIVAL — 13,45:
16; 18,15: 20.30. FAVORIT — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 30,45.
• Ultimul Fleksness : LUCEA
FĂRUL — 15,30; 17,45; 20. la grădi
nă — 20,43.
• Frate și soră : GRADINA FES
TIVAL — 20,15.
• Ultima frontieră a morții : CA
PITOL — 15,30: 18; 20.15. GLORIA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18 : 20,15. 
FLAMURA — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Africa Express î BUCUREȘTI 
13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : CENTRAL — 14,30; 17: 19.30.
• Aventurile lui Mark Twain : 
EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19, ME
LODIA — 9; 11,30: 14; 17: 19.30, 
MODERN — 9; 11.30; 14; 17: 19.30, 
la grădină — 20.30.
• O scrisoare pierdută : TIMPURI 
NOI — 16; 18; 20.
• Șatra : FEROVIAR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Olga și poetul : BUZEȘTI — 16; 
18: 20. 

conflictele omului in societatea în 
care trăiește, să ne determine un 
proces al conștiințelor, să aducă in 
centrul atenției, cu acuratețe și veri
dicitate. problematica existenței con
temporane, combătind răul, racilele, 
deschizind ochii celorlalți, relevind 
injustițiile".

Mai mult ca oricînd astăzi și aici, 
la noi. cind procesul dq formare a 
omului nou cu trăsături etice supe
rioare, este o dimensiune esențială a 
ascensiunii noastre istorice, cind țe
lul fundamental urmărit prin efortul 
constructiv novator este închinat unui 
profund și adevărat umanism, tea
trul trebuie să își mobilizeze toate 
virtuțile formative in slujba acestei 
opere de ridicare a omului. Docu
mentele celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. conțin, în esență, nu numai 
direcțiile de dezvoltare a țării, dar $i 
anume dimensiuni ale omului de care 
societatea are șl va avea nevoie, acel 
om multilateral, gata să-și asume, în 
cunoștință de cauză, misiuni din ce 
în ce mai complexe în angrenajul so
cial, profesional, capabil de altruism, 
de dăruire și de exigentă cu sine si 
cu ceilalți, un vizionar romantic, re
voluționar. Adresindu-se unui astfel 
de om și contribuind, totodată, la for
marea lui, teatrul îndeplinește o 
operă militantă, răspunde misiunii lui 
reale în afara căreia își pierde orice 
înțeles. Cum realizează scenele noas
tre această operă. în ce măsură ele 
slujesc dramaturgia valoroasă ? Dis
pune teatrul în mod suficient de pie
se cu adevărat actuale, vii. capabile 
să formeze oamenii de care societa
tea are nevoie ? Iată întrebări, moti
ve de reflecție ne care dezbaterea ce 
premerge Congresului le poate con
ține. implicînd oameni de teatru, dra
maturgi, regizori, publicul larg.

Se discută uneori despre adecva
rea, despre valoarea teatrului inspi
rat din faptele de viață, din realită
țile cotidiene, ca și cum ar putea 
exista o alternativă, un teatru al 
plăsmuirilor. Noi numărăm, e adevă
rat, într-o numărătoare ce niciodată 
nu poate fi inversă, luni, zile, ani, 
decenii, dar, în adevăr, viața noas
tră nu este însumarea unor cuante 
de timp, ci e „trăirea" faptelor prin 
care se exprimă. Același an, închi
nat unor fapte ce definesc esența 
umană a existenței noastre, înserate 
in efortul creator de înălțare a socie
tății noastre, a omului, devine mai 
lung, mai bogat adică in semnificații 
și împliniri, cum același an poate fi 
mai scurt, prin puținătatea sensuri
lor, prin sărăcia înțelesurilor in care 
s-au scurs zilele. Un Bâlcescu. un 
Eminescu sau Avram Iancu au trăit 
calendaristic puțin, dar prin tezaurul 
de sensuri pe care l-au dobindit zi
lele vieții lor au trăit pentru eterni
tate. întreaga ascensiune a omului, 
supremă creație a Universului, nu 
este altceva decît rezultatul faptelor 
sale prometeice și chiar faptele apa
rent mărunte sînt încărcate de pro
funde semnificații. De unde să se 
inspire un autor de teatru dacă nu 
din aceste fapte ?

Bineînțeles, lnspirarea din realitate 
nu inseamnă lunecarea spre ilustra
tiv, spre, „documentar". Realitatea 
prezintă zilnic, in fața fiecăruia din
tre noi. aspecte dramatice, interesan
te, pline de tîlc. frumoase, dar ele 
nu pot fi aduse în scenă njei chiar 
printr-o judicioasă selecție, fișele 
adevărurilor de viață trebuind ordo
nate in conștiința autorului după o 
ordine interioară, proprie actului de 
creație. Dacă nu se desprinde din 
spațiul concreteței faptelor și lim
bajului, teatrul nu depășește condi

• Serial „Bălănel* *4 — 9,15:*  10.30: 
11,45; 13; 14,15. O dramă la vină- 
toare — 16: 18: 20 : DOINA.
• Elefantul alb : GRIV1TA — 9;

rile minime vor fi cuprinse intre 6 si 
16 grade, iar cele maxime între ia și 27 
de grade. Intre 15 și 25 septembrie, vre
mea va redeveni frumoasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin, izolat va ploua 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar cele ma
xime între 20 și 28 de grade, local mai 
ridicate în sudul țării. Dimineața pe 
alocuri se va semnala ceață slabă.

In ultima perioadă a lunii, vremea 
se va răci incepînd din nordul țării, lat 
cerul va ii variabil, mai -'inult senin 
hoapteâ și dimineața. Vîntul va sufla 
slab, temperaturile vor fi. cuprinse în
tre 2 și 12 grade cele minime și 16 șl 
26 de grade cele maxime. In nordul 
țării, izolat, condițiile vor fi favorabile 
brumei.

★
Timpul probabil pentru zilele de 31 

august, 1 și 2 septembrie. în țară : Vre- 
m„ea va fi ușor instabilă, cu . cerul 
schimbător. Vor cădea ploi izolate. în
deosebi. îti cursul dupâ-amiezii. Vîntul 
va sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 7. și 17 
grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 20 
și 30 de grade. Pe alocuri, dimineața, 
se va produce ceață. în București : 
Vremea va fi ușor instabilă. Cerul, va
riabil. va fi favorabil ploii de scurtă 
durată. Vintul va sufla slab. Tempera
tura în creștere ușoară spre sfîrșitul in
tervalului.

11.13: 13.30; 15.43: 18; 20.13.
• înarmat și toarte periculos : 
DACIA — 9; 11.15; 13.50: 15.45; 18; 
30,15.
« Cazul ' Gorgonova ; BUCEGI — 
16; 19.
• Apașii : GIULEȘTI —9; 11:
13,15: 15,30: 17.45; 20.
• Intre oglinzi paraleli : LIRA — 
16; 10; 30.
• Tînăr și liber : AURORA — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. Ia grădi
nă — 20,30, TOMIS — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,30.
@ Misiunea Capricorn unu : CI
NEMA studio — io; 13: 16; 19,
GRĂDINA ARTA — 20,30.
• Leii saloanelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
9 Pe urmele documentului 99 : 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Police Python 357 : PACEA — 
14: 16,30; 19.
9 Porțile albastre ale orașului : 
COTROCENI — 15.30: 17.45; 20.
9 Umbra lui Casey : FLOREASCA
— 9; 11; 13.15; 15.30: 17,43; 20.
9 Pline cu nuci : VIITORUL — 
15.30; 17.45; 20.
> Ultimul vals : VOLGA — 9;
11.30: 14; 16.30; 19.30.
• Cantemir : POPULAR — 16: 18; 
30.
9 Nick Carter superdetectiv : 
MUNCA — 16: 18; 20.
9 Alibi pentru un prieten : MTO- 
RIȚA — 9; 11,30; 14,15: 16,45; 19.30. 
GRADINA TITAN — 20.30.
9 Nea. Marin miliardar : COSMOS
— 14; 16; 18; 20. 

ția de simplă decupare, abdicind de 
la menirea metaforizării adevărurilor 
esențiale desprinse din faptele coti
diene.

De la o vreme a fost pus in circu
lație termenul de „teatru dezbatere" 
(uneori, ca și cum ar fi vorba de ceva 
nou, adică de parcă in teatrul antic 
sau in teatrul lui Caragiale scena nu ■ 
ar fi fost cimpul unor aprinse con
fruntări) și se încearcă o definire a 
„genului", incluzindu-se aici specta
colele unde personajele se înfruntă 
cu indirjire în jurul unor idei sau 
principii etice, spectacolele in care 
lucrurile se petrec in cadrul unor șe
dințe sau acelea unde actorii pără
sesc scena și „joacă" prin sală. în
cercarea de a individualiza astfel 
„teatrul dezbatere" mi se pare lipsi
tă de șansă. Văzînd piese al căror su
biect erau ședințe — să le spunem de 
excepție, sau ședințe model — am 
rămas cu senzația că am văzut fru
moase fotografii, uneori chiar foarte 
frumoase, dar nu speratele opere de 
artă unde „semnătura pictorului" să 
îmi dezvăluie sensuri ascunse, adinei. 
Nici duritatea sau stridența replicilor 
legate de principii etice nu e măsura 
sau semnul existenței dezbaterii. In
contestabil, specia teatrului dezbatere 
se cere cultivată mai ales dacă ne 
gmdim la misiunea asumată de mo
delare a uhor noi conștiințe. Dar el 
trebuie făcut, conceput ca o artă ca
pabilă să esențializeze viața. Dialec
tica specifică teatrului cere ca și în 
teatrul dezbatere înfruntarea să re
zulte din intriga piesei, din caracte
rele personajelor, din atitudinile și 
gesturile lor. din semnificația deco
rului, a luminilor ce „bat" scena, din 
comentariul muzical, și cu cît e mai 
„interioară", cu atît e mai adincă. în 
legătură cu încercarea de a realiza 
spectacole-dezbateri prin plasarea ac
torilor în sală, printre rtndurile de 
spectatori, este de amintit că partici
parea adevărată a spectatorilor se 
obține atunci cind ei sint convinși de 
înălțimea comunicării ce se realizea
ză in scenă, cind sînt prinși de sta
rea emotivă, de atmosfera piesei, 
cind simt nevoia să mediteze asupra 
a ceea ce scena le transmite.

Există in dramaturgia noastră mul
te piese care iși împlinesc misiunea 
etică, de la vizionarea cărora specta
torul părăsește sala mai îmbogățit în 
bunătate și frumusețe. La fel cum 
există și multe teme, mutații funda
mentale ce se petrec in societatea 
noastră ce iși așteaptă oglindirea in 
teatru, cum sint urbanizarea rapidă a 
unui atît de însemnat procent al 
populației, lărgirea continuă a de
mocrației participative prin noi și noi 
forme de exprimare, îmbinarea de
mocratismului cu responsabilitatea 
socială, schimbarea de esență a regi
mului represiunii penale în țara 
noastră — prin instaurarea cu fermi
tate a prezumției. de nevinovăție, prin 
participarea colectivelor de oameni 
ai muncii la actul de distribuire a 
justiției, prin executarea marii majo
rități a pedepselor la locurile de 
muncă — cutezanța și exigența tine
relor generații, prietenia si frăția din
tre români și naționalitățile conlo
cuitoare și multe, multe altele.

Momentul „gongului", in care lu
minile ca intr-un reflux se absorb 
din marile lampadare ale sălilor de 
teatru, cind reflectoarele deschid a- 
ripile de lumini ale scenei, trebuie să 
fie totdeauna momentul de început 
al unui fapt artistic care să ne facă 
mai înțelepți, mai iubitori de frumos 
și mai buni.

Emil POENARU

9 Severino : FLACARA — 15;
17,45; 30.
9 Un om in loden : ARTA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
9 Certificat de paupertate : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
9 Hercule cucerește Atlantida : 
GRADINA BUCEGI — 20.30.
9 Școala curajului : GRADINA
BUZEȘTI — 20.30.
9 Dansul tobelor : GRADINA
FLACARA — 20,30.
9 Viața merge înainte : GRADINA 
PARC HOTEL — 20.30.
9 Un trecător în ploaie : GRADI
NA LIRA — 20.30.

teatre
9 Filarmonica ..George Enescu‘* 
(rotonda Ateneul ui Român) : „Co
loana infinită". Microspcctacol in 
imagini, sunet și lumini — 20.
9 Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30. (rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : „Culorile iubirii1 
— spectacol de sunet și lumină — 
21.
9 Teatrul de Nord-Satu Mare, 
secția maghiară (la sala Majestic): 
Dogorăște soarele asupra lui Se
neca — 19.30.
o Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zlmbet — 19.30.
9 Teatrul satiric-mu zică l ,.C. Tă- 
nase (grădina Boema) : Omul care 
aduce visul — 20.
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
13.30.

Cronica zilei tv
PriSTlIre Tovarășul Ion Ionițâ, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Sanitar Superior, a pri
mit, miercuri, pe Emile Krieps, mem
bru al conducerii Partidului Demo
cratic (Liberal) din Luxemburg, mi
nistru al sănătății, al forțelor publice 
(apărării) și al educației fizice și 
sporturilor, care, la invitația Fron
tului Unității Socialiste, face o vizită 
in țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării pe multiple planuri, in 
special în , domeniul asistenței medi
cale, extinderea conlucrării Intre 
specialiștii români și din Luxemburg 
și intre institutele de cercetări me
dicale din cele două țări.

Cartea românească, peste hotare
Cartea românească, devenită o pre

zență familiară la. manifestări expo- 
zițicnale organizate peste hotare, 
poartă, în această perioadă, mesajul 
culturii, al spiritualității noastre in 
mai multe țări ale lumii. O repre
zentativă expoziție de carte academică 
se află deschisă, pină Ia sfirșitul 
acestei luni, in U.R.S.S., la Novosi
birsk, acțiune ce se inscrie in cadrul 
schimburilor existente intre Acade
mia Republicii Socialiste România și 
Academia de Stiinte a Uniunii Sovie
tice și dedicată aniversării a trei 
decenii și jumătate de la eliberarea 
tării. Expoziția, organizată de editura 
sovietică „Nauka". cuprinde peste 300 
de titluri de carte, volume recent 
apărute in Editura Academiei, pre
cum și o serie de reviste științifice, 
tipărite în română și in limbi da 
largă circulație.

Pentru luna septembrie, cartea ro

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

S-au încheiat mondialele de lupte
Campionatele mondiale de lupte 

s-au încheiat la San Diego (Califor
nia) cu întrecerile finale de la ulti
mele cinci categorii ale concursului 
de lupte libere.

La categoria .supergrea. tlnărul 
sportiv român Antlrei Ianko. debu
tant la campionatele lumii, a avut o 
evoluție remarcabilă, cucerind me
dalia de bronz, in virstă de 21 de 
ani, membru al clubului Dinamo 
Brașov, Andrei Ianko s-a impus m 
arena internațională anul trecut, cind 
a ciștigat medalia de argint la cam
pionatele mondiale pentru juniori 
desfășurate in Norvegia.

Pe primul loc la această categorie 
s-a situat luptătorul sovietic Salman

În cîteva
• In prima zi a turneului interna

tional feminin de volei de la Varna, 
echipa României a învins cu 3—0 
(15—6, 15—9, 15—8) selecționata Po
loniei. Alte rezultate : Bulgaria — 
Cehoslovacia 3—2 ; Ungaria — Cuba 
3—0.

C Pe stadionul Steaua din Bucu
rești s-a disputat, ieri tiupă amiaza, 
întîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționata de tineret 
a tării noastre și reprezentativa 
R.P.D. Coreene. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0).

S Miercuri, pe stadionul „A 10-a 
aniversare" din Varșovia a aVtll loc 
întîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre reprezentativele polo
niei și României. Selecționata noas
tră a evoluat total hecorespunzător. 
fără legătură intre compartimente și 
fără forță de atac, neputind să gă
sească soluțibr in condițiile marcaju
lui strins făcut de parteneri. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul 
de 3—0 (1—0). Au marcat Lato (min. 
29), Terleei (min. 77) și Boniek (min. 
84). Jocul, care a fost condus de fin
landezul Anders Mattison, a fost ur
mărit de peste 12 000 de spectatori.
• în mai multe orașe din Mexic 

s-au disputat primele meciuri ale 
turneului de fotbal din cadrul celei 
de-a 10-a ediții a Jocurilor mondiale 
universitare.

VREMEA IN LUNA SEPTEMBRIE
Luna septembrie a acestui an se 

anunță â fi mai caldă decit normal în
deosebi în regiunile din sudul țării șl 
cu precipitații mai puține. Zilele înso
rite vor fi mai numeroase, iar ploile vor 
fi izolate și th general neînsemnate sub 
aspect cantitativ.

în perioada 1—4 septembrie, vremea 
va fi ușor instabilă, îndeosebi după- 
amiazâ și spre seară» cerul va fi varia
bil și cu înseninări mai persistente in. 
sud-vestui țării. Ploile vor fi izolate ți 
vor cădea in. nordul șl estul tării, pre
cum și. in zona de munte. Vitiiul Vă 
sufla slab pină la moderat. Tempera
tura în creștere ușoară, minimele vor 
ti cuprinse între 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate.

între 5 și 9 septembrie, vremea se 
anunță in general frumoasă și caldă, 
cu cerul mai mult variabil noaptea șl 
dimineața. Izolat va ploua slab, iar vîn- 
tul va sufla, ele asemenea, slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime intre 
24 și 32 de grade, local mai ridicate.

în intervalul 10—14 septembrie se 
anunță o răcire a vremii, mai ales în 
nordul țării. Cerul va fi temporar noros. 
iar ploile vor avea caracter local și sub 
formă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. Ele se vor semnala mai ales 
în zonele de deal și de munte. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, predo- 
minind din sectorul nordic. Temperatu

La primire a participat Edgen 
Proca, ministrul sănătății.

★
La .29 august, cu prilejul unei es

cale la București, Ieng Sary, vice- 
premier al guvernului. însărcinat cu 
afacerile externe al Kampuchiei De
mocrate, a avut convorbiri cu Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

★
Manifeslare culturală. Cu 

prilejul Zilei naționale a Malayeziei. 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
miercuri după-amiază. o manifestare 
culturală. Despre dezvoltarea actuală 
a Malayeziei a vorbit ziarista Euge
nia. Marines cu.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, un numeros 
public.

mânească va fi prezentă la două im
portante manifestări internaționale. 
Este vorba de cea de-a Il-a ediție a 
Tirgului de la Moscova, ce se va 
desfășura, intre 4 și 10 septembrie, 
sub deviza „Cartea în slujba păcii si 
progresului". Standul nostru va reuni, 
aici, peste 1 350 de titluri — ’carte 
social-politică. științifică, tehnică, de 
largă informare si enciclopedică, pen
tru copii si tineret, de artă, beletris
tică originală si traduceri, volume 
ilustrind producția actuală a celor 23 
de edituri românești. Luna viitoare 
va aveți loc, de asemenea, tradiționa
lul Tirg de la Sofia, unul dintre cele 
mai vechi cu acest profil, la care 
România va fi prezentă cu circa 800 
de titluri. Alte sute de volume româ
nești au fost selectate pentru tîrgu- 
rile de toamnă cu participare interna
țională de la Frankfurt pe Main și 
Belgrad. (Agerpres)

Hașimikov, urmat de Roland Gehrke 
(R.D. Germană). Iată ceilalți ciști- 
gători : categ. 52 kg : Yuji Takada 
(Japonia) : categ. 62 kg : Vladimir 
lumin (U.R.S.S.) ; categ. 74 leg : Lee 
Kemp (S.U.A.) ; categ. 89 kg : 
Hasan Ortzuev (U.R.S.S.).

Reamintim că la actuala ediție a 
campionatelor mondiale, sportivii 
români au cucerit trei medalii, din
tre care Una de aur prin Constantin 
Alexandru (categ. 48 kg) — in com
petiția de lupte greco-romane — și 
două de bronz prin Vasile l’ușcașu 
(categ. 100 kg) și Andrei Ianko 
(categ. peste 100 kg) — in concursul 
de lupte libere.

rînduii
Cele 26 de echipe participante au 

fost repartizate in opt grupe preli
minare. primele două clasate în fie
care grupă urmînd să se califice in 
turul următor al competiției.

în grupa a Il-a, din care face parte 
și seiethionata Rotn&niei, echipele 
S.U.A. și Lesotho au terminat la 
egalitate : 3—3.

® In ultima zi a competiției inter
naționale de baschet pentru echipe 
de junioare „Cupa Prietenia", des
fășurată la Iambol (Bulgaria), se
lecționata României a învins cu sco
rul de Î9—62 (37—25) reprezentativa 
Cehoslovaciei.

Turneul a fost ciștigat de echtpa 
Ungariei — 11 puncte, urmată în
clasament de formațiile U.R.S.S. — 
11 puncte, Cubei — 10 puncte. Bul
gariei — 9 puncte. României — 8 
puncte, Cehoslovaciei — 8 puncte și 
Poloniei — 6 puncte.

Cea mai valoroasă jucătoare a 
Competiției a fost desemnata bas- 
chetoalista româncă Magdalena Pal.

© Intr-un meci internațional ami
cal de baschet masculin disputat la 
Wroclaw (Polonia), echipa locală 
Slask a întrecut cu scorul de 119— 
105 (54—56) formația Steaua Bucu
rești. Coșgeterii echipei române au 
fost Florin Ermurache si Costel 
Cernat. care au înscris 27 puncte și, 
respectiv, 24 puncte.

PROGRAMUL 1
9,00 Sinteze recapitulative
9,30 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 1.

10.40 Telex
10.50 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Monumente ale eliberării (partea 

a Il-a). Satu Mare, Baia Mare, Si- 
ghet, Moisei

16.25 Itinerare turistice,
16.50 Tragerea de amortizare ADAS 
17,00 Reportaj pe glob : Malayezia
17.20 La fața locului. Emisiune de in

formații, reportaje, corespondențe
17.35 Program de cîntece
17.55 Medalion, acad. Radu Vulpe
18.25 Căsuța poștală TV .

Monumentele timpului nostru
(Urmare tlin pag. 1) 
care urmăresc „pe viu" multe din 
problemele sculpturii — la un mod 
de exprimare mai sintetic, la stilizări 
care permit spiritului creator sâ se 
exprime cu mai multă libertate, eu 
o fcrlâ sporită. Dealtfel, socot că 
studiul realității este singurul mijloc 
prin care ne putem lansa în sferele 
mai abstracte ale gîndirii artistice, 
întreaga mea muncă, preocupările 
mele artistice se desfășoară în zbu
ciumul acesta zilnic, intre realitate 
și exprimarea acestei realități pe 
alte coordonate decît cele tradi
ționale.

— Rezultatele acestei munci 
desfășurate de sculptorii români 
au putut fi apreciate de public 
in toate marile expoziții colec
tive, in numeroase expoziții per
sonale, în manifestări foarte va
riate organizate in ultimii ani in 
tară ți peste hotare, iar mai re
cent în cadrul expoziției .cu 
lucrările autorilor premiati in 
etapa republicană a Festivalu
lui national' „Cintarea Romă- 
niei“...

— Referitor la această ultimă ma
nifestare, întîlnirea 
conducerii Uniunii 
artiștilor plastici cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a consti
tuit și de data aceas
ta un fericit prilej 
de a ne exprima în
treaga recunoștință 
pentru marele sprijin 
pe care secretarul 
general al partidului 
îl acordă permanent 
dezvoitării artelor 
plastice in patria 
noastră și totodată 
prilej de a ne reîn
noi angajamentul de 
a pune cu și mai 
mult elan întreaga 
capacitate creatoare 
pentru făurirea unei 
arte pe măsura mă
rețelor realizări ale 
poporului nostru.

Vizitind expoziția 
cu lucrările premia
te în cadrul Fes
tivalului „Cîntarea 
României", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ca valoroase 
realizările obținute 
de artiștii plastici, 
exprimindu-și depli
na convingere că 
arta plastică româ
nească. alimentată 
permanent de tradi
țiile creatoare ale 
poporului nostru, va 
obține in viitor suc
cese și mai remar
cabile, care, să ex
prime și mai convin
gător patosul în
flăcărat al zilelor noastre. Sculp
tura contemporană nu s-a bucurat 
niciodată de un număr atit de 
mare de artiști tineri, talentati, cu 
idei mari, cu îndrăzneală, care Se 
afirmă din zi in zi mai mult și care 
cohstituie prezentul și viitorul 
sculpturii noastre. Sint multe lucrări 
care, prezentate in expoziții, de
monstrează că arta noastră in mo
mentul de față poate fi socotită ca 
făcînd pare din mișcarea contem
porană a artei universale.

Atît in expozițiile deschise in 
țară, cît și in unele manifestări care 
se organizează peste hotare, ele s-au 
bucurat de binemeritate aprecieri. 
Astfel, de curind, cu prilejul Zilelor 
culturii românești la Mannheim, un 
critic mărturisea câ nu se aștepta la 
un asemenea nivel calitativ, ca a 
avut ^surpriza să vadă o artă 
evoluată, pe aceeași linie cu întreaga 
artă care se face pe plan mondial.

Mulți dintre sculptorii noștri rea
lizează lucrări interesante, de va
loare. lucrări care, fără să imite, 
continuă drumul pe care l-a deschis 
Brâncuși.

Am văzut in străinătate, pe lingă 
sculpturi de o deosebită calitate ar
tistică, și multe lucrări care, in cău
tarea noutății cu orice preț, aveau 
drept unic scop să stirnească senza
ție, aprecieri admirative sau pro
teste.' Cred că tinerii noștri sculptori, 
mai ales aceia care nu și-au definit 
incă personalitatea artistică, care 
caută să se documenteze asupra 
căilor de dezvoltare ale sculpturii, 
ar trebui să dea dovadă de multă 
prudență și discernămint. Să-și ia 
drept model arta purtătoare de sen
suri mai adinei, de trăiri autentice, 
singura în stare să asigure dezvol
tarea viitoare a sculpturii noastre. De 
aici trebuie să pornească mai departe, 
să-și afle propriul drum. Mi se pare 
că la noi experiența unor mari ar
tiști ca Giacometti, Henry Moore, 
Marino Marini este preluată prea 
direct. Arta lor ar trebui, cred, să 
deschidă noi orizonturi și nu să fie 
preluată ad litteram. Căutarea unor 
modele exemplare este un lucru ine
rent tinereții. Fiecare din noi am 
căutat, la începuturi, exemple in 
arta unor mari creatori ca Rodin. 
Bourdelle și alții. Trebuie însă întot
deauna făcut efortul de a scăpa de a- 
ceste influențe și de a te exprima 
in felul tău.

— S-a spus adeseori că tabe

18,50 1001 de seri
T9,co Teitejurhail
.19,20 Priorități în agricultură
19.35 Muzică ușoară românească
19.39 Ora tineretului
20.40 A\an!premieră
20,45 Film TV : Fiesta mexicană
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
1'6,90 Film documentar : Lumină in Va

lea Frumoasei
16.30 Umor și muzică
.17,25 Atenție la... neatenție !
17.45 Muzică populară
1II..O0 România Paralela 45’.
18.20 Festivalul național ,,Cintarea

României" '
18.50 100H de seri
19.01.) Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 *Creatorul  și epoca sa
19.50 Din țările soc ia liste
20,05 Concert simfonic
21,35 Telejurnal

rele de creație reprezintă, mai 
ales in activitatea tinerilor 
sculptori, o adevărată școală a 
măiestriei, un stimulent în de- 
săvirșirea propriului meșteșug.

• Care credeți că este importanta 
reală a acestor tabere 1

— Am vizitat de curind ansamblul 
de sculptură realizat in cadrul edi
țiilor succesive ale taberei de crea
ție de la Măgura. Este un ansamblu 
impresionant, spectaculos, in cadrul 
căruia se îmbină într-un dialog armo
nios peisajul și forța creatoare a ar
tiștilor. Au participat mulți sculptori. 
Rezultatele sînt foarte variate. Există 
lucrări foarte interesante, dar există și 
lucrări modeste, unele chiar lipsite de 
înțelegerea materialului. Măgura re
prezintă insă in întregul el un punct 
de interes artistic și turistic de
osebit.

Aș aminti, de asemenea, tabăra de 
ceramică de la Medgidia. Important 
mi se pare, nu numai aici, ci în toate 
aceste ample competiții, faptul că lu
crările sint concepute In funcție de 
mediul ambiant, care, la rindul lui, 
contribuie mult la punerea în va
loare a sculpturilor. în acest decor 
natural, în lumina plină a zilei sau 

în penumbrele inse— 
rării, fiecare lucrare 
clștigă parcă un plus 
de personalitate.

— Ca și în ca
zurile pe care le 
aminteați, arta 
monumentală im
pune deosebite 
exigențe de ordin, 
artistic. Care sint, 
in acest sens, 
perspectivele dez
voltării artei mo
numentale româ
nești ?

— Câ niciodată, în 
țara noastră se în- 
timplă azi un feno
men spectaculos în 
domeniul artei mo- 

mumentale. Asistăm, 
'ca urmare a inițiati
vei luate de partid, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
la desfășurarea unui 
amplu program, 
cate-și propune ridi
carea pe întreg teri
toriul țării a unor 
monumente de mari 
proporții. Au fost 
realizate pină acum 
numeroase asemenea 
lucrări, care de
monstrează că artiș
tii noștri au o foarte 
bună pregătire de 
specialitate pentru a 
face față cerințelor 
artei monumentale 
șt, de asemenea, că 
au elanul de a se 
avinta în rezolvarea 
unor probleme mai 

grele. Aș aminti astfel că in 
perioada 1956—1979 au fost execu
tate 326 de statui și compoziții, 
30 de monumente, 163 de reliefuri, 
314 portrete-busturi, 460 mozaicuri, 
104 fresce, 120 tapiserii etc. Nu pu
tem decit să ne. bucurăm că mo
numente care in trecut se realizau 
cu forțe străine, azi se execută la 
noi. cu forte proprii atit din punct de 
vedere al creației, cit și al transpune
rii in material definitiv.

La recenta întilnire a conducerii 
Uniunii artiștilor plastici cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului ne-a atras atenția 
că sculptorii noștri se află in fata . 
realizării unor obiective artistice de 
mare însemnătate, cum ar fi monu
mentul Independentei, monumentul 
Unirii, monumentul Clasei muncitoa
re. monumentul Țărănimii muncitoa
re — toate acestea urmind a fl am
plasate in marele complex al viito
rului centru politico-administraliv. 
Trebuie. într-adevăr. să lăsăm gene
rațiilor viitoare monumentele vremii 
noastre eroice, expresii in marmură 
și bronz ale marilor forte ce au tînut 
mereu treaz sufletul nemuritor al po
porului. Sculptorii noștri, vor trebui să 
se gin.dească la transpunerea unor 
mari momente din epopeea naționala, 
să elaboreze idei, să găsească soluții 
dintre cele mai semnificative și con
vingătoare. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul 
că Bucureștiul — orașul care a cu
noscut în ultimii ani. pe toate pla
nurile, o dezvoltare spectaculoasă — 
nu se află la același nivel în privința 
unor obiective artistice care să-i dea 
un plus de frumusețe. Sculptorii noș
tri vor trebui, de asemenea, să me
diteze, să propună soluții pentru rea
lizarea unor obiective artistice, mai 
ales a unor fintinl menite să înfru
musețeze, să agrementeze cu lucrări 
de calitate artistică spațiul Capitalei 
noastre. Iată sarcini care ne onorează 
și. totodată, șanse multiple de afir
mare a potențialului nostru creator, 
a talentelor de care dispunem în a- 
cest domeniu.

• ÎN LOC DE BEN
ZINĂ... CITROLINĂ. Ci
tările febrile de noi surse ener
getice continuă să solicite intens 
ingeniozitatea cercetătorilor și 
specialiștilor din lumea întreagă, 
care vin cu cele mai neaștep
tate soluții și Idei. După rume
guș și talaș, după trestia de za
hăr, zerul din lapte și legumele 
deteriorate, lată o nouă materie 
primă pentru carburanți : cojile 
ț! resturile de portocală. Potri
vit directorului companiei de 
stat „Citricos de Chirîqui". din 
Panama, alcoolul extras din res
turile de portocală, denumit „ci- 
trollnă", s-a dovedit a fl un car
burant eficace. El a fost testat 
cu succes pe un autoturism 
„Volkswagen", iar în prezent 
face obiectul unor experiențe 

suplimentare pe un tractor cu 
motor diesel. Potrivit unor cal
cule preliminare. întreprinderea 
panameză este capabilă să pro
ducă o cantitate de peste 100 000 
litri de citrolină pe an, produc
ție care ar acoperi o treime din 
necesarul său de carburanți.

• AVION SOLAR. In 
Anglia a avut loc primul zbor 
experimental cu un aparat ali
mentat cu energie solară. Avio
nul, avînd o greutate de 103 ki
lograme, a zburat timp de cîteva 
minute pe o distanță Ide 1 100 
metri, viteza fiind de 6? km pe 
oră. Forma aparatului este cea 
a unui planor, cu elicea fixată 
deasupra locului unde se află 
pilotul. Elicea se rotește cu aju
torul unor baterii solare, ase

mănătoare celor utilizate la sa
teliții artificiali.

• „PRADO" Șl PO
LUAREA. în ultimii 15 ani, 
poluarea atmosferică a dăunat 
unor picturi mai mult decit 
scurgerea secolelor. Cind aceste 
picturi — adăpostite in celebrul 
muzeu madrilen „Prado" — 
poartă semnăturile unor Goya, 
Velasquez, El Greco, Tizlan, 
Rubens, situația devine motiv 
de legitimă preocupare. Pentru 
a i se face față, tn prezent în 
subsolul muzeului se construieș
te un centru de control, unde 
vor fi instalate aparate an
tipoluante speciale. De ase
menea, muzeul va dispune 
de un sistem de alarmă contro
lat prin televiziune și dispu-

nind de instalații cu raze infra- 
roșii. pentru a preveni încercă
rile de sustragere a operelor de 
artă.

• PRIMA CARTE DE 
TELEFON. Este cunoscut fap
tul că telefonul a fost descoperit 
în anul 1876, dar putini sint 
aceia care știu că prima carte 
de telefon a apărut la Praga 
zece ani mal tirziu. Aceasta 
este păstrată la Muieu) poștei 
din capitala Cehoslovaciei. Nu
mărul abonaților era atît de re
dus, incit putea încăpea pe O 
mică coloană de ziar.

• TRAVERSAREA 
STRÎMTORII BERING 
INTR-0 AMBARCAȚIU
NE CU PÎNZE. Sportivul 
francez Arnaud de Rosnay și-a 
propus să realizeze un proiect 
deosebit de temerar : traversa
rea strimtorii Bering, care des
parte Siberia de Alaska, in cea 
mai simplă ambarcațiune cu pu
tință — o simplă planșetă pre
văzută cu pinză. Datorită spa
țiului redus, cel cate folosește 
un asemenea gen de ambarca
țiune trebuie să stea în picioa
re. Durata traversării strimtorii. 

care măsoară 96 km, va fi de 
circa 10 ore. Pentru a înfrunta 
condițiile climaterice deosebit 
de dificile ale zonei ce urmează 
a fi străbătute, Rosnay se an
trenează făcînd intr-un costum 
special, izotermic, băi de... ză
padă carbonică. •

• ASPERSOR ECO
NOMICOS. La Institutul hi
drotehnic și de ameliorații din 
Sofia a fost construit un nou tip, 
mai economicos, de aspersoare, 
care dirijează jeturile de apă 
spre rădăcinile plantei, evitin- 
du-se umiditatea excesivă. în 
felul acesta se economisește 
pină la 40 la sută din apă ; în 
plus, odată cu apa se împrăștie 
și îngrășărpintele necesare.

• FRESCA PIONIE
RILOR. Membrii cercului de 
pictură al pionierilor din orașul 
Erfurt (R.D.G.) au pictat un 
perete al palatului sporturilor 
din oraș. Fresca, cu o suprafață 
de 90 metri pâtrațl, este apre
ciată ca deosebit de reușită, 
într-adevăr. micii artiști au luat 
treaba in serios, dovedind deo
potrivă talent și fantezie.

• SPECTACOLE-SUR- 
PRIZĂ LA „SCALA" DIN 
MILANO. Celebra „Scala" din 
Milano oferă anul acesta iu
bitorilor de operă o surpriză es
tivală. în loc să fie închisă pe 
perioada verii, așa cum se obiș- 
huia. „Scala" va găzdui specta

cole de operă transpuse pe 
peliculă, prezentînd pe un ecran 
imens proiecții ale unor înre
gistrări pentru televiziune, intre 
care ..Boema", „Bal mascat" și 
„Don Carlos".

• CU TRENUL, CU 
364 KM PE ORA.
tren de pasageri de construcție 
nouă, pus la punct de căile fe
rate naționale nipone (J.N.R.), 
a fost experimentat pe o linie 
din apropierea localității Miya
zaki, attngind <♦ viteză de 
croazieră de 364 kilometri pe 
oră. Viteza maximă de exploatare 
a fost atinsă pe un traseu de 7 
kilometri, pe o linie magnetică, 
care, potrivit unui sistem spe
cial de propulsie, contribuie la 
stimularea deplasării locomoti
vei.
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MESAJE CU PRILEJUL SÂRBĂ TORU NA ȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, vă 
adresez dumneavoastră, domnule președinte, și. prin dumneavoastră, 
întregii națiuni române, felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
prosperitate și de succes.

Cu deosebită considerație,
AMINTORE FANFANI

Președintele Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Jiomânia
Cu ocazia zilei de 23 August 1979, cea de-a 35-a aniversare a 

sărbătorii naționale a României, doresc să vă transmit dumnea
voastră și poporului român felicitările mele cele mai călduroase. 
Noi. cei din Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, dăm 
o inaltă apreciere colaborării noastre strînse cu guvernul și poporul 
român și vă transmitem cele mai bune urări de pace și bunăstare 
continuă.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

BRADFORD MORSE
Director general al Programului Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele întregului colectiv international al Secretariatului 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și în numele meu personal 
vă felicit și, in persoana dumneavoastră, felicit pe toți oamenii 
muncii din România cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 
S 'iste România — cea de-a 35-a aniversare a eliberării tării de 
sul ^minația fascistă.

In anii puterii populare, oamenii muncii din România au 
obtinut uriașe succese în construirea socialismului și, in prezent, 
sub conducerea partidului lor comunist, în strinsâ colaborare cu 
țările socialiste frățești, construiesc societatea socialistă dezvoltată.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
urăm poporului român noi succese în îndeplinirea hotăririlor celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. privind construirea societății socia
liste dezvoltate, iar dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și succese in continuare în activitatea 
dumneavoastră pentru binele poporului român, întărirea unității, 
prieteniei și colaborării țărilor socialiste, pentru pace și progres în 
întreaga lume.
Cu profundă știmă,

N. FADDEEV
Secretarul Consiliului

de Ajutor Economic Reciproc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării dumnea
voastră de sub dominația fascistă, doresc să vă adresez felicitările 
mele, care sint nu numai o expresie a sentimentelor de profundă 
emoție pentru dramaticele și glorioasele evenimente din care a 
renăscut România, ci și ocazia de a-mi aminti de fericita întîlnire 
din luna iulie a.c.. cind am avut onoarea să mă adresez dumnea
voastră. in calitate''de președinte al Comisiei de justiție din Senatul 
Republicii Italiene.

Doresc, mai ales, să vă asigur că despre această întîlnire păstrez 
o plăcută amintire, fiind o mărturie a legăturilor culturale și prie
tenești ce unesc țările noastre.

Cu deosebită stimă,
GIANCARLO DECAROLIS
Președintele Comisiei de justiție 
a Senatului Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Excelență,
Cele mai sincere felicitări cu ocazia celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării României.
Vă dorim fericire și prosperitate continuă dumneavoastră și 

poporului dumneavoastră prieten.
GEORGE GELLERT

Președintele Corporației Atalanta, 
Vicepreședintele Consiliului economic 

româno-american

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Zilei naționale a Româ

niei, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări.
KENNETH KEITH

Președinte
Rolls-Royce Ltd.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rugăm să acceptați felicitările noastre cu ocazia celei de-a 

35-a aniversări a Zilei naționale a României.
SHIGEKUNI KAWAMURA

Președinte
Dainippon Ink și Chemicals Ink 

Tokio — Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare onoare pentru noi de a transmite Excelenței Voastre 

cele mai bune urări, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării 
tării dumneavoastră, și vă dorim mari succese in activitatea impor
tantă pe care o desfășurat!.

Sintem foarte satisfăcuți de intensificarea cooperării dintre firma 
Rank Xerox Ltd. și partenerii români și noi vom depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor in avantajul 
reciproc.

Vâ rugăm să primiți sincerele noastre felicitări.
R. R. LAND
Director general 

Eastern Export Operation 
Rank Xerox Limited — Anglia?

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră și a deo

sebitei solemnități pe care ea o dobindește în acest an, vă rog să 
primiți, domnule președinte, cele mai sincere urări de succes și 
de bunăstare pentru poporul român și pentru dumneavoastră 
personal.

Avocat GIOVANNI AGNELLI
Președintele FIAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Din inimă vă adresăm calde felicitări cu ocazia celei de-a 35-a 

aniversări a eliberării României.
ALEN GREENWOOD

Vicepreședinte al Companiei 
aerospațiale britanice „Weybridge"

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei de 23 August, sărbătoarea națională a României, 

vă rugăm să primiți, Excelență, cele mai calde felicitări șl urări 
sincere de prosperitate și noi succese spre binele și bunăstarea 
întregului popor.

Ne folosim de această ocazie pentru a omagia realizările de 
prestigiu ale României, care, sub conducerea dumneavoastră, ocupă 
un loc de seamă in lumea contemporană, precum și strălucita dum
neavoastră activitate dedicată Înaltelor idealuri ale cooperării și 
conviețuirii pașnice.

Vă rugăm să primiți, Excelență, din partea Centrului european 
pentru învățămîntul superior al UNESCO din București, pentru dum
neavoastră și doamna academician dr. ing. Elena Ceaușescu, cele 
mai bune urări de sănătate, fericire și succese, împreună cu asigu
rarea celei mai înalte stime.
CENTRUL EUROPEAN PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL

SUPERIOR AL UNESCO DIN BUCUREȘTI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
In numele Institutului pentru problemele unei noi ordini eco

nomice internaționale și al nostru personal, dorim să vă exprimăm 
cea mai vie admirație pentru misiunea dumneavoastră in favoarea 
dezvoltării și a păcii.

Dorim, de asemenea, să vă transmitem, dumneavoastră și po
porului român, cele mai bune urări pentru ziua de 23 August, 
solemnă sărbătoare a celei de-a 35-a aniversări a eliberării 
României.

Este vorba de o dată deosebit de semnificativă nu numai pentru 
istoria dumneavoastră de națiune liberă, dar și pentru toate na
țiunile libere din lume ; un nou învățămînt și o nouă speranță 
pentru toate popoarele care doresc autodeterminarea. Pentru aceste 
popoare sint cu adevărat prețioase gîndlrea și acțiunea dumnea
voastră, domnule președinte, in favoarea creării unei noi ordini 
economice internaționale ; 35 de ani de conducere directă a istoriei 
române au îmbogățit enorm experiența dumneavoastră în această 
problemă și au determinat ca indicațiile dumneavoastră în acest 
sens să înceapă să fie traduse în practică.

Chiar institutul nostru s-a născut pe baza ideilor dumneavoastră 
și este urarea noastră ca alte inițiative de acest fel să poată prinde 
viață, în scopul definirii strategiilor oportune, pentru a face din 
sistemul economic mondial un sistem echitabil, in care să fie 
respectate principiile coexistenței pașnice și. în mod deosebit, drep- 
tul fiecărui popor de a-și afirma propria identitate liberă și suvera
nă. Ia adăpost de orice amenințare sau șantaj de tip militar sau 
economic.

Cu speranța că Republica Socialistă România și dumneavoastră 
personal, domnule președinte, veți continua să culegeți pentru foarte 
mult timp cele mai bune succese pentru strălucita dumneavoastră 
politică de pace, vă reinnoim cele mai fierbinți urări pentru cea 
de-a 35-a aniversare și vă transmitem distinsul nostru salut.

Președinte,
ARTURO FRONDIZI

Secretar general.
Prof. dr. GIANCARLO ELIA VALORI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării dumnea
voastră de sub dominația fascistă — sărbătoarea națională a po
porului român — vă transmitem cele mai sincere felicitări.

Urăm poporului român prieten succes deplin în munca sa și un 
viitor fericit țării dumneavoastră.

BENT RAMSDAL-KNUDSEN
Președintele Asociației Danemarca—România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere pentru mine de a adresa Excelenței Voastre 

și poporului prieten al României cordiale salutări și cele mai bune 
urări cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării dum
neavoastră.

Succesele obținute de către poporul român după 23 August 1944 
și in special în ultimul deceniu, precum și progresul realizat de 
România pe calea construirii noii societăți socialiste, sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă, sint foarte mult apreciate.

îmi amintesc cu o mare plăcere de convorbirile frumoase și fruc
tuosul schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, precum și 
la problemele internaționale avute cu Excelența Voastră cu prilejul 
recentei vizite efectuate în frumoasa dumneavoastră țară. Reiterez 
marea mea apreciere pentru succesele obținute de poporul romfm 
pe calea construirii unei Românii prospere și luminoase.

Doresc poporului prieten al României noi succese în eforturile 
de menținere a păcii și prieteniei intre popoarele lumii.

Fie ca legăturile de prietenie dintre poporul din Sri Lanka și 
poporul român să se dezvolte și să se consolideze.

MONTAQUE JAYEWICKREME
Președintele Asociației de prietenie 

Sri Lanka—România,
Ministru al administrației publice

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, am onoarea și plă

cerea de a transmite Excelenței Voastre și poporului român, din 
partea tuturor muncitorilor grupului E.N.I. și a mea personal, cele 
mai calde felicitări și sincere urări de prosperitate pentru țara 
dumneavoastră. .,

Primiți, vă rog. expresia conșiderațiunii mele celei mai înalte 
și a respectului meu deosebit.

GIORGIO MAZZANTI
Președintele E.N.I. (Ente Naziortale 

ldrocarburi) Roma

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 1

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, 

personal și in numele tuturor membrilor secției române a Camerei 
de Comerț și Industrie din Londra transmitem Excelenței Voastre 
felicitări și cele mai bune urări.

G. T. CHECKETTS
Președintele 

secției române a Camerei 
de Comerț și Industrie — Londra

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să-mi permiteți să vă 

prezint sincerele și călduroasele mele urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și a poporului român.

Cu înaltă considerație,
SADRUDDIN AGA KHAN
Asistent special al secretarului 

general al O.N.U.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării țări dumnea

voastră, vă rog să primiți sentimentele mele de admirație față de 
opera clarvăzătoare de reconstrucție și de conducere a nobilului 
popor român către un viitor luminos.

FRANCESCO GLIGORA
Președintele Academiei Internaționale 

de Propagandă Culturală

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist Mexican salută în mod 
călduros a 35-a aniversare a eroicei insurecții a poporului român 
împotriva dominației fasciste, insurecția care a deschis calea spre 
socialism.

Vă adresăm urări pentru stringerea legăturilor de prietenie între 
popoarele și partidele noastre in lupta pentru pace, împotriva impe
rialismului, pentru democrație și progres social.

Cu salutări frățești,
ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Mexican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe.
Cu ocazia fericită a celei de-a 35-a aniversări a eliberării Româ

niei vă transmit felicitări cordiale dumneavoastră. Partidului Co
munist Român și poporului român, in numele Partidului Comunist 
din India (marxist) și în numele meu personal.

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, poporul român 
și Partidul Comunist Român au toate motivele să fie mîndre de 
marile succese obținute în decursul acestor 35 de ani pe drumul 
construirii socialismului.

Urăm Republicii Socialiste România in următorii ani victorii tot 
mai mari.

Cu salutări frățești,
E. M. S. NAMBOODIRIPAD

Secretar general al Partidului Comunist 
din India (marxist)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a ’ eliberării României, 
Partidul Cooperatist din Marea Britanie vă adresează, dumnea
voastră și poporului român, felicitări cordiale.

TOM TURVEY 
Președinte 

DAVID WISE 
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării țării de sub 

dominația fascistă, vă rog să primiți călduroase felicitări și urări de 
noi succese pentru poporul român prieten.

Urmărim cu admirație activitatea pe care o desfășurat! atît pen
tru bunăstarea poporului român, cît și pentru pacea și colaborarea 
internațională, în mod special pentru stringerea relațiilor tradițio
nale de prietenie dintre poporul român și poporul grec.

DIMITRIOS BEIS
Primarul Atenei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii dumneavoas

tră naționale, vă adresez felicitări și cele mai bune urări din partea 
Consiliului municipal și a populației orașului Coventry.

Fie ca prietenia noastră să continue și in viitor.
HARRY RICHARDS

Lord Primar

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste România. în numele Consiliului Executiv Fe
deral și al meu personal, vă transmit cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de noi succese in construcția socialistă și creșterea 
bunăstării României prietene.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al R.S.F. Iugoslavia^

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să exprim, în numele 

Guvernului Republicii Arabe Siriene și al meu personal, felicitări 
calde și cordiale. Urez Excelenței Voastre sănătate și fericire, iar 
poporului român prieten, progres și prosperitate continuă.

MOHAMMAD ALI HALABI
Prim-ministru al Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, domnule prim-ministru. sincerele mele felici

tări și cele mai bune urări cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

ANKER JOERGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Malayeziei mi se alătură in a exprima 

Excelentei Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România cele mai calde felicitări cu acest fericit prilej al zilei 
dumneavoastră naționale.

Fie ca relațiile de prietenie dintre cele două țări să se întărească 
în continuare in interesul nostru reciproc.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Dragi prieteni,
In numele Consiliului Național al Frontului Patriei. primiți 

saluLările noastre și urările cele mai cordiale cu ocazia Zilei națio
nale a Republicii Socialiste' România — cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării țării de sub dominația fascistă.

In anii puterii populare, poporul român frate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și unit in Frontul Unității Socialiste, 
a transformat patria sa într-o țară cu o industrie puternică, agricul
tură modernă și o cultură socialistă,

în spiritul prieteniei solide și al colaborării cu țările membre 
ale Tratatului de. la Varșovia și ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, astăzi oamenii muncii din România vecină înfăptuiesc cu 
entuziasm documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și. ale Conferinței Naționale a partidului.

Membrii Frontului Patriei din Bulgaria urmăresc cu sinceră 
bucurie, dragi prieteni, succesele voastre și remarcă cu satisfacție 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor între cele două popoare și țări 
ale noastre, care se adîncesc neîntrerupt, pe baza marxism- 
leninismului și a' internaționalismului socialist, în folosul păcii și al 
înțelegerii în Balcani și în Europa.

De ziua dumneavoastră, jubiliară, vă dorim atît dumneavoastră, 
cît și poporului român frate noi și tot mai mari succese în edifica
rea socialismului, în lupta pentru triumful socialismului și păcii 
în Europa și in lumea întreagă.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI PATRIEI 
AL REPUBLICII POPULARE BULGARIA

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Stimați tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii poporului frate român — a 35-a aniversare 

a eliberării țării dumneavoastră — vă urăm succese in construcția 
patriei socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român. Vă 
urăm cordial noi succese în activitatea pentru Republica Socialistă 
România și pentru poporul ei» unit în cadrul Frontului Unității 
Socialiste.

Sintem convinși că colaborarea țărilor noastre și a fronturilor 
noastre va servi cu bine intereselor ambelor popoare, ca și cauzei 
păcii și socialismului în întreaga lume.

COMITETUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII POPORULUI 
DIN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Stimați tovarăși, ;
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, pe 

care anul acesta o sărbătoriți sub semnul celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării țării de fascism, vă transmitem dumneavoastră și între
gului popor român calde salutări tovărășești. Cu această ocazie, vă 
adresăm sincere felicitări pentru succesele remarcabile pe care 
poporul dumneavoastră le-a obținut în toate domeniile construcției 
socialismului în patria dumneavoastră.

Totodată, acordăm o înaltă apreciere rezultatelor de pînă acum 
ale colaborării multilaterale dintre țările noastre, care, sintem 
convinși, că se va dezvolta cu succes și în continuare, spre binele 
popoarelor cehoslovac și român, precum și al întregii comunități 
socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL FRONTULUI NAȚIONAL 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Secretarul general al Partidului Socialist Democratic Italian, 
Pietro Longo, a remis ambasadorului României la Roma un mesaj 
în care se spune : România desfășoară, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, o curajoasă politică care are ca țel apărarea 
fermă a autonomiei și independenței sale naționale și iluminata 
viziune pentru ca destinderea să continue să se întărească și pentru 
ca in lume să se afirme o pace stabilă și trainică. Această politică 
găsește o deosebită apreciere din partea P.S.D.I.

Pentru aceasta vă exprim sentimentele solidarității noastre con
structive, cu rugămintea de a le transmite domnului președinte 
Ceaușescu, cu care am avut onoarea să mă întilnesc și ale cărui 
ultime scrieri politice am avut ocazia recent să le recenzez.

Sint sigur că baza comună a tradiției și civilizației noastre ne 
va permite și în viitor să acționăm în înțelegere pentru a garanta 
creșterea economică și socială a popoarelor noastre, în numele 
acelei libertăți care este fundamentul esențial al socialismului 
democratic.

In telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, de dr. Georges Habache, 
secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, 
se spune : în numele Comitetului Central al Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei și al meu personal, vă rog să primiți 
salutările noastre tovărășești și urări revoluționare cu prilejul celei 
de-a XXXV-a aniversări a insurecției din august 1944.

Succesul insurecției armate, condusă de Partidul Comunist Român, 
și victoriile asupra fascismului au făcut posibilă trecerea României 
in frontul antifascist, grăbind procesul de lichidare a ocupației 
naziste in Europa orientală și capitularea celui de-al Ill-lea Reich.

De atunci, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român» in cadrul unor lupte permanente și dirze, s-a consacrat 
cauzei bunăstării și dezvoltării sale in toate domeniile vitale ale 
activității economice, sociale și culturale, pentru prosperitatea 
generală a poporului și înaintarea viguroasă spre construirea socia
lismului.

în continuare, reafirmind hotărirea Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei de a lupta pentru cauza poporului palestinian, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale naționale, în telegramă se spune : 
Cauza dreaptă a luptei noastre, rezistența și voința poporului arab 
palestinian in luptă, solidaritatea noastră cu ’ mișcarea arabă de 
eliberare, cu mișcările de eliberare și progresiste din întreaga lume, 
și în primul rînd cu țările socialiste, ne dau garanția și convingerea 
că deținem toate elementele care ne pot aduce, în mod sigur, 
victoria.

în încheierea telegramei sînt adresate felicitări Partidului 
Comunist și poporului român prieten, cu prilejul celei de-a XXXV-a 
aniversări a insurecției din august, precum și urări de progres 
continuu și prosperitate.

Andrd Cools și Karel Van Miert, președinții Partidului Socialist 
din Belgia, au remis ambasadorului României la Bruxelles o scri
soare prin care adresează poporului român și președintelui său. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sincerele lor felicitări cu ocazia celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării României.

Ei urează, totodată, ca România să cunoască o nouă expansiune 
economică și să continue, fără răgaz, lupta sa pentru pace si fra
ternitate cu toate popoarele.

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, au adresat felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, V. I. Drozdenko, în calitate de decan al corpului diplo
matic și de ambasador al Uniunii Sovietice la București, Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei, Petar Danailov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria, Lumir Hanak, ambasadorul R. S. Cehoslovace, 
dr. Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane, Tran Thuan, 
ambasadorul R. S. Vietnam, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Co
reene, Soesidarto, ambasadorul Republicii Indonezia, Chen Shuliang, 
ambasadorul R. P. Chineze, Idriz Shehu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.S. Albania, precum și Abdel Salam Dajani, di
rector al Centrului de informare al O.N.U. pentru România..

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am
basadorul Republicii Chile, Mario Silva Concha, a transmis la Mi
nisterul Afacerilor Externe mesajul de salut adresat președintelui 
Republicii, Nicolae Ceaușescu, de președintele Republicii Chile, 
general dc armată Augusto Pinochet Ugarte, împreună cu urări de 
fericire personală și prosperitate pentru poporul român.

★

Au adresat, de asemenea, 
felicitări președintelui Nicolae 
Ceaușescu organizații politice 
și obștești, asociații de priete
nie, personalități ale vieții pu
blice, numeroși alți cetățeni : 
C. Cecil Denpis jr., ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Liberia, Ann Mari Stork, pre
ședinte, și Sven Osterberg, se
cretar al. Asociației Suedia— 
România, Stefano" Vetrano, secre
tar general al Asociației de prie
tenie Italia—România, Yitzak 
Korn, președintele Asociației de 
prietenie Israel—România, Harry 
Gold, secretar onorific al Aso
ciației de prietenie Marea Bri
tanie—Romania, Nana Okutwe 
Bekoe al III-lea, președintele 
Asociației de prietenie Ghana— 
România, Asociația națională 
a ziariștilor din Peru. Liga Ti
neretului Comunist din Marea 
Britanie, Uniunea națională a 
lucrătorilor de la căile ferate din 
Marea Britanie, Asociația de 
prietenie indiano—română din 
statul Bihar—India. Alfonso 
Tanga, președintele Comisiei de 
lucrări publice și comunicații 
a Senatului Italiei. Shlomo Ber- 
covici, președintele, filialei Re- 
hovat a Asociației de prietenie 
Israel—România, Th. Catrivanos, 
secretar general al „Casei de 
cultură a prieteniei eleno—ro
mâne", Zamfir Punghic, pre
ședintele Asociației grecilor ori
ginari din România. Angel Luis 
Encinas, membru al Comisiei 
executive a Sindicatului pentru 
Madrid — Comisiile muncito
rești, Han Duk Su, președintele 
Comitetului Central Permanent 
al Asociației rezidenților core
eni din Japonia, Samuil Miku- 
nis, din Israel, Constantin Stru-

★

mer Popescu, director-fondator 
al Colegiului H. C. Andersen din 
Lima—Peru, Comitetul studen
țesc libanez de la Universitatea 
din Craiova, Asociația studen
ților din Bangladesh în Româ
nia.

Au mai trimis telegrame de 
felicitare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, repre
zentanți ai cercurilor economice 
din diferite țări: Sir James Wo- 
odeson, președinte — Northern 
Engineering Industries, David 
Hatfield, director general — 
Flatau Dick and Co. Limi
ted, K. A. Rohler, membru al 
Consiliului de export suedez, 
președinte al Galeriei România 
și director executiv al firmei 
„Smakmostarna ab“, Daisaku 
Ikeda, președinte — Soka Gak- 
kai International Tokio, E. A. 
Jonah, președintele Complexu
lui de industrializare a lemnului 
Nirowi Ondo — Nigeria, Ghos- 
tine Elias Khouri, reprezentan
tul firmei „Zeus Shipping Co.“ 
in România, Feig Carol, direc
tor general al firmei Pan-Rom 
Israel, Michael Scalistiri, pre
ședintele societăților Financial 
Mining Industrial and Shipping 
Corporation și Eleusis Bauxite 
Mines Mining Industrial and 
Shipping Corp, Khalid Youssef 
Nasrallah, reprezentant Tarom, 
O.N.T.—Carpați și O.N.T.—Lito
ral în Kuweit, J. L. Speechly, 
președinte — Price Morgan Ltd. 
Marea Britanie, Alan C. Staple
ton, director pentru Europa de 
est Gkn. Group of companies 
Marea Britanie, Elie Koupaiy, 
președintele „Racing Club" din 
Liban, L. Voudouris, om de afa
ceri din Atena, Grecia.
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CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
A 35-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, anti

fascistă și antiimperialistă — Ziua națională a României — continuă să fie 
marcată in diverse capitale ale lumii.

BRASILIA. în capitala Braziliei, 
într-o reuniune specială a Camerei 
Deputaților, Joao Menezes a evocat 
importanța actului de la 23 August 
1944, a subliniat faptul că insurecția 
a deschis o nouă eră în istoria Româ
niei. o eră de profunde transformări 
politice, economice și sociale. El a 
prezentat drumul parcurs de Româ
nia în ultimele trei decenii și jumă
tate, elogiind politica externă a 
României — o politică activă și re
alistă, care se bazează pe respectarea 
principiilor dreptului internațional 
contemporan — scoțind in evideață 
contribuția deosebită a președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceăușescu, la eforturile pentru re
zolvarea unor probleme majore ale 
lumii contemporane, la stabilirea 
unui climat de pace, înțelegere și 
cooperare între popoarele lumii. El 
a subliniat că între Brazilia și Româ
nia există relații excelente, care au 
înregistrat un puternic avînt. în spe
cial după vizita efectuată în 1975 in 
Brazilia de președintele Nicolae 
Ceăușescu.

COPENHAGA. Sub auspiciile Aso
ciației Danemarca-România, în capi
tala daneză a avut loc vernisajul a 
două expoziții. Expoziția de carte 
„România în anii socialismului", găz
duită de Casa de cultură Hvidovre, 
prezintă lucrări de literatură, cărți 
românești editate în limbi de circu
lație internațională. De un interes

special se bucură în rîndul vizitato
rilor operele președintelui Nicolae 
Ceăușescu editate în limb! străine, 
expuse în standul central al expozi
ției. De asemenea, a fost inaugurată 
o expoziție documentară de fotogra
fii „Tablouri românești".

HANOI. Sub auspiciile Ministerului 
Culturii și Informațiilor al R.S. Viet
nam, a fost organizată „Săptămîna 
filmului românesc". în deschiderea 
acestei manifestări 
mul „Zile fierbinți", 
oficialități din Ministerul 
Informațiilor, oameni de 
artă, ziariști.

TRIPOLI.
„Cununa de 
un spectacol 
pe lingă cîntecele și dansurile apre
ciate în mod deosebit de publicul 
spectator și de oficialitățile libiene 
prezente la spectacol, și o adevărată 
paradă a pitorescului port popular de 
pe plaiurile someșene.

ANKARA. Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ankara. Vasile 
Alexandrescu, a oferit un cocteil. Au 
participat ministrul afacerilor exter
ne. Gunduz Okcun. ministrul comer
țului 
șeful 
mată 
arme 
superiori din Ministerul de Externe,

un numeros

s-a vizionat fil-
Au participat 

Culturii și 
• cultură și 
i public.
1 folcloric 
a prezentat

Ansamblul 
pe Someș" t_ . 
artistic care a prilejuit,

exterior, Teoman Koprululer, 
Statului Major, general de ar- 
Kenan Evren, comandanți de 
și ofițeri superiori, funcționari

oameni de știință și cultură, ziariști, 
precum și șefi de misiuni diplomatice.

ALGER. La Ambasada României a 
avut loc o recepție la care au parti
cipat Nabi Belkacem, membru al 
C.C. al Partidului F.L.N., ministrul 
energiei și industriei petrochimice, 
Abdelrezak Bouhara, membru al C.C. 
al Partidului F.L.N., ministrul sănă
tății, Djagjroud Fatima Zohra. mem
bru al C.C. al Partidului F.L.N.. 
secretar general al Uniunii Naționa
le a Femeilor Algeriene, șefi de 
departamente din ministere, directori 
de societăți naționale, reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice. membri ăi 
corpului diplomatic.

MAPUTO. Ambasada României a 
oferit o recepție în cursul căreia mi
nistrul mozambican al comerțului 
interior, Manuel dos Santos, mem
bru al C.C. al Partidului FRELIMO, 
a vorbit despre semnificația actului 
istoric de la 23 August, realizările 
obținute de poporul român în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Au fost evi
dențiate. totodată, relațiile de priete
nie româno-mozambicane, care au 
cunoscut un nou impuls în urma 
vizitei oficiale în. Mozambic a 
președintelui României, Nicolae 
Ceăușescu.

SAN JOSE. La recepția oferită de 
Ambasada României din Costa Rica 
au participat Luis Cardona Cooper, 
ministrul adjunct al relațiilor externe 
și cultelor, Leticia Chacon Jinesta, 
vicepreședintă a Adunării Legislative, 
deputați, oameni de cultură și artă.

„România spre noi și mari succese
Revista presei internaționale

Ziua națională a României — a 35-a aniversare a revoluției de elibe- 
continuă să fie 
numeroase țări

rare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — 
marcată de presa, posturile de radio și televiziune din 
ale lumii.

de 
alt

Reprezentantul P.C.R. primit 
de președintele național al P.C. din S.l. A.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Miercuri, 29 august a.c., Ia New 
York, președintele național al Parti
dului Comunist din S.U.A., Henry 
Winston, a primit pe Ion Cumpăna- 
șu, „ membru supleant al C.C. al 
P.C.R., care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la cel de-al 22-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
S.U.A.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise cu acest prilej tovarășului 
Henry Winston și secretarului gene
ral al P.C. din S.U.A., tovarășul 
Gus Hali, un călduros salut și urări 
de sănătate, de succes în activita
tea partidului pentru îndeplinirea

hotărîrilor congresului recent În
cheiat.

Mulțumind, președintele național 
al P.C. din S.U.A. a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, din partea sa și a secre
tarului general al Partidului Comu
nist din S.U.A. un cald salut și cele 
mai bune urări de sănătate șl succes 
în întreaga activitate desfășurată sub 
conducerea sa de Partidul Comunist 
Româti pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România, pentru pace și progres so
cial în întreaga lume. El a exprimat 
dorința conducerii Partidului Comu
nist din S.U.A. de a dezvolta con
tinuu relațiile de prietenie și colabo
rare cu Partidul Comunist Român.

Convorbiri economice româno-daneze
COPENHAGA 29 (Agerpres). — 

Președintele părții române în Comi
sia mixtă româno-daneză de coope
rare economică, industrială, tehnolo
gică și științifică. Ion Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut întrevederi de lucru 
cu Lise Oestergaard, membră a gu
vernului, ministru fără portofoliu în 
Ministerul Afacerilor Externe. Ove 
Munch, director general al Federa
ției daneze a industriilor, și cu re
prezentanții unor companii industria-

le, comerciale și bancare din Copen
haga. Au fost examinate căile și 
modalitățile de dezvoltare și diver
sificare a cooperării bilaterale, în spe
cial în producerea și comercializarea 
în comun de mașini, utilaje și insta
lații în domeniile naval, industriei 
alimentare și agriculturii, precum și 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări.

La întîlniri a participat ambasado
rul țării noastre în Danemarca, Stana 
Drăgoi.

COLOMBO

Reuniune parlamentară consacrată 
problemelor populației și dezvoltării

COLOMBO 29 (Agerpres). — în 
prezența președintelui R.D.S. Sri 
Lanka, Junius Jayawardene. la Co
lombo s-au deschis lucrările Confe
rinței internaționale a parlamentari
lor asupra problemelor populației și 
dezvoltării, la care participă membri 
ai parlamentelor din 64 de țări, pre
cum și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale. Din România par
ticipă o delegație a Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul dezbaterilor plenare, 
Olimpia- Solomonescu, vicepreședintă 
a Comisiei permanente pentru sănă
tate. muncă, asigurări sociale șl pro
tecția mediului, președinta Comisiei 
naționale de demografie, membră a 
Comitetului internațional de organi
zare a conferinței, a subliniat preo
cuparea constantă a partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, față de 
problemele populației și dezvoltării, 
subliniind rezultatele deosebite obți
nute de poporul român în acest do
meniu.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a evidențiat că parlamentele

sînt chemate să participe cît mal 
direct la soluționarea problemelor 
populației și că România privește 
problematica populației în contextul 
soluționării problemelor care intere
sează în cel mai înalt grad toate po
poarele lumii 
staurarea unei 
internaționale, 
suri efective
dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare, și folosirea fondurilor ast
fel eliberate în scopul dezvoltării 
economico-sociale a tuturor popoa
relor și, în special, a celor în curs 
de dezvoltare.

Buna organizare a lucrărilor Con
ferinței mondiale a populației de la 
București din 1974 a fost evocată de 
către o mare parte dintre delegați, 
fiind apreciată ca un moment im
portant în stimularea preocupărilor 
guvernelor în domeniul populației.

Majoritatea participanților la dis
cuții au reliefat necesitatea abordării 
și soluționării problemelor populației 
în indisolubilă legătură cu dezvolta
rea economico-soclală a fiecărei na
țiuni.

și care necesită în
noi ordini economice 
adoptarea unor mă- 
pe linia înfăptuirii

într-un comentariu, agenția T.A.S.S. 
relevă că „in istoria fiecărei țări 
există date considerate drept mo
mente istorice, întrucît ele mar
chează o cotitură radicală în viața 
și destinele popoarelor. Pentru po
porul român, o astfel 'de dată este 
23 August 1944", cînd în fața sa „s-a 
deschis o nouă eră — era renașterii 
naționale și a eliberării sociale, a 
progresului economic și cultural". 
Agenția sovietică se referă apoi la 
transformările profunde ce au avut 
loc în România și la activitatea în
cununată de succes a poporului 
român, sub conducerea P.C.R.. în 
scopul construirii societății socia
liste dezvoltate. Scoțind în evidență 
faptul că prietenia tradițională din
tre popoarele sovietice și român s-a 
întărit, agenția sovietică subliniază 
însemnătatea deosebită a convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceăușescu și L. I. Brej nev.

Agenția T.A.S.S. a relatat, tot
odată, pe larg despre adunarea fes
tivă de la București consacrată ce
lei de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
transmițînd ample pasaje din cu- 
vintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceăușescu.

Evidențiind semnificația zilei de 
23 August, cotidianele politice din 
R. P. Ungară „NEPSZABADSAG", 
„NfiPSZAVA", „MAGYAR NEM- 
ZET“ și MAGYAR HIRLAP" relevă 
că în cele trei decenii și jumătate 
care au trecut de la 23 August 1944, 
poporul român a obținut succese 
deosebite în edificarea societății so
cialiste.

„23 August 1944 a fost un moment 
de cotitură în istoria țării — scrie 
„MAGYAR NEMZET" — deschizîn- 
du-se largi perspective poporului ro
mân vecin". Dintr-o țară agrară îna
poiată — precizează publicația citată 
— in decursul anilor România s-a 
transformat într-un stat industrial- 
agrar.

SăptăminalUI politic „HETFOl HI
RER" arată că „oamenii muncii din 
România socialistă, țară vecină fră
țească, care în urmă cu 35 de ani a 
pus capăt asupririi de multe secole, 
sărăciei și rămînerii în urmă, pot 
privi cu mîndrie îndreptățită la dru
mul străbătut, la marile succese so
ciale, economice și culturale obți
nute prin colaborare națională și 

• internațională".
La rîndul său, „ORSZAG-VILAG" 

publică articolul „Sărbătoarea na
țională a României", in care se sub
liniază că „in decurs de o genera
ție. dintr-o țară agrară slab dezvol
tată, România s-a transformat în
tr-un stat industrial-agrar care a 
schimbat complet imaginea poli
tică. socială și economică a tării. Ea 
cunoaște o dezvoltare dinamică, pe 
baza cuceririlor științei și tehnicii. 
Industria se dezvoltă vertiginos, iar 
agricultura socialistă crește cu vi
goare". Săptăminalul „FIGY'ELO" 
publică un articol în care subliniază 
importanța actului de la 23 August 
1944 pentru dezvoltarea generală a 
României. în cei 35 de ani de la eli
berare — scrie revista — România 
a înregistrat succese importante, 
„pe plan economic sarcina funda
mentală constind în transformarea 
economiei slab dezvoltate intr-o eco
nomie ■ modernă, eficientă". Săptțj- 
minalul relevă, totodată, creșterea 
volumului participării României la 
diviziunea internațională a muncii.

Ziarul cubanez „GRANMA". sub 
titlul „România sărbătorește cea de-a 
35-a aniversare a eliberării sale", 
inserează un comentariu în care sînt 
scoase in evidentă succesele obținute 
de poporul român in anii socialis
mului, precum si dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Cuba, subliniindu-se 
momentele cele mai importante din 
evoluția acestor relații — vizita to
varășului Nicolae Ceausescu in Cuba 
și a tovarășului Fidel Castro Ruz in 
România.

Organul central de partid și de 
stat din Republica Populara Revolu
ționară Guineea, ziarul „HOROYA", 
a Înfățișat succesele importante obți
nute de România în dezvoltarea sa 
economică și socială, după eliberare. 
Ziarul publică fotografia președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu. subliniind „rolul hotărîtor 
și contribuția pdrsonală a șefului sta
tului român in elaborarea si înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
României, în bunele relații bilaterale 
și excelentele raporturi de strînsă 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din Gui
neea, dintre România și Guineea". 
Posturile de radio și televiziune gui- 
neeze, în 
claie, au 
de tara

cadrul unor programe spe- 
evocat rezultatele obținute 
noastră, sub conducerea

P.C.R., consecventa, 
clarviziunea politicii 
nești. S-a evidențiat importanta isto
rică a vizitelor tovarășului Nicolae 
Ceăușescu în Guineea și a președin
telui Sekou Toure în România pen
tru cimentarea și dezvoltarea strînse- 
lor relații de prietenie și cooperare 
dintre cele două tari și popoare.

Presa centrală din Teheran a dedi
cat materiale speciale marcării a 35 
de ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională a po
porului român. • Sub titlul „Sărbă
toarea națională a poporului ro
mân", cotidianul de mare circula
ție „EȚEKAAT" consacră o jumătate 
de pagină evenimentului de la 
23 August. Fotografia președintelui 
Nicolae Ceăușescu este publicată în 
acest ziar. împreună cu articolul inti
tulat ..România — promotoarea unei 
noi politici in viata internațională", 
care relevă principiile de politică ex
ternă ale României, cuprinse în toate 
documentele semnate de președintele 
tării noastre cu șefii altor state, dez
voltarea impetuoasă a raporturilor 
diplomatice ale României, apartenența 
la „Grupul celor 77", participarea la 
reuniunile statelor nealiniate. De 
asemenea, agenția de știri PARS, 
cotidianele de largă circulație „BAM- 
DAD", „BOURSE", posturile de radio 
și televiziune au relevat însemnătatea 
zilei de 23 August pentru poporul 
român, locul pe care îl ocupă Româ
nia. în prezent, pe arena internațio
nală, politica externă a tării noastre 
de promovare și consolidare a păcii 
și colaborării între popoare.

întreaga PRESA KUWEITIANĂ a 
marcat, prin articole, știri si foto
grafii. cea de-a 35-a aniversare a 
Zilei naționale a României, eviden
țiind că poporul român isi mobili
zează forțele pentru dezvoltarea 
social-economică a tării, luptă activ 
pentru pacea generală si binele în
tregii omeniri.

Ziarul „AL-AMAL", organul Parti
dului Socialist Destiirian din Tunisia, 
consacră o pagină zilei de 23 August. 
Materialele sînt însoțite de fotografii 
din timpul intilnirilor si convorbiri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceăușescu și Habib Bourguiba. De 
asemenea, cotidianele „L’ACTION" 
și „LA PRESSE" inserează articole 
care subliniază eforturile tlepu.se de 
România pentru instaurarea în lume 
a unui climat de pace, securitate si 
destindere, sprijinul acordat de 
România țărilor în curs de dezvoltare.

O pagină specială a dedicat celei 
dc-a 35-a aniversări a eliberării tării 
noastre ’cotidianul „AVGHI" din 
Atena. Sub titlul „România îsi afirmă 
propriul său drum pe calea spre 
socialism", se evidențiază importanta 
istorică a actului de la 23 August 
1944, transformările politice, econo
mice și sociale cunoscute de tara 
noastră, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în anii de după 
eliberare. Articolul, ilustrat prin- 
tr-o fotografie-portret a tovarășului 
Nicolae Ceăușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, relevă că „cele mai mari succese 
pe calea dezvoltării socialiste a tării, 
a promovării sale libere si demne 
printre națiunile lumii au fost ob
ținute în perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. din 
1965 și sînt strîns legate de activi
tatea neobosită, plină de pasiune re
voluționară și înaltă responsabilitate 
față de destinele poporului, desfășu
rată de tovarășul Nicolae ~

Ziarul „RIZOSPASTIS" 
de asemenea. 
Zilei noastre naționale, 
spre noi și mari succese" 
unui amplu articol, în care se face 
un istoric al evenimentelor care au 
condus la actul de la 23 August 1944, 
mareîndu-se principalele etape ale 
dezvoltării economice și sociale a 
României socialiste, succesele obți
nute de tara noastră în domeniile 
industrial, agricol, al ridicării nive
lului de trai al poporului, al politicii 
de colaborare pașnică promovate de 
România. Un capitol special este con
sacrat celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., documentelor adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R., în vederea 
viitorului eveniment maior din is
toria partidului și a poporului nostru, 
întreaga pagină este ilustrată cu 

. fotografii. Cotidianul „VRADYNI" a 
publicat un comentariu în care men
ționează că „România prietenă, con
dusă de președintele ei. Nicolae 
Ceăușescu, acționează pe plan inter
național pentru întărirea păcii și 
independenței popoarelor". Arătînd 
că poporul elen salută sărbătoarea 
națională a României, de al cărei 
ponor îl leagă relații traditionale de 
prietenie și colaborare, „Vradyni" 
relevă că aceste raporturi s-au dez
voltat foarte mult în ultimii ani ca

dinamismul si 
externe româ-

Ceăușescu. 
consacră, 

o pagină sărbătoririi 
..România 
este titlul

Q

urmare a politicii promovate 
conducerile celor două țări. Un 
cotidian de mare tiraj, care apare la 
Salonic, „MAKEDONIA", dedică 
aniversării un amplu articol, pe trei 
coloane, intitulat „Insurecția care a 
schimbat istoria României".

într-un amplu articol, ziarul italian 
„AVANTI" scrie : „23 August este 
sărbătoarea poporului român, mo
mentul cel mai important și cel mai 
profund simțit de toți românii. 
Această dată reprezintă și un prilej 
pentru a trasa un bilanț al drumu
lui parcurs in cei 35 de ani". Refe- 
rindu-se la realizările poporului nos
tru. „Avânți" continuă : „Dincolo de 
cifrele ce provoacă mîndrie cu pri
vire la creșterea producției si imbu- 
nătățirea nivelului de trai, la cuceri
rile pe plan social din acești 35 de 
ani, bilanțul capătă și o semnificație 
politică și socială, mărturie a succe
sului dobîndit în marea operă de 
realizare a ■ noilor raporturi pe plan 
social, de edificare a societății socia
liste. a unei societăți în care oamenii 
sînt toți egali. Egalitatea reprezintă 
pentru români nu un fapt efemer, ci 
unul substanțial...".

Dupâ ce relevă activitatea ne plan 
internațional a statului nostru, pen
tru afirmarea principiului egalității, 
pentru respectarea suveranității și 
autonomiei, împotriva discriminări
lor, ziarul subliniază că acestea sînt 
„principii pe care P.C.R. și guvernul 
român le susțin și pentru alte po
poare, țări și partide, avînd conștiin
ța deplină că numai printr-o con
fruntare liberă și dialectică pot fi 
depășite raporturile de forte si de
pendență... In acest domeniu. Româ
nia — in special după alegerea lui 
Nicolae Ceăușescu în fruntea parti
dului și în funcția de președinte al 
republicii — a reprezentat un e- 
xemplu pentru mulți și un punct 
sigur de referință și pentru cei ce nu 
împărtășesc toate opțiunile acestei 
țări". „Astfel trebuie privită ziua de 
23 August : nu ca o simplă sărbă
toare național-militară, ci ca pe o 
încununare a unei lupte îndelungate 
pentru libertate, independentă și 
autonomie, pentru valorile esențiale, 
fundamentale, pentru principiile in
destructibile care constituie patrimo
niul tuturor românilor... Pentru că 
independenta pe care și-au cucerit-o 
cu 35 de ani in urmă este un bun 
inalienabil al tuturor românilor, un 
patrimoniu național ce aparține în
tregului popor" — conchide ziarul 
citat.

(Agerpres)

împotriva acțiunilor agresive 
ale regimurilor rasiste din Africa australă

DAR ES SALAAM 29 (Agerpres). 
— La Dar es Salaam a avut loc o 
reuniune a miniștrilor apărării din 
cele cinci țări din „prima linie" în 
conflictul cu regimurile rasiste din 
Africa australă, care au analizat ul
timele evoluții ale situației din sudul 
Africii. Miniștrii din Angola. Bot
swana, Mozambic, Tanzania și Zam-

bia au convenit să întreprindă „ac
țiuni coordonate" de răspuns la ac
țiunile agresive repetate ale regimu
rilor rasiste rhodesian și sud-african 
față de țările lor. De asemenea, ei au 
reafirmat sprijinul țărilor lor față de 
lupta mișcărilor de eliberare ale po
poarelor Zimbabwe și namibian.

Situația din sudul Libanului 
în discuția Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— Reprezentantul Libanului la Na
țiunile Unite, Ghassan Tueni, a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, un aide-memoire so- 
licitînd luarea de măsuri pentru re
glementarea situației din sudul țării, 
printre care și întărirea forței O.N.U. 
din această regiune.

în urma cererii reprezentantului 
libanez, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, miercuri du
pă-amiază, pentru examinarea si
tuației din sudul Libanului, după 
acordul de încetare a focului, in
tervenit duminică. Pe lista de

vorbitori în cadrul ședinței au fost 
înscriși reprezentanții Libanului, 
Franței, Israelului, precum și obser
vatorul permanent la O.N.U. al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, invitat la dezbaterile în această 
problemă.

BEIRUT 29 (Agerpres). — irța 
arabă de descurajare, în cooperare cu 
armata libaneză, a început înlătura
rea ruinelor și baricadelor de pe dru
mul care leagă două districte dintr-o 
suburbie din sudul Beirutului. Dru
mul respectiv a rămas închis în ulti
mii patru ani.

Alegeri anticipate
in ia

TOKIO 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi Ohi- 
ra. a anunțat, in cadrul unei confe
rințe de presă, că va dizolva Came
ra Reprezentanților. Premierul japo
nez nu a precizat data dizolvării Ca
merei Reprezentanților, dar observa
torii politici din Tokio, citați de 
agenția France Presse, apreciază că 
aceasta ar putea interveni săptămî- 
na viitoare, urmind ca alegerile ge- . 
nerale să aibă loc la 7 octombrie. 
Primul ministru a menționat că a 
adoptat această decizie în speranța 
de a intări poziția Partidului Liberal 
Democrat — de guvernămînt_ — al 
cărui președinte este, 
Inferioară a Dietei 
nipon).

Viitoarele alegeri vor 
mul test important al ___ _.____
actualului guvern, instalat la condu
cerea Japoniei in decembrie anul tre
cut.

va Camera 
(parlamentul

constitui pri- 
popularitătii

Denunțarea acțiunilor 
represive ale regimului 

sud-coreean
SEUL 29 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Nou Democratic, din 
Coreea de sud. Kim Yong Sam, a 
ținut o conferință de presă, la sediul 
partidului său din Seul, in cursul 
căreia a dat publicității o Carte albă 
privind represiunile poliției sud-co- 
reene împotriva militanților acestui 
partid, relatează agenția A.C.T.C. Do
cumentul relevă că Partidul Nou De
mocratic insistă în continuare asupra 
destituirii ) autorităților sud-coreene 
implicate în aceste represiuni, reafir- 
mînd hotărîrea sa de a continuă lupta 
pentru realizarea obiectivului său fi
nal — transferul pașnic al puterii în 
Coreea de sud și democratizarea so
cietății sud-coreene.

Sub pretextul că această Carte albă 
ar constitui o încălcare a măsurilor 
de urgență, guvernanții sud-coreeni 
au lansat un mandat de confiscare a 
documentului.

agențiile de presă transmit:
Primire la Praga. Gustav 

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, a primit delegația 
Adunării R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Dragoslav Markovici, președintele 
Adunării, care se află într-o vizită 
la Praga. Convorbirea a prileju-’t o 
trecere în revistă a relațiilor bilate
rale și a posibilităților de dezvoltare 
a acestora, relatează agenția C.T.K.

întrevedere iordaniano— 
vest-germană. Rf,«Gle Hussein 
al Iordaniei a primit miercuri pe 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
afacerilor externe al R.F. Germania, 
aflat în vizită la Amman. întrevede
rea a fost consacrată examinării evo
luției situației din Orientul Mijlociu, 
precurp și a unor aspecte ale coope
rării bilaterale.

Situația din Irlanda de 
Nord. creată ca urmare a intensi
ficării acțiunilor elementelor extre
miste, a făcut obiectul unei reuniuni 
a cabinetului britanic. La încheierea 
acesteia, ministrul britanic al apără
rii, Francis Pym, a declarat că gu
vernul va face totul pentru a încerca 
să pună capăt terorismului în Ulster. 
Intre timp s-a anunțat că atentatul 
comis marți după-amiază în Grand- 
Place d<n Bruxelles a fost revendicat 
de I.R.A. (aripa provizorie a organi
zației extremiste Armata Republica
nă Irlandeză). Bomba care a explodat 
pe podiumul înălțat în Grand-Place 
a rănit zece persoane, între care pa
tru membri ai fanfarei britanice, care 
tocmai se pregătea să intre în scenă. 
Spectacolul ce trebuia să aibă loc. 
cu prilejul împlinirii a 1 000 de ani 
de la fondarea Bruxelles-ului, a fost 
suspendat.

Parlamentul Portugaliei, 
reunit în sesiune extraordinară, a 
adoptat o serie de măsuri economice.

propuse de guvernul condus de Ma- 
ria de Lurdes Pintasilgo. în favoarea 
propunerilor guvernamentale s-au 
pronunțat deputății partidelor socia
list, comunist și ai Asociației inde
pendente a social-democratilor. Prin
tre aceste măsuri se află contractarea 
unor împrumuturi externe destinate 
ameliorării balanței de plăti. Parla
mentul a autorizat guvernul să emită 
împrumuturi interne pentru a acoperi 
deficitul bugetar și pentru a schimba 
o serie de prevederi ale bugetului pe 
anul financiar în curs.

Alegerile generale din 
Peru au fos': ^‘xate pentrp 18 mai 
1980. în cadrul acestor alegeri, care 
vor marca trecerea la un guvern ci
vil și o viață politică parlamentară în 
Peru, cetățenii, inclusiv populația 
analfabetă și persoanele rezidente în 
străinătate, își vor exprima opțiunile 
în legătură cu desemnarea președin
telui și a celor doi vicepreședinți ai 
tării, precum și a celor 60 de sena
tori și 180 de deputați.

Un seminar internațional 
asupra strategiei planifică*  
rii și dezvoltării economice 
și-a început lucrările în orașul pakis
tanez Lahore. Luînd cuvîntul la des
chiderea lucrărilor, președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-Ul-Haq, a 
subliniat imperativul instaurării unor 
relații economice echitabile între ță
rile dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. Pe de altă parte, el a spus 
că în contextul eforturilor de dezvol
tare, Pakistanul a hotărît să dobîn- 
dească tehnologia nucleară în scopuri 
pașnice înainte ca resursele conven
ționale de energie să se fi epuizat.

Greva docherilor din por
tul Bangkok, declanșată luni, a 
luat sfirșit după ce patronatul. în fața 
atitudinii hotărîte a greviștilor, a sa
tisfăcut cererile acestora privind îm
bunătățirea condițiilor de viată.

Lucrările Conferinței de Ia Viena
Se definitivează documentele finale

VIENA 29 (Agerpres). — Conferin
ța Națiunilor Unite pentru Știință și 
Tehnologie in folosul dezvoltării a 
intrat in faza decisivă a lucrări
lor sale.

Eforturile participanților converg, 
în prezent, în direcția realizării con
sensului asupra problemelor - în care 
se manifestă încă puncte de vedere 
diferite, în definitivarea textului 
Programului de acțiune ce urmează 
a fi adoptat.

în cadrul unor conferințe de presă 
care au avut loc miercuri, președin
tele Grupului celor 77 și șeful dele
gației Statelor Unite au făcut cunos
cut că. în urma unor negocieri la
borioase, s-au realizat progrese sem
nificative în apropierea punctelor de

vedere neconcordante manifestate de 
diferite delegații. La rîndul său, 
secretarul general al conferinței, 
Joao Frank da Costa, a declarat zia
riștilor că activitățile grupului de lu
cru privind știința, tehnologia și 
viitorul, organ plenar de lucru al 
conferinței, prezidat de reprezentan
tul României, se desfășoară într-o 
atmosferă de înțelegere, ca urmare a 
contactului constant cu diferi > ?
grupuri de negocieri.

Se apreciază că activitatea de defi
nitivare a documentului final al con
ferinței se va termina în cursul zilei 
de joi, urmînd ca Programul de ac
țiune să fie adoptat în ședința ple
nară de încheiere a lucrărilor con
ferinței, prevăzută pentru vineri.

România, președintele Ceăușescu au un merit inestimabil în promovarea 
conceptului nou al științei și tehnicii ca propulsoare ale dezvoltării46

La Stadthalle, marea sală din Vie
na unde se desfășoară în con
tinuare lucrările Conferinței O.N.U. 
pentru știință și tehnologie in 
folosul dezvoltării, mai stăruie 
parcă acordurile solemne ale frag
mentelor din Beethoven și Ceai- 
kovski. care au marcat momentele 
inaugurale. A fost ca o simbolică 
chemare la colaborare și înțelegere, 
o chemare adresată tuturor delega- 
ților prezenți din aproape toate ță
rile globului. O simbolică subliniere 
a vocației universale a științei și 
tehnicii. Pentru că, așa cum sublinia 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, in cuvîntarea sa. „este ne
cesar ca această conferință să de
monstreze că știința și tehnica pot 
să unească țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare în serviciul 
unei cauze comune : viitorul întregii 
omeniri".

Sub aceste nobile auspicii în care 
se desfășoară dezbaterile conferinței, 
mesajul adresat conferinței de către 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, a fost întîmpinat 
cu deosebit interes și satisfacție in 
rîndul participanților, ca o dovadă a 
înaltei stime și prețuiri de care se 
bucură pe plan international perso
nalitatea proeminentă a șefului sta
tului român, ca o recunoaștere a con
tribuției deosebit de active a tării 
noastre la eforturile spre asigurarea 
accesului liber, neîngrădit, al tutu
ror națiunilor la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, in vederea ac
celerării progresului lor economic și 
social.

în cadrul unor convorbiri cu repre
zentanți ai diferitelor state si orga
nizații internaționale participante, 
am putut constata, în continuare, 
amplul și puternicul ecou al ideilor 
și propunerilor cuprinse în mesajul 
președintelui României, carnetul de

reporter consemnînd noi și elogioase 
aprecieri.

Astfel, președintele Conferinței de 
la Viena, HERTHA FIRENBERG, 
ministrul științei și cercetării al 
Austriei, ne-a declarat : „Conferința 
noastră a dat o înaltă apreciere me
sajului președintelui Nicolae 
Ceăușescu. Este o nouă dovadă a în
semnătății majore pe care România 
o acordă aplicării științei și tehnicii 
în folosul dezvoltării, în cadrul

anului trecut si aceea a „Grupului 
celor 77“ din această lună — cit și 
aportul pe planul orientării concep
tuale a conferinței. Desigur, un merit 
inestimabil revine pe acest plan 
președintelui României, Nicolae 
Ceăușescu, in a cărui concepție teo
retică problemele cooperării interna
ționale in domeniul științei si tehni
cii sînt integrate în mod armonios și 
eficient in contextul mai vast al fău
ririi unei noi ordini economice și po-

contribui la întărirea 
țiune și solidarității 
de dezvoltare sînt 
acest sens, Declarația 
a reuniunii ministeriale a „Grupului 
celor 77“ este o dovadă grăitoare. 
Profit de această ocazie pentru a 
aduce un omagiu președintelui 
României, poporului dumneavoastră, 
pentru faptul de a ne fi creat un ase
menea cadru care să confere Declara
ției de la București valoarea unui

unității de ac- 
țărilor in curs 
exemplare. In 
de la București

Opinii ale participanților la Conferința O.N.U. pentru știință 
și tehnologie de la Viena -

eforturilor pe plan internațional, pen
tru rezolvarea celei mai presante și 
mai dificile probleme a lumii con
temporane — problema decalajelor 
economice dintre state. Ca și pre
ședintele Ceăușescu, considerăm că 
de soluționarea acestei probleme de
pind viitorul și pacea omenirii și de 
aceea eforturile în acest sens, efor
turi în al căror ansamblu România 
se remarcă în mod deosebit, sînt de 
interes vital atit pentru țările in 
curs de dezvoltare, cit și pentru ță
rile dezvoltate".

„România este considerată drept 
una din țările cu rolul cel mai activ 
în pregătirea și desfășurarea lucrări
lor forumului de la Viena — a ținut 
să releve, la rîndul său. JOAO FRANK 
DA COSTA, secretar general al Con
ferinței O.N.U. pentru știință și teh
nologie. Sînt remarcabile atît contri
buția României pe plan organizato
ric — la București desfășurîndu-se, 
după cum se știe, două dintre impor
tantele reuniuni pregătitoare, reu
niunea regională europeană din vara

litice internaționale. Pentru că, așa 
cum pe bună dreptate arată pre
ședintele României, nu putem avan
sa. pe calea instaurării unei 
dini economice dacă nu se 
concomitent eforturi pentru 
rea decalajelor economice și, 
mul rind, a celor tehnico-științifice, 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor, 
pentru înlăturarea stărilor de con
flict și tensiune din diversele regiuni 
ale globului".

Șeful delegației Nigerului. KARI- 
MOU MAHAMANE, ne-a vorbit des
pre valoarea teoretică și practică a 
propunerilor cuprinse în mesajul 
adresat conferinței de. președintele 
Nicolae Ceăușescu : „In numele tari
lor africane prezente la conferință, aș 
dori să subliniez cit de mult apre
ciem ideile conținute in mesajul pre
ședintelui României. Cu un simț is
toric remarcabil, președintele 
Ceăușescu descifrează căi de acțiuni 
in concordantă cu aspirațiile vitale 
ale tuturor popoarelor, in primul 
rină ale celor din țările în curs de 
dezvoltare. Eforturile României de a

noi or- 
depun 

lichida- 
in pri

document de reper în negocierile 
noastre actuale".

La rîndul său, șeful delegației Re
publicii Costa Rica, JIMENEZ CAS
TRO, ministru al planificării națio
nale și politicii economice, a subliniat: 
„Am avut privilegiul de a fi primit 
de președintele Nicolae Ceăușescu, 
împreună cu ceilalți participanți la 
reuniunea „Grupului celor 77“ de la 
București. Cu acest prilej am putut 
admira viziunea clară a șefului sta
tului român asupra căilor de lichi
dare a subdezvoltării. Același spirit 
constructiv l-am apreciat și in me
sajul pe care l-a trimis conferinței. 
România se afirmă ca un factor activ 
al promovării științei și tehnicii în 
folosul dezvoltării. Bunăoară, tara 
dumneavoastră acordă un sprijin 
substanțial dezvoltării pe plan teh- 

. nologic și științific a Republicii Cosța 
Rica. In România învață și se per
fecționează numeroși studcnti și spe
cialiști costaricani. De asemenea, pe 
baza unei cooperări reciproc avan
tajoase în diverse domenii industria
le, tehnica și tehnologia românească

sînt utilizate cu succes la noi in fo
losul dezvoltării economiei naționale. 
Cred că România și Costa Rica, din
colo de deosebirile de regim ce le se
pară, oferă un exemplu de cooperare 
rodnică, de aplicare a rezultatelor 
științei și tehnicii in folosul progre
sului propriilor popoare".

Referindu-se la apelul lansat în 
mesajul președintelui României ca 
știința să-și îndeplinească menirea ei 
umanistă fundamentală de a deveni 
tot mai mult un instrument de în
făptuire a aspirațiilor și idealurilor 
omului, președintele Federației mon
diale pentru studierea viitorului, 
prof. MAHDI ELMANDJRA, eviden
ția : „Cu mai bine de un secol în 
urmă s-a afirmat că știința fără con
știință înseamnă ruina sufletului. In 
zilele noastre, cînd cursa teribilă a 
producerii de arme cu o putere de 
distrugere tot mai mare se accele
rează, a devenit clar că știința fără 
conștiință ar putea să însemne însăși 
ruina planetei pe care trăim. De 
aceea, este vital ca statele globului 
să manifeste voința politică reală 
pentru ca știința și tehnica să ser
vească exclusiv progresului si bună
stării tuturor popoarelor. In acest fel 
va putea fi creat un climat de pace 
și cooperare, iar o parte din sumele 
enorme irosite pentru cercetare des
tinate perfecționării arsenalelor mar
ții va putea folosi îmbunătățirii vie
ții pe pămint. înlăturării cortegiului 
sumbru al subdezvoltării. Aceste idei 
sînt exprimate cu deosebită claritate 
în mesajul președintelui României. 
Ele dovedesc că președintele 
Ceăușescu are o viziune constructivă, 
realistă asupra viitorului. oferind 
încă o dată, în calitațea sa de con
ducător politic, un exemplu al înal
tei responsabilități în fața viitorului".

Viena
Viorel POPESCU
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