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Au început recoltarea
și prelucrarea

sfeclei de zahăr

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe
Eduardo Ortega Gomez, ministrul
resurselor naturale și energetice din
Republica Ecuador, care a efectuat
o vizită în tara noastră in fruntea
unei delegații economice.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Trofin. viceprim-ministru
al guvernului, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei.
Au fost de fată Nicolae Petrec, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al ță
rii noastre in Ecuador, și Luciando
Almeida, însărcinatul cu afaceri adinterim al Ecuadorul^ in România.
Exprimînd gratitudinea pentru pri
mire. oaspetele a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial însoțit de cele mai bune urări de
prosperitate pentru poporul român
din partea președintelui Republicii
Ecuador, Osvaldo Hurtado Larrea,
odată cu întreaga sa admirație la
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Am văzut cum se ridică zidirile Sucevei — albe și
uniforme — pe orizontală, pline de fantezie in linia
lor verticală. Coboram dinspre Gura Humorului și si
lueta străvechii cetăți de scaun a M ușa tini lor, răsărită
pastelat dintre colinele Bucovinei, emană parcă o căl
dură deosebită, umplindu-ți sufletul de emoție. Seve
ritatea datelor istorice este prezentă in curba' zidurilor
cetății vegheate de statuia voievodului, dar ele capătă
parcă mai multă viață așa cum sint înconjurate de
orașul modern, cu ferestrele lui largi și strălucitoare,
exprimind dor de înălțime, de frumos, de trăinicie.
Fiecare loc in acest oraș poartă semnătură de hronic

• De cîtevg zile. In jhdetul
Buzău s-a declanșat campania
de recoltare și industrializare a
sfeclei de zah&r. care în acest an
a fost cultivată pe o suprafață
de 13 248 hectare. După cum ne
spune tovarășul ing. Gheorghe
Drăgoi. directorul direcției agri
cole județene, „pentru buna
desfășurare a acestei lucrări
s-au luat toate măsurile nece
sare. Se acționează cu mijloace
mecanice și manuale, in cimp
fiind concentrate numeroase
forte. Conform graficului, ritmul
de recoltare este de 100 hectare
pe zi, iar cel de prelucrare — de
2 000 tone pe zi".
Totodată a început și campa
nia de prelucrare a sfeclei de
zahăr expediate de unitățile agricole din Smeeni. Brădeanu,
Padina, Boboc, Glodeanu Sărat,
Cochirleanca,
Vîlcele.
Balta
Albă. Puiești șl ScutelnicL (Stelian Chiper).

Astăzi încep în Capitală lucrările '
celui de-al XVI-lea Congres
international de istoria științei ■

secular. In același timp, fiecare loc de aici are chipul
îndreptat spre viitor. In spațiul încă larg al Sucevei
se țes dimensiuni arhitecturale, țișnind intre cenușiile
vestigii fără valoare ale trecutului apropiat — încro
piri de paiantă, scindară înnegrită de intemperii și
tablă ruginită. Partea dinspre Burdujeni a orașului a
intrat in procesul de nouă modelare urbanistică și.
nu peste multă vreme, Suceava va zîmbi și acestui
punct cardinal la fiecare răsărit de soare.
Pășesc pe străzile luate in stăpinire de constructori.
Nici un regret nu-mi încearcă sufletul la vederea ma
ghernițelor cu genunchii frinți de mușcătura buldoze
relor. Oamenii care le-au locuit, care au trăit aici și
bucurii, și griji, și îndoieli, și speranțe s-au mutat in
noile apartamente durate in partea opusă a orașului.
Au luat cu ei toate amintirile frumoase — atitea cite
au fost — intoreînd ochii de la imaginea altei vieți
materiale, in care paianta genera mereu sentimentul
provizoratului. Regăsesc și ei, profund, sentimentul
trăiniciei, al forței umane, care despică magistrală prin
materia grea a timpului — forță atit de caracteristică
a noii cetăți a Sucevei desfășurată sub gestul voluntar
al Marelui Ștefan.
Dlonlsle ȘINCAN

r

Pentru chipul de miine al localităților, pentru

I creșterea gradului lor de civilizație și confort
I
I Importante prevederi
de dotare
I
tehnico-edilitară
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• Peste 23 miliarde lei vor fi Inves
tiți în cincinalul 1981-1985 în secto
rul gospodăriei comunale • în acest
an va fi dat In folosință tronsonul al
doilea al metroului bucureștean
• Introducerea transportului cu
tramvaie in municipiile Constanța,
Craiova, Ploiești și altele • Se ex
tinde cu încă 1 650 km rețeaua stra
dală existentă și se modernizează
600 km de străzi • Poduri și pasaje
urbane pentru îmbunătățirea fluen
ței circulației • Se va asigura o mai
bună aprovizionare cu apă.

re româno-ecuadoriene. S-a eviden
țiat că amplificarea raporturilor de
prietenie și conlucrare dintre Româ
nia și Ecuador este în folosul pro
gresului general al țărilor și popoare
lor noastre, al cauzei păcii șl cola
borării intre toate națiunile.
în cadrul schimbului de vederi s-a
relevat că in actuala situație interna
țională complexă este necesară întă
rirea colaborării intre țările mici șl
mijlocii, intre țările în curs de dez
voltare. între toate statele lumii în
eforturile ce se întreprind pentru îm
bunătățirea climatului politic mon
dial, pentru reluarea și continuarea
cursului spre destindere și pace, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, care
împovărează popoarele, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei
noi ordini economice mondiale, care
să asigure dezvoltarea liberă, de șina
stătătoare a tuturor națiunilor.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

și a florii-soarelui

te, producția este . bună ; este ’însă
cărei culturi să se desfășoare potri
Recoltarea florii-soarelui in județul
absolut necesar ca recoltarea aces
vit programului stabilit. In actuali
Teleorman și a sfeclei de zahăr în
tora
să se facă potrivit graficelor,
tate este recoltarea florii-soarelui de
județele Arad si Buzău marchează,
ceea ce presupune asigurarea cule
pe cele 500 000 hectare, lucrare care
practic. începerea lucrărilor agricole
gătorilor necesari și organizarea te
poate și trebuie să fie încheiată în
de toamnă — cele mai aglomerate
meinică a muncii. Piața a fast. în
zece zile ; in acest scop este necesar
ca volum fată de oricare altă cam
general, bine aprovizionată cu 'legu
panie agricolă. Intr-un timp relativ
ca in fiecare unitate agricolă să fie
me și fructe. Dar fabricile de con
scurt urmează să fie strînsă. trans
identificate suprafețele pe care floa
rea-soarelui
s-a
copt,
iar
formațiile
serve
nu au lucrat toate la întreaga
portată și depozitată recolta de po
Astăzi, la București Iși începe lu
rumb. floarea-soarelui. sfeclă de za
de lucru să intre imediat în lanuri.
capacitate, deoarece nu s-a asigurat
crările Cel de-al XVI-lea Congres
hăr si cartofi de pe milioane, de hec
Sfecla de zahăr se recoltează potri
permanent materia primă necesară.
international de istoria științei. De
tare. să se culeagă roadele grădini
vit graficelor întocmite intre fabri
Iată de ce, concomitent cu măsurile
semnarea tării noastre ca gazdă a
lor. viilor și livezilor, la care se acile de zahăr și unitățile agricole, cite
ce se iau în vederea grăbirii cule
acestei
prestigioase reuniuni științi
daugă însămîntarea griului si orzu
1 700 hectare pe zi pină la 10 septem
sului, este nevoie să se livreze fa
fice aduce o nouă mărturie a recu
lui pe aproape 3 milioane de hec
brie, iar după această dată lucrarea
bricilor de conserve cantități sporite
noașterii și aprecierii largi de care
tare. Iată de ce. în zilele care ur
se va generaliza în toate județele
de legume, îndeosebi de tomate.
se bucură pe meridianele globului
mează, cea mai importantă sarcină
unde se cultivă sfeclă. Bineînțeles,
Acum, cînd interesele economiei
politica României socialiste și a pre
la ordinea zilei,
naționale, ale în
ședintelui său. tovarășul Nicolae
care • trebuie să
tregului popor cer
Ceaușescu.
concentreze
în
ca recolta acestui
treaga capacitate
an
să
fie
strinsă
O politică îndreptată cu neabătută
TOT CE SE RECOLTEAZĂ SĂ FIE
organizatorică și
la timp și fără
consecventă spre edificarea unei
activity* politică
pierderi, este ne
lumi a păcii și securității. în care
ale oi,.., lor și
• La I.A.S. Insula Mare a
ca organele
popoarele să-și poată afirma nestin
TRANSPORTAT lN ACEEAȘI ZI! cesar
organizațiilor de
Brăilei a început recoltarea flo
și organizațiile de
gherite forța geniului lor creator,
partid de la sate
rii-soarelui. care in acest an s-a
partid să asigure
îmbogățind patrimoniu] civilizației
o constituie recol
cultivat
pe
o
suprafață
de
3
513
materiale și spirituale a omenirii.
participarea la cu— o regulă ce trebuie respectată
tarea și depozita
hectare. A și fost strînsă recolta
lesuL
roadelor
O politică printre ale cărei linii de
rea în cele mal
de
pe
primele
120
hectare
la
toamnei a tutu
forță se numără investirea științei cu
bune condiții a
complexele
vegetale
Țăcău,
Zăror mecanizatori
un rol deosebit de important în efor
fără nici o abatere
tuturor produse
ton. Lupoiu și Maicanu. Con
turile de a construi o tară nouă, pu
lor, cooperatori
lor toamnei.
comitent cu recoltarea, sămința
ternică
și prosperă, de a asigura o
lor, a celorlalți
este transportată în bazele de
Acționind
în
nouă calitate vieții'omului, cu nobila
locuitori
de
la
recepție.
Se
estimează
că
în
epiritul sarcinilor și indicațiilor
menirț de ■ sluji apropierii și cu
cele mal multe forțe mecanice șl
«ate. Ca și în ceilalți ani, la
județul Brăila întreaga recoltă
formulate de conducerea partidu
noașterii intre popoare. împlinirii as
manuale vor fi concentrate la strîn
culesul legumelor și fructelor pot
de
pe
o
suprafață
de
30
982
hec

lui, anume ca în toate comunele
pirațiilor lor legitime de pace, pro
gerea porumbului. Munca va trebui
și trebuie să participe elevii și
tare
cultivate
in
acest
an
cu
gres
și propășire. „Este necesar —
și satele să se muncească cu toate
astfel organizată incit știuleții des
studenții. Ceea ce trebuie să în
floarea-soarelui
va
fi
strînsă
și
forțele și mijloacele pentru strinshblinia
în acest sens tovarășul
prinși de pe plante să fie încărcat!
țeleagă ci) claritate toți oamenii
transportată în 10 zile bune de
gerea la timp și fără pierderi a
NICOLAE CEAUȘESCU — să dezvol
imediat in mijloacele de transport și
muncii din agricultură, toți locuito
lucru. (Corneliu Ifrim).
tăm colaborarea cu oamenii de știință
recoltei, comandamentul central pen
nici unul să nu fie aruncat pe jos. O
rii satelor este că eforturile mate
de pretutindeni, să unim .această uriașă
tru agricultură — care s-a întrunit
mare atenție și răspundere trebuie
riale
și
în
muncă
depuse
pentru
ob

in cursul zilei de ieri — a stabilit o
forță socială, pornind de la conside
acordată livrării și depozitării po
CÎMPULUNG :
ținerea recoltei acestui an au fost
serie de măsuri organizatorice și teh
rentul că știința, prin excelentă, nu
rumbului. Important este ca. indife
mari și. de aceea, tot atit de mari
nice menite să asigure buna desfă
poate fi decit de partea progresului,
rent unde se depozitează porumbul,
trebuie să fie si cele ce trebuie fă
șurare a lucrărilor in această cam
Instalație
modernă
nu poate fi decit in slujba păcii și
să se asigure condiții optime de păs
cute acum pentru strîngerea. trans
panie. Ele vizează un scop bine pre
colaborării internaționale. Urmind
trare, astfel incit să se preintimpine
portul
și
depozitarea
ei.
pentru fabricarea
cizat : întreaga recoltă ce se strînpolitica partidului și guvernului nos
orice pierderi.
Sarcina fundamentală, de mare
ge în cursul unei zile, pînă seara
tru, oamenii de știință din România
Pentru buna aprovizionare a popu
răspundere
ce
revine
acum
organe

de
fibre
sintetice
6ă fie transportată în magazii, ast
trebuie să acționeze ca un detașament
lației este necesar să se acorde in
lor si organizațiilor de partid, co
fel îneît să se evite pierderile de
important al luptei internaționale
continuare cea mai mate atenție re
Respectîndu-și angajamentul
mandamentelor locale pentru agri
orice fel. ceea ce presupune parti
pentru progres, pentru punerea cu
coltării legumelor și fructelor, pre
luat in întrecerea socialistă, con
cultură. consiliilor unice agroindus
ciparea la muncă a tuturor locui
ceririlor științei in slujba omului, a
cum și livrării acestora la piață și la
structorii.
montorii
și
beneficia

triale
si
conducerilor
unităților
agri

torilor de la sate, o temeinică or
fericirii sale
fabricile de conserve. Prioritate are
rul
au
pus
în
funcțiune.
în
ziua
cole
este
de
a
lua
toate
măsurile
ganizare a activității în fiecare uni
ștringerea fasolei pentru boabe, lu
aniversară 23 August, la Com
Lucrările celui de-al XVI-lea Con
pentru
buna
organizare
și
desfășu

tate agricolă si formație de muncă,
crare exșcuțată pînă la 24 august pe
binatul de fibre sintetice din
rare, a campaniei cțe recoltare, de
gres internațional de istoria științei,
o corelare perfectă a transportului
61 Ia sută dirt suprafața, cultivată’;
ce se vor desfășura sub ÎNALTUL
Cîmpuiung, județul Argeș, pri
ă Imprima întregii activități din acu recoltarea. Aceste acțiuni vor
recoltarea trebuie grăbită cu deose
PATRONAJ AL TOVARĂȘEI ACA
ma capacitate de producție. Ea
ceastă perioadă un spirit desăvîrșit
fi concretizate în programele de
bire în cooperativele agricole din ju
DEMICIAN
DOCTOR
INGINER
va realiza anual 10 500 tone fi
de ordine și disciplină, de a asigu
lucru ale comandamentelor jude
dețele Giurgiu, Ialomița, Timiș, Arad,
ELENA CEAUȘESCU, MEMBRU AL
bre sintetice tip lină, bumbac șl
ra participarea la muncă a tuturor
țene pentru agricultură si ale
Prahova, Dîmbovița, precum și in
COMITETULUI
POLITIC
EXECUTIV
in.
Noua
instalație
și
tehnolo

pentru realizarea și depășirea sarci
comandamentului ce se organizează
cele din Moldova care cultivă aceas
AL C.C. AL P.C.R., PRIM VICE
gia de obținere a fibrelor, reali
nilor cuprinse in programele stabi
in cadrul fiecărui consiliu agroindus
tă
plantă
alimentară.
După
ploile
PRIM-MINISTRU AL GUVERNU
zate de specialiști români, vor
lite.
Este în interesul nostru, al tu
trial, comandamente care se consti
din ultimele zile, timpul s-a încălzit,
LUI, PREȘEDINTELE CONSILIU
asigura o productivitate sporită
turor. ca recolta acestui an să fie
tuie in aceste zile.
astfel incit se va produce o nouă
LUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA
și o calitate superioară a pro
strinsă intr-un timp cit mai scurt și
Volumul mare de lucrări pe care-1
coacere explozivă a tomatelor și al
duselor. (Gh. Cioană).
fără pierderi, depozitată si păstrată
ȘI TEHNOLOGIE, vor'prilejui, prin
reclamă strîngerea, transportul și de
tor legume. Potrivit evaluărilor făcuîn cele mai bune condiții.
participarea unor reputați oameni de
pozitarea in cele mai bune condiții
a recoltei, astfel incit să fie înlătu
rate orice pierderi, impune ca toate
tractoarele și mașinile agricole să fie
reparate cu cea mai mare răspunde
re. Deși stadiul reparațiilor la princi
palele utilaje ce vor fi folosite în cam
pania de toamnă este satisfăcător. în
ansamblu, totuși, în stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii din județele
Constant^ Teleorman, Timiș și Galați
aces', ‘ .fl .rări sînt mult întirziate față
de terthenul stabilit. Situația se datorește atit neajunsurilor în organiza
rea muncii în ateliere, cît și lipsei
unor piese de schimb. Comandamen
tul central pentru agricultură a ce
rut ca ministerele de resort să în
tocmească grafice zilnice de livrare,
de către întreprinderile producătoa
re, a pieselor de schimb, a curele
lor de transmisie pentru combi
ne și a anvelopelor, astfel Incit să
se asigure repararea neintîrziată și
buna' funcționare a tuturor tractoa
relor și mașinilor agricole ce vor fi
utilizate in campania agricolă de
toamnă.
Experiența a demonstrat că strîn
gerea la timp și depozitarea în bune
condiții a recbltei depind în mod hotărîtor de felul în care este organi
zată munca, de buna folosire a utila
jelor. în toate unitățile au fost luate
măsuri pentru organizarea forma
țiilor de lucru și pregătirea oame
Echipele conduse de Gheorghe Bădulescu (zidari) și Gheorghe Sefcenco (lăcătuși) zoresc finisorea unei noi stații o metroului Capitalei - „Leontin Sălăjan*
nilor care vor lucra în această campa
nie. Important este ca recoltarea fieFoto ; E. Dichiseanu

Sentimentul trăiniciei^

adresa succeselor obținute de Româ
nia în toate domeniile de activitate,
față de politica sa externă pusă in
slujba păcii și înțelegerii interna
ționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Republicii Ecuador salu
tul său cordial, iar poporului ecuadorian succese cît măi mari în dezvol
tarea economico-socială a țării.
In cadrul convorbirii s-au evocat
cu satisfacție bunele relații existente
între cele două țări și s-a apreciat că
vizita efectuată în Republica Ecua
dor de șeful statului român a consti
tuit un factor esențial pentru pro
gresul continuu al raporturilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Ecuador. S-a exprimat convin
gerea că va fi fructificat mai bine ca
drul creat de înțelegerile realizate Ia
cel mai înalt nivel, pentru extinderea
și aprofundarea relațiilor de colabora

Politica partidului de dezvoltare
armonioasă a forțelor de producție
din întreg teritoriul generează
schimbări profunde în dezvoltarea
economico-socială a localităților
tării. în cadrul acțiunii de sistema
tizare a așezărilor și ridicare a gra
dului lor de confort și civilizație o
atenție deosebită se acordă echipă
rii tehnico-edilitare. efectuării unor
importante lucrări de gospodărie
comunală. Ele sint prevăzute in
programul special elaborat în acest
sens, parte integrantă a Planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a tării In perioada
1981—1985.
Intre elementele importante cu
prinse în acest program se înscrie,
ca un capitol prioritar, dezvoltarea
transportului In comun. Odată cu
crearea noilor locuri de muncă,
creșterea populației și amplificarea
funcțiunilor economico-sociale ale
localităților urbane, transportul
orășenesc va cunoaște o creștere
apreciabilă. Să ne oprim, în primul
rînd, la metroul bucureștean, lu
crare de prestigiu a ingineriei, teh
nicii și arhitecturii românești. Ca
mijloc modern și rapid, metroul va
prelua în bună parte sarcinile
transportului in Capitală. Perioada
lunilor următoare va marca — așa
cum ne asigură constructorii — in
trarea în funcțiune a tronsonului al
doilea, dintre actuala stație „Tim
puri Noi" și platforma industrială
„23 August". In lungime de 8,3 km,
această nouă arteră subterană va
număra șase stații : „Mihai Bra

vii", „Dristor", „Leontin Sălăjan",
„Titan-Centru", „Muncii" și „Repu
blica", statii care vor servi atît
oamenii muncii din întreprinderile
din zonă, cît și locuitorii celei mai
mari părți a cartierului Balta-Albă.
Calcule estimative arată că, prin
darea in folosință a noului tronson,
numărul călătorilor transportați de
metrou va crește de la circa 50 000
la peste 250 000 zilnic. Deci de peste
cinci ori.
în același timp, se află In plină
construcție tronsonul al treilea, care
face joncțiunea la Spitalul munici
pal cu linia existentă, și continuă pe
bulevardul Armata Poporului pînă
la IREMOAS. în momentul de față
se lucrează la tuneluri și la construc
ția celor patru stații : „Politehnica",
„Lujerului", „Valea Cascadelor",
„IREMOAS". Pînă cel mai tirziu la
începutul anului 1984 și aceas
tă linie va fi dată in folosință,
în execuție este și tronsonul al pa
trulea de metrou, care face legătura
cu primul traseu la stația „Semănă
toarea". El subtraversează Dîmbo
vița, in amonte de această stație, și
urmărește traseul șoselei Giulești,
după care continuă înspre podul
Grant și spre Gara de Nord. Cu
realizarea acestui tronsori — avînd
termen de dare in funcțiune in 1985
— se va încheia practic Magistrala
1. în lungime totală de 27 km.
Tot la capitolul „metrou" maî pu‘_______ Maria BABOIAN,
(Continuare in pag. a Il-a)

ȘTIINȚA IN SLUJBA
PĂCII SI PROGRESULUI

ștfintă din numeroase ț$ri de pe toate
continentele, un amplu dialog menit
să pună în evidență tradițiile și ex
periența dobindită în țările partici
pante. contribuția savantilor lumii
la această operă de sinteză a științei,
sinteză de cunoaștere atit de nece
sară progresului continuu al științei.
Participarea unui număr important
de savanți și cercetători români cre
ează. deopotrivă, posibilitatea de a
reliefa prestigioasele tradiții ale
științei românești, precum și realiză
rile deosebite obținute în anii con
strucției socialiste, realizări care se
bucură de o binemeritată recunoaș
tere și apreciere internațională. Tre
cutul, tradițiile științei românești se
vor îngemăna astfel firesc cu marile
împliniri ale prezentului, pyopunind
și pe această cale o imagine a Româ
niei socialiste ca o țară cu o economie
dinamică. în plin avînt constructiv.
S-a subliniat, nu o dată, bogăția
creației științifice și tehnice româ
nești, aportul său important la
tezaurul științei universale. Și pe
bună dreptate. Căci de la uneltele de
minerit ale omului paleolitic desco
perite de curînd la Cotu MiculintiBotoșani (printre cele mai vechi ase
menea ustensile cunoscute în lume)
Și tăblițele cu înscrisuri ideografice
din mileniul al IV-lea l.e.n. de la
Tărtăria-Hunedoara (vestigii din pe
rioada începuturilor scrisului) pînă
Ia marile realizări științifice de as
tăzi «înt nenumărate mărturii că

oamenii meleagurilor românești po
sedă alese virtuți creatoare, cutezan
ță in gindire, inventivitate și pasiu
ne pentru cunoaștere. Din spațiul
românesc s-au ridicat și s-au afir
mat iluștri inventatori și descope
ritori. mari savanti si titani ai gîndirii : Nicolae Olahuș. Nicolae Milescu.
Dimitrie Cantemir. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Xenopol, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Victor
Babeș, Gheorghe Marinescu, Traian
Vuia, Emil Racovită. Henri Coandă,
Gogu Constantinescu, C.I. Parhon, N.
Paulescu și atîtia alții, care au adus
contribuții marcante, nu o dată cu ca
racter de pionierat, la progresul cu
noașterii umane, la dezvoltarea unor
domenii noi de cercetare.
Sint tradiții cărora anii noi ai tării
le-au adăugat alte și alte remarcabile
reușite; înțeleasă in România de
astăzi ca o forță nemijlocită de pro
ducție, ca un suport al dezvoltării
întregii societăți, știința a devenit
unul din pivotii principali ai efortu
rilor noastre pentru creșterea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a
societății, pentru sporirea în ritmuri
Înalte a producției de bunuri mate
riale. La rîndul său. progresul ge
neral al economiei naționale lărgește
necontenit comanda socială, adresată
cercetării științifice, după cum lmSilvlu ACHIM
(Continuare in pag. a IV-a)

Drum spre oameni
0 invitație către cititori: „Completați

acest reportaj, întregiți acest portret /"
Cînd alții semnează In condica
De-abia a plecat...". Și caută-1. Pe
de prezență la ora 8 fără citeva
el 11 găsești mal greu, dar urmele
minute, el și-a încheiat o primă și
pe care le lasă pe unde trece sint
bogată parte a zilei de muncă ; a
ușor de depistat. Mecanizatorii îți
respirat cu mult înaintea altora
spun că s-a îngrijit ca ei să aibă
aerul curat al cimpului, a depănuun prînz cald și consistent și m
șat cu sfială știuletele de porumb,
timp ce au mîncat l-au văzut url-a numărat boabele și dintre toa
cind pe un tractor pentru a „um
te, la întimplare, și-a ales unul, un
ple" timpul și a mai ara o brazdă
bob pe care l-a strivit intre dinți
in lanul recoltat. Și cind îl cauți
ca să-i simtă gustul, să-i încerce
afli nu neapărat doar de la fermieri
coacerea.
și brigadieri, de la ingineri unde a
In lan face doar o haltă. Ținta
fost și ce-a făcut : îți vorbesc des
drumului lui de fiecare dimineață
pre el și îngrijitorul de animale, și
sînt animalele. Să vadă cum au
țăranul din grădina de legume a
dormit, cum sint îngrijite și hrănite
cooperativei, și motopompistul de
și ce-i spun toate acestea despre
la stația de pompare, și șoferul de
îngrijitori și fermieri. Și după acest
pe autocamion. Ei îi cunoaște și e
tur matinal, la ora 6, cel mai tirziu
cunoscut de toți pentru că drumu
la 7, se și încheie discuția-analiză
rile lui nu se opresc doar la sediile
cu
primarul, cu
președintele
C.A.P.-urilor sau S.M.A.-urilor, ale
C.A.P., cu fermierii și îngrijitorii
I.A.S.-urilor sau primăriei, nu trec
din zootehnie. Cu observații aspre
doar printre lanuri ; toate drumu
sau cuvinte de încurajare.
rile lui duc spre oameni, pe care
La ora 8 și-a încheiat prima parte
știe să-i asculte, cu care știe să se
a programului său de muncă. Cînd
sfătuiască. Și oamenii știu, la rînalți colaboratori sau specialiști
dul lor, că el nu se indigrtează pur
de-abia iși semnează actul de pre
și simplu de neglijențe, de proasta
zență in condica de birou, el iși în
gospodărire, de lipsa de organizare,
cepe partea a
nu-și notează toa
doua a progra- * ' *
'
'
te acestea pen
mului de muncă. %Z'WR,
tru a le rapor
Si le relatează a- ‘
ta mai departe, ci
cestora fante, si| '
ptme umărul ală
tuatii pe care le-a 7%|U| ' 1
turi de ei să în
văzut și rezolvat.
.. n
r
drepte lucrurile,
dar pe caȚ® unii
să le aducă pe fă
dintre ei nici magașul dorit.
car nu le-au— visat. Unii — co
...Șl cind iar il ajunge
_ _____
din urmă
mozi — sînt stingheriți de acest eo nouă seară, cind iar se încheie
xemplu. îl simt ca pe un duș rece
„comandamentul" și cind toți se
care-i deranjează din dulcea lor
grăbesc să mai prindă citeva cea
somnolentă. Alții 11 înțeleg rostul și
suri de somn, el iși reculege pu
sensul. Și-l urmează.
terile șl li caută pe cei dragi. Iși
El vine și revine mereu în fer
cheamă la telefon familia. „Sănă
mele zootehnice dimineața (la ora
toasă ?". „Copiii sănătoși
„Cum
la care nu te aștepți), la prînz sau
s-a descurcat băiatul la admitere ?
seara, pentru a se convinge că dru
Bine ?“. „Subiecte grele ?“. „Le-a
murile și discuțiile lui anterioare
rezolvat ? Felicită-1 ! Spune-i dimi
lasă urme. Perseverența și exigen
neața cind se scoală că-i mulțu
ța lui se resimt, se regăsesc în
mesc". Apoi se culcă frint de obo
munca oamenilor. în sporul și ro
seală, cu mulțumirile și nemulțu
dul muncii lor.
mirile lui, mereu cu gîndui la gri
E cunoscut că se culcă ultimul,
jile din noua zi care va incepe
în urma tuturora. Și iși are ora de
peste citeva ceasuri.
deșteptare cu mult înaintea altora.
Omul acesta e și el om. Dar, mal
El știe că in agricultură sînt multe
mult decît alții, e om pentru oa
de făcut acum, sînt multe de în
meni.
dreptat. El înțelege că o nouă re
întrebați in comune, in coopera
voluție agrară începe cu revoluția
tive agricole, in I.A.S.-uri, întrebați
în gîndire și organizare, -in meto
pe mecanizatori, pe Îngrijitorii de
dele de muncă, cere eforturi, multe
animale, pe legumicultori, pe toți
eforturi în plus. Iată, seara tirziu,
oamenii satelor cine este omul care
cind oamenii se retrag, din cîmp,
se culcă ultimul, în urma tuturora,
ține un „comandament" scurt : as
și iși are ora de deșteptare înain
cultă raportul despre desfășurarea
tea multor altora. Sigur, din tot
lucrărilor și, împreună cu factorii
ceea ce am spus, din ceea ce cu
de bază din C.A.P., LA.S. și S.M.A.,
nosc oamenii, ei l-au recunoscut pe
stabilește măsuri operative de în
activistul de partid. Așa cum este,
trajutorare : oamenii și forțele me
cum acționează el în multe locuri,
canice din locul unde lucrările sint
așa cum conducerea partidului,
pe încheiate să se mute (uneori
chiar peste noapte) in alte locuri,
sepretarul nostru general li cer să
astfel ca dimineața, cînd specialiștii
fie acum.
iși pun semnătura pentru „bun de
...Sînt frumoase șl spornice dimi
recoltare", asaltul in lan să înceapă
energic, cu toate forțele, în mod nețile pe care activistul de partid
— de la județ sau din comună —
ordonat, după rigorile celei mai ju
dicioase organizări și severe disci
le incepe la ora cinci sau chiar mai
pline.
devreme. Și pentru că așa cum
în timpul zilei îl cauți, vrei să-l
ne-a spus el „piinea, carnea, lap
ajungi din urmă. Peste tot, în lanul
tele sînt acum obsesia mea de zi șl
de floarea-soarelui sau de porumb,
noapte", îi dorim dimineți șl zile
la baza furajeră, în zona tie iriga cit mai pline care să-i răsplătească
re, la baza de recepție, pretutindeni tl se răspunde : „A tost aici.
strădania.
Am putea In finalul reportajului să așezăm nume_ de asemenea
___ ____ os
meni. Dar vă lăsăm dumneavoastră, stimați cititori, dreptul de a încheia
acest reportaj cu numele pe care le cunoașteți foarte bine. Și, dacă aveți
și alte fapte concrete de adăugat, vă invităm să ne scrieți pentru a le
putea face cunoscute prin rubrica noastră „Comunistul, om de acțiune".
Constantin MORARU
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„Balet" aerian
Pe o stradă din orașul Alexan
dria, o macara de 110 tone forță
ridică un panou de beton pe
care îl depune lin, la etajul al
IV-lea al unui nou bloc de lo
cuințe. Pină aici, nimic deosebit.
Si totuși, acest veritabil balet
aerian cere multă măiestrie pro
fesională. Cu atit mai vrednică
de laudă este iscusința tinerei
Elena Nedelcu, care stăpinește
macaraua gigant. Intr-o cabină
de sticlă, situată la 18 metri
deasupra pământului, ea înfruntă
vara razele de foc ale soarelui
și iarna rafalele crivățului.
Dar Elena Nedelcu se află me
reu la înălțime. Și la propriu Si
la figurat!
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Ghicii dne-i
pe primul loc ?
Mare surpriză la faza finală a
concursului de navomodele. Toa
tă lumea se aștepta ca la cate
goria navomodele radiocomandate, locul I să fie ciștigat de
un concurent de pe malul Du
nării sau al Mării Negre. Dar
iată că pe treapta cea mai înaltă
a podiumului s-a urcat un pio
nier din... Sighetu Marmației, pe
nume Uțu Romaneț.
Pe lacul de la Amara, unde
s-a desfășurat competiția, navomodelul său nu a putut fi în
trecut de nimeni, deși pionierul
din Sighetu Marmației nu a
avut atit de multă... apă pentru
antrenament, tn schimb, el s-a
antrenat pe un lac care nu în
gheață niciodată. Este vorba de
lacul Teplița, de pe meleagurile
lui. Si a mai avut puiul de ma
ramureșean multă imaginație și
iscusință tehnică în construirea
și minuirea navomodelului. Cu
adevărat a fost considerat un...
model în materie!

Lumina din

piatră seacă
Prafesoara Florica Timiș din
orașul Borșa relevă incă o dată
adevărul înțeleptului proverb
potrivit căruia omul sfinfeste
___ .. _
locul. De data aceasta este vorba
de doi dintre concitadinii săi —
Ion Botezatu si Sava Grec. Doi
gospodari care locuiesc pe o
coastă de deal cu pămint sterp,
arid, care n-a rodit niciodată.
Pină acum. lntrucit cele 100 de
oi si vitele din gospodăriile lor
trebuiau adăpate. Ion Botezatu
s-a apucat sd „colecteze** toate
firicelele de apă de pe coasta
dealului si să le croiască o nouă
albie. Picătură cu picătură, s-a
format un adevărat lac. In afa
ră de apa necesară in gospo
dării, tot el a avut ideea ca
lacul să crească si păstrăvi.
Apoi, l-a pus din nou la... mun
că, pentru a produce energie
electrică. Acum, pe coasta dea
lului sterp si arid de odinioară,
unde nu se încumetau să-și
înfigă rădăcinile nici mărăcinii,
cresc și se adapă vite, inoată păstrăvii și ard în fiecare
seară becurile electrice, Omul
priceput scoate lumină și din...
piatră seacă.
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Am mai scris in rubrica noas
tră despre necazul pricinuit
unor posesori de autoturisme
cărora le-au dispărut rotile de
rezervă din portbagaje. Cum
astfel de afaceri nu merg ca pe
roate, pină la urmă, răufăcătorii
sint depistafi, judecați, con
damnați.
Întrebarea pe care și-au pus-o
cadrele de la Miliția județului
Giurgiu a fost următoarea :
cum se pot preveni sustrage
rea acestor roti și apoi comer
cializarea lor? De aici s-a născut
ideea ca roțile de rezervă să fie
Stanțate cu numărul de îfimatriculare al mașinii respective.
Operație executată pînă acum la
citeva sute de mașini. Primele
rezultate sint îmbucurătoare :
roțile stanțate stau la locul lor
sau merg... ca pe roate!

Aflat pe malul Mureșului, in
apropiere de grădina cooperato
rilor din Mihalț, un profesor i-a
arătat unuia din elevii săi legu
mele frumoase, proaspete :
— Le vezi? Cum crezi că se
pescuiesc?
Elevul a făcut ochii mari :
— Legumele nu se pescuiesc,
se culeg !
— Așa e, dar eu l-am văzut
pe unul care a venit la pescuit
și s-a întors cu... legume de aici.
Ajuns acasă, elevul l-a văzut
pe tatăl său cu undițele alături
de un săculeț cu legume.
A fost rindul tatălui să facă
ochii mari.
Poate n-o să-i mai închidă,
cind e vorba de avutul obștii.

Autoturismul 2—DB—4455 rula
pe un drum forestier. La volan,
posesorul său, Gheorghe Negoiță.
Tocmai cind mașina urca o pan
tă abruptă, motorul s-a oprit,
Împreună cu alți doi pasageri din cei cinci aflafi in
mașină, G. N. a coborit să
vadă despre. ce fel de defecțiune e vorba. „Ușurată** de cei
trei, mașina a început să meargă
înapoi, din ce in ce mai repede,
pină s-a rostogolit intr-o vale
adincă. Soția celui de la volan
și-a pierdut viața, iar fiica a
fost grav accidentată. Din cerce
tările întreprinse rezultă că acci
dentul s-a produs dintr-o ele
mentară neatenție : coborînd din
mașină in pantă, cel de la volan
uitase s-o asigure cu sistem :l de
frinare.

I

Rubrică realizată de
Petre POPA

și corespondenții „Scînteii"

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
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Solicitareu sătenilor

a fost întemeiată
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O scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu de un grup de
locuitori ai satului Traian, aparținînd de orașul Vinju Mare — Mehedinți, cuprinde o monografie a
așezării lor și o cerere privind re
venirea la măsura de dezafectare a
satului. în sprijinul solicitării, ei
relatau în scrisoare că satul se află
la 2 km de orașul Vinju Mare, este
'situat pe un teren neproductiv, are
95 de gospodării țărănești, cu aproa
pe 300 de locuitori. Satul este com
plet electrificat, are școală gene
rală, iar multe locuințe au fost con
struite după anul 1971, din cără
midă. în sat există un sector zoo
tehnic cu posibilități de a se dez
volta și mai mult, o fermă legumi
colă de 100 hectare, care poate
ajunge Ia 300 hectare. Forța de
muncă din localitate este ocupată
mai ales în viticultură, legumicultu
ra și zootehnie.
Secretarul general al partidului a
indicat ca scrisoarea să fie dată
spre soluționare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. Scrisoarea a
fost analizată la fața locului, îm-

preună cu organele locale și cu ma
joritatea semnatarilor. A rezultat că
zona la care se referă autorii scri
sorii este situată la 400 m de peri
metrul construibil al satului Traian,
majoritatea gospodăriilor avînd o
stare de întreținere bună. Acestea
sînt amplasate de-a lungul drumu
lui principal de acces în localitate,
grupate in apropierea sectorului
zootehnic al C.A.P., prevăzut a se
dezvolta în perioada 1981—1985.
Raportul de cercetare precizează
că avînd in vedere condițiile de
dezvoltare economico-socială a zonei, faptul că aceasta are trecut
Istoric, solicitarea autorilor scrisorii
de introducere în perimetrul con
struibil a gospodăriilor în care acestia locuiesc este justificată. în acest sens. împreună cu Consiliul
popular al județului Mehedinți și al
orașului Vinju Mare, s-a stabilit ca
zona în care se află gospodăriile au
torilor scrisorii să fie cuprinsă în
perimetrul construibil al satului
Traian, iar schița de sistematizare a
localității, astfel actualizată, să fie
supusă aprobării, potrivit legii.

Exigență sporită față de calitatea
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lucrărilor de construcții
în cadrul acțiunii de urbanizare
a centrului civic al orașului Buftea
s-a construit și blocul R-2. proprie
tate personală, situat ne bulevardul
Republicii nr. 7. Asociația de loca
tari a blocului a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o scrisoare tn
care relata că o serie de lucrări și
unele remedieri ale defecțiunilor de
construcție nu au fost executate,
ceea ce duce la degradarea clădirii,
iar sistemul de încălzire nu asigură
un consum rațional de combustibil.

Autorii menționau că au semnalat
aceste neajunsuri organelor locale,
dar nu s-au luat măsurile ce se im
puneau.
Fiind dată spre soluționare, la in
dicația secretarului general al parti
dului, secretarului de resort al C.C.
a! P.C.R.„ președintele Comitetului
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, la verificări au participat re
prezentanți ai Instituțiilor și între
prinderilor răspunzătoare de situa
ția creată. S-a constatat că. in cea

mai mare parte, cele sesizate de
asociația de locatari sînt reale. S-au
stabilit, împreună cu organele loca
le. măsuri privind lucrările de re
medieri. cu termene și responsabi
lități precise. Dealtminteri. blocul
este în perioada de garanție. în ra
portul de cercetare se mai preci
zează că s-a reținut din contul con
structorului 5 la sută din valoarea
lucrărilor de la acest bloc, care se
va achita după terminarea tuturor

remedierilor și completărilor nece
sare. Totodată, a fost sancționat șe
ful șantierului pentru executarea
superficială a unor lucrări și s-a
prelucrat din nou, cu personalul
de specialitate, regulamentul de re
cepție a lucrărilor de construcții de
locuințe. S-a stabilit ca organele
locale să nu mai recepționeze decît
lucrări de calitate și complet ter
minate.

Datoria de a asigura integritatea

avutului obștesc
Mai mulți muncitori de la între
prinderea zootehnică de stat Poarta
Albă — Constanta au relatat într-o
scrisoare
adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu că persoanele
din conducerea unității nu se ocupă
de buna gospodărire a avutului ob
ștesc. Unele lucrări de investiții
efectuate — se arăta în scrisoare —
au fost executate necorespunzător
și, ca urmare, sistemul de alimenta
re cu hrană și apă a animalelor nu
funcționează. Din cauza îngrijirii
necorespunzătoare s-au înregistrat
mortalități ridicate. Toate acestea,
relatau autorii, precum și sustrage
rile de porci și furaje, au contribuit
la neindeplinirea planului de pro
ducție și, implicit, la obținerea unor
Venituri mai mici de către oamenii
muncii din întreprindere.
în raportul semnat de secretarul
de resort a! C.C. al P.C.R. și de mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, cărora, la indicația secre
tarului general al P.C.R., li s-a re
partizat scrisoarea spre soluționare,
se precizează că afirmațiile cores
pund realității. în timpul controlu
lui s-au întocmit dosarele privind
lipsurile din efectivele de porcine
și raportările fictive la sporul în
greutate, cazurile în speță fiind
aduse la cunoștința organelor
de cercetare penală, Totodată,
cu ocazia controlului au reieșit și o serie de deficiențe privind starea de întreținere a utilaje-

lor și instalațiilor, Îngrijirea și furajarea animalelor, respectarea ordinii și disciplinei.
Concluziile au fost discutate In
cadrul secretariatului Comitetului
județean Constanța al P.C.R. ; cu
acest prilej s-a stabilit ca directo
rul întreprinderii. Victor Găitănaru,
să fie sancționat cu vot de blam cu
avertisment și eliberat din funcție.
Au mai fost sancționați pe linie de
partid sau disciplinar directorul teh
nic, Radu Antoniu, contabilul-șef
Ion Geantă, inginerul-șef zooteh
nist, Alexandru Duțu, și alte ca
dre răspunzătoare de lipsurile
constatate. De asemenea, a fost
sancționat disciplinar cu „mustrare"
directorul Trustului I.A.S. Con
stanța.
S-a hotărît ca secretariatul co
mitetului județean de partid și di
recția agricolă județeană să se ocu
pe îndeaproape de această unitate,
să ia măsuri ferme pentru îmbu
nătățirea întregii ei activități, pen
tru asigurarea integrității avutului
obștesc, întărirea ordinii și discipli
nei, precum și respectarea strictă,
în toate privințele, a prevederilor
legii. Totodată se vor dezbate și pre
lucra abaterile săvirșite la Poarta
Albă, precum și măsurile luate, în
toate organizațiile de partid din
unitățile crescătoare de porci din
județ.
Neculai ROȘCA

jere de la cantinele și restaurantele
Faptele demonstrează că județul
cooperației.
Vîlcea se înscrie printre cele în care
Rezultatele economice : carnea de
aplicarea Legii autoaprovizionării s-a
oaie și de iepuri de casă e realizată
făcut operativ și cu convingere, obțicu mult sub prețul de cost : 6—9 lei
nîndu-se rezultate consistente, care
kg, iar carnea de porc costă între
pot fi remarcate chiar la o simplă
9—12 lei kg.
trecere prin unitățile comerciale și
• UNITĂȚILE TURISTICE. Ne-am
ale alimentației publice sau prin
oprit și asupra acestei categorii de
piețele județului.
unități, datorită specificului turistic
Se înțelege că multitudinea solu
al unor zone ale județului și intere
țiilor gospodărești adoptate nu poate
sului pe care l-ar putea prezenta
fi cuprinsă în spațiul unui articol.
pentru alte centre turistice experien
De reținut este că Legea nr., 13 din
ța
autoaprovizionării stațiunilor de
1980 a fost înțeleasă în litera și in
odihnă din zona văii Oltului — Căli
spiritul ei, ca un cadru stimulator al
mănești, Căciulata, Olănești, Govora.
inițiativelor. Pe acestea trebuie să le
Despre această experiență ne-a
caute oamenii înșiși. Vîlcenii — atit
vorbit tovarășul Marin Sandu, direc
factorii de răspundere, cit și cetățe
torul Oficiului județean de turism
nii obiȘnuiti — le-au căutat si le-au
Vîlcea. „încă din primăvară, ne spu
găsit. Din multele exemple ce se pot
nea el, am primit de la consiliul
da, am ales trei domenii : coopera
și
popular terenuri agricole — 5 009
ția de. consum, unitățile turistice
t_
mp — de pe care am realizat, cu
gospodăria țărănească.
• COOPERAȚIA DE CONSUM.
forțe proprii, muncind cu toții în
zilele prevăzute pentru practică în
Am aflat de la tovarășul Marian Coproducție, 20 tone de legume. Este
jocaru, vicepreședinte al Uniunii juexact cît ne-a
dețene a coopera
trebuit pentru ce
tivelor de con
rințele
stațiuni
sum, cîteva date
Din experiența
lor. Astfel, bucă
sintetice : pentru
tăriile restauran
a se pune — în
gospodărească
telor au dispus
adevăratul sens al
de legume și zar
cuvirttului — ba
a
județului
Vîlcea
zavaturi
proas
zele autoaprovi
pete și... aproape
zionării, coopera
ția a căutat și se
gratuit. La astrăduiește în continuare (cu succes!)
ceastă economie se pot adăuga' și
să transforme cîț mai multe familii ță
altele. La Govora, de exemplu am
rănești din consumatoare de pe piața
organizat o căpșunărie de la care
orășenească în producătoare pentru
am recoltat 3 000 kg de căpșuni,
această piață. Cum ? Bunăoară, liasigurînd astfel desertul în loc de
vrîndu-le — fără plată pe Ioc — pui,
prăjituri. Cu resturile menajere de la
miei, purcei care să fie crescuți de
marile cantine și restaurante din ju
deț sînt crescuți 2 500—3 000 porci pe
gospodăriile respective și contractați
cu cooperativele sătești. Această
an. Ceea ce înseamnă 3 000 X 100 kg
metodă nu are „ambiția originalită
fiecare = 300 000 kg de carne, pe care
ții", ba chiar constituie o obligație a
în loc s-o cumpărăm de la abatoare,
ne-o -procurăm- singuri".
tuturor unităților cooperatiste. Nu
mai că, în vreme ce unele uniuni *și
Cu prilejul documentării am mai
consumă vremea cu telefoane pentru
reținut un amănunt E vorba de un
a cere marfă de la centru, U.J.C.C.
produs care nu face obiectul legii
Vîlcea se tngrijește să-și onoreze
amintite, dar de care unit
ali
mai tntîi Îndatoririle de organizator
mentare nu se pot disper ’* , heața.
în
preajma
marilor
stațiuni
au
fost
al producției In gospodăriile țărănești.
săpate 4 beciuri imense, care au fost
Astfel, aflăm că. numai în primul
umplute în timpul iernii cu 700—800
semestru el anului în curs, au fost
tone de gheață din lacurile înveci
livrate populației din propriile cres
nate. Avantaje economice : nu se
cătorii ale cooperației 2 000 de pur
mai consumă curent electric pentru
cei. 200 000 de pui. 100 familii de ie
produs gheață artificială, mijloacele
puri de casă, pentru îngrășare si în
de transport nu mai fac zilnic acel
continuu du-te-vino între restau
mulțire.
rante și fabrică, prețul de cost co
Am parcurs mai multe comune și
boară de la 0,50 lei kg de gheață
am găsit în foarte multe dintre ele
la 0,16 lei kg.
crescătorii de animale — oi, iepuri
Am reținut și acest exemplu nu
de casă, albine, porci. Hrana anima
ca amănunt „de culoare", ci ca exem
lelor mari (spre exemplu, pentru cele
plu suplimentar de căutare a celor
26 crescătorii de porci, fiecare cres
mai chibzuite rezolvări.
cătorie dispunînd de 20 pînă la 100
• GOSPODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI.
de capete) este asigurată cu forțe
Nicolae Rățulescu, din Călimănești,
proprii. Practic, nu există teren din
gospodar harnic și întreprinzător,
ne-a povestit cum înțelege el, la nive
jurul unităților de alimentație publi
lul
propriei familii, problema auto
că, al magazinelor, necultivat cu luaprovizionării populației :
cernă, porumb, dovleci, cartofi, sfe
— Eu și familia mea, arăta el, aș
clă furajeră. Producția realizată pe
spune că nu știm cît costă pe piața
aceste terenuri e completată cu orz,
alimentară
carnea, laptele, brînza,
ovăz, secară, asigurate prin contracte
legumele și fructele. Pentru că... am
cu familiile țărănești, cu zer de la
80 de oi, 8 porci, grădina plină cu
crescătoriile de oi, cu resturi mena
legume, aproape 100 de păsări. Să
vă descriu în amănunt cum procedez.
Contractez cu statul 150—160 kg lină
pe an, precum și oi, porci. legume,
Numai pe lină, de, exemplu, am incasat anul trecut 8 000 lei. Sigur,
pentru un asemenea număr de animale trebuie să ai o sursă sigură
de hrană. Noi, cei care încheiem
contracte cu statul sau cu cooperația
de consum, ne bucurăm din partea
organelor locale de anumite înles
niri. Am voie să cosesc in perimetrul
C.A.P. Călimănești 10 ha de fin, revenindu-mi o parte importantă din
producție — tocmai cit imi trebuie
pentru rumegătoare. Porcii îi cresc
cu buruieni fierte amestecate cu zer
(cu zerul laptelui de oaie). Mănîncă
fiertura cit ai clipi și se îngrașă
„văzînd cu ochii". Le dau grăsuni
lor și resturile menajere rezultate
din propria mea gospodărie și in
preajma termenului de livrare sau
tăiere — cereale. Pentru fiăcare porc
contractat, unitățile coop"'»’ < de
consum oferă atit un avans i. bani,
cit și 300 kg boabe de podumb.
Exemple asemănătoare ar putea fi
date și pentru producția de legume.
In județ există, in curțile oamenilor,
aproximativ 40 hectare de solarii, de
pe care se recoltează, anual, cel pu
țin 2 000 tone de produse. Ca urmare,
gospodăriile respective nu mai cum
pără de pe piață legume și zarzava
turi, ba, mai mult, obțin prisosuri
care iau drumul spre piața ora
șelor. Numai într-o singură comună,
Stoilești, gospodăriile țărănești au
contractat cu statul 12 tone de legume.
mare atracție ÎI constituie maga
zinul „Materna" de pe strada Ște
Experiențe ca acelea relatate mai
fan cel Mare din centrul civic al
sus, de care practica instituțiilor și
Iașiului. construcție cu o arhitec
locuitorilor județului Vîlcea abundă,
tură aparte. De asemenea, s-ay des
dovedesc viabilitatea ideii de bază a
chis noi magazine si în cartierele
autoaprovizionării : în fiecare loca
Păcurari și Tudor Vladimirescu din
litate se pot asigura produsele agroIași, precum și Ia Pașcani. în zona
fabricii de perdele și tricotaje și a în
alimentare de bază pentru consumul
treprinderii de in „Integrata", pe
propriilor locuitori și pentru fondul
strada Moldovei și în zona Gării.
central.
Noi spații comerciale se află în
Gh. GRAURE
prezent in construcție. (Manole
Ion STANCIU
Corcaci).
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TÎRGOVIȘTE,
între evenimentele
memorabile ale exis
tenței sale — Tîrgo
viștea așază la locul
de cea mai aleasă cin
stire acea zi de iulie
1969, în care secretarul
general al partidului,
aflat în vizită de lu
cru, aducea la cunoș
tință localnicilor că
municipiul lor va de
veni, în scurt timp, o
cetate a oțelului și
construcțiilor de ma
șini. Se prefigura, ast
fel, un destin nou, în
floritor, pentru vechea
urbe cu o modestă
dotare edilitară, cu
străzi înguste și în
tortocheate, cu puzde
ria de căsuțe insalu
bre.
în răstimpul scurt
care a trecut de atunci,
municipiul Tîrgoviște
a devenit un puternic
centru industrial. Odată cu înălțarea Com
binatului de oțeluri
speciale, întreprinderii

AZI

de tablă și profile din priceperea și hărnicia
săi,
oțel inoxidabil, între constructorilor
prinderii de strunguri, Tîrgoviște devine o
întreprinderii „Rom- personalitate urbanis
lux“ și altele, con tică distinctă. O mare
structorii au deschis varietate de efecte ar
fronturi de lucru de o hitectonice — acoperi
amploare nemaiîntîl- șuri în pantă, portice,
nită pe aceste locuri, arcuri de cerc, placa
pentru blocuri de lo je de cărămidă — ar
cuințe și moderne e- monizate într-un pei
dificii social-culturale. saj unitar, incintă pri
Preocupările
S-a constituit la Tîr virile.
goviște o mare fami pentru adaptarea arhi
lie a oțelarilor și con tecturii tradiționale Ia
structorilor de mașini, cerințele industrializă
pentru care s-au con rii lucrărilor de con
struit peste 18 000 de strucții și-au găsit aici
apartamente, un spital o rodnică finalitate.
Tîrgoviștea de astăzi
modern și două poli
clinici, dintre care este, spre mîndria ce
una chiar pe platfor lor ce au înălțat-o și îi
ma industrială, Casa sporesc zestrea de bo
de cultură a sindica găție și frumusețe, o
telor, Casa științei și . replică modernă dem
tehnicii pentru tineret, nă de vremurile pe
magazine, cinemato care le trăim, a vechii
grafe, școli, creșe șt și glorioasei cetăți de
scaun. (Gheorghe Ma
grădinițe.
Prin talentul șl rîv- nea).
Foto: S. CRISTIAN
na arhitecților, prin

în atenția depunătorilor pe obligațiuni C.E.C
cu cîștiguri
Posesorii de obligațiuni C.E.C. cu
cîștiguri au posibilitatea să-și spo
rească economiile bănești persona
le cu incă 11 327 de cîștiguri pe
care Casa de Economii și Consemnațiuni le va acorda la tragerea la
sorți pentru luna august 1981. Cîștigurile au valori cuprinse între
.
50 000 de lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți va avea loc tn
Capitală, în sala. Casei de cultură
din str. Zalomit nr. 6. in ziua de
31 august a.c.. la ora 16,30.
Tragerea la sorți este publică.
Lista oficială cu rezultatele tra
gerii la sorți menționate va fi publicată în presa centrală.

IAȘI :

N O

An de an. rețeaua comercială a
județului Iași se extinde si se mo
dernizează cu noi unități amplasa
te. cu deosebire, la parterul noilor
blocuri de locuințe. Numai în acest an au fost date pină acum în
folosință zeci de unități în muni
cipiul Iași, în orașul Pașcani, pre
cum și la Hîrlău și Tg. Frumos. Unităti moderne pentru desfacerea
produselor de panificație, legumefructe, articole chimice și de me
naj. galanterie-mercerie și o libră-

ți comerciale
rie s-au deschis pe noua arteră Ca
lea Gălății din Iași. Alte magazi
ne spațioase și bine aprovizionate
s-au dat în folosință și în noul car
tier ..Dacfa". care se construiește in
continuarea cartierului „Alexandru
cel Bun", ridicat în totalitate pe
un loc viran la confluența Bahluiului cu Nicolina. Alături de ma
gazinul cu autoservire „Bicaz". aici
s-au deschis mai multe unități pen
tru vînzarea aparatelor de radio și
televizoarelor, a articolelor chimice
si de menaj și altele. Un punct de

7~
e

(Urmare din pag. I)

tem arăta că a fost elaborată, în
formă definitivă, documentația pen
tru Magistrala 2, care va lega
platforma industrială Pipera cu
I.M.G.B., subtraversînd centrul ora
șului pe sub bulevardele Aviatorilor.
Ana Ipătescu. Magheru, Piața Uni
rii — unde va face joncțiunea cu
Magistrala 1 — continuînd apoi pe
bd. Dimitrie Cantemir spre bd. Me
talurgiei și I.M.G.B.
Programul de echipări tehnicoedilitare prevede dotări importante
și pentru alte orașe, în primul rînd,
extinderea transportului cu tram
vaiul. Va fi introdus transportul
electric cu tramvaie în municipiile
Constanța, Craiova, Ploiești și, tot
în cincinalul actual, vor începe lu
crările de acest fel la Cluj-Napoca,
Brașov. Pitești și Reșița. între in
tențiile importante privind trans
portul in comun se numără îmbu
nătățirea calității mijloacelor de
transport fabricate in țară, inclusiv
cele de mare capacitate, folosirea
lor pe scară mai largă, creșterea
generală a parcului de vehicule, ex
tinderea traseelor. Se va obține un
grad sporit de folosire a vehicule
lor, putîndu-se realiza creșterea vo
lumului activității de transport ur
ban de la 3,7 miliarde călători, în
1980, la peste 4 miliarde călători în
1985.
Firește, extinderea transportului
presupune dezvoltarea și moderni
zarea rețelei de străzi, alt capitol
important al programului amintit.
în corelație cu dezvoltarea economico-socială a localităților. in pe-

rioada actualului cincinal rețeaua
stradală existentă urmează a fi mo
dernizată pe 600 km și extinsă cu
încă 1 650 km. Această dezvoltare
se va face urmărindu-se- cîteva obiective precise: asigurarea unor le
gături corespunzătoare între noile
platforme și obiective industriale și
cartierele de locuințe ; legarea di
rectă a noilor cartiere cu zonele
centrale ale orașelor și cu zonele de

ceea ce ar corespunde unui
„rîu“ cu apă limpede cu de
bitul de 23 mc pe secundă. Pentru
Capitală, bunăoară, sînt prevăzute
in acest an fonduri de peste 400 mi
lioane lei, din care vor fi construite
noile apeducte Ulmi-Arcuda și Arcuda-București. ce urmează a fi
terminate pînă în anul 1984, dez
voltarea rezervoarelor Cotroceni,
realizarea unor stații noi de pom-

Importante prevederi de dotare tehnico-edilitară
agrement ; racordarea cit mal ju
dicioasă a rețelei stradale la cele
lalte căi de comunicație — drumuri
naționale, rețea feroviară sau. după
caz. navigabilă. în cadrul acestor
preocupări se înscrie și realizarea
unor poduri și pasaje pentru îmbu
nătățirea circulației urbane, mai cu
seamă în intersecțiile aglomerate,
precum și amenajarea de parcaje.
Nivelul de confort, igienă și, in
general, de civilizație al localități
lor depinde, intr-o măsură impor
tantă, și de aprovizionarea cu apă.
în consecință, acesteia 1 se acordă
un loc Însemnat în ordinea de pri
oritate a lucrărilor tehnico-edilitare. Vor fi extinse instalațiile ’ de
captare și de tratare și vor fi construiți 4 000 km de conducte noi de
distribuție a apei, asigurindu-se in
1985 o creștere a debitelor cu
25 la sută fată de anul 1980,

pare a apei etc. Prin aceste lucrări
se obțin creșterea cantităților de
apă potabilă și de apă caldă mena
jeră livrată orașului, satisfacerea
cerințelor obiectivelor industriale și
social-culturale.
Alimentarea cu apă potabilă se
însoțește în mod obligatoriu de spo
rirea posibilităților de evacuare a
apelor uzate. In acest sens, se pre
vede extinderea cu 3 200 km a sis
temelor de canalizare. în Capitală,
noile canale și rețele de canalizare
vor Însuma numai in anul in
curs 13,5 km. Pentru combate
rea poluării riurilor. în cadrul pre
ocupărilor generale de protecție a
mediului Înconjurător, este prevă
zută, de asemenea, realizarea unor
noi stații de epurare a apei la Bucu
rești și în 34 de municipii, orașe și
viitoare centre urbane, concomitent

cu extinderea capacității unora din
tre stațiile existente.
Nu putem încheia aceste însem
nări fără a aminti și cîteva pre
vederi legate de îmbunătățirea ac
tivității de curățenie in localitățile
urbane. Este vorba. în primul rînd,
de intensificarea mecanizării prin
cipalelor operațiuni de această na
tură, prin dotarea întreprinderilor
de profil cu circa 2 300 mașini spe
ciale și organizarea de ateliere pen
tru întreținerea parcului de utilaje,
prin crearea a 8 stații de incinerare
a reziduurilor menajere.
Este limpede pentru oricine că
realizarea unui asemenea program'
de amploare — pentru care s-au
prevăzut investiții de peste 23 mi
liarde lei și care presupune un nu
măr foarte mare de lucrări tehnico-edilitare diverse pe tot cuprinsul
tării — impune din partea consilii
lor populare, a unităților speciali
zate, un deosebit efort pentru mo
bilizarea tuturor forțelor de proiec
tare și execuție existente, muncă
sistematică și temeinic organizată.
Totodată, la înfăptuirea acestor lu
crări. se face de pe acum simțită,
Intr-o măsură tot mai accentuată,
prezenta cetățenilor înșiși. Ca prin
cipali beneficiari ai tuturor lucră
rilor amintite — lucrări care vor
conferi municipiilor, orașelor și co
munelor țării un plus de confort
și civilizație — cetățenii trebuie
să-și aducă aportul cu un plus de
eficiență, de energie, de pricepere
gospodărească,. în spiritul prevede- .
rilor Legii gospodăririi comunale,
adoptată de Marea Adunare Națio
nală la 1 iulie 1981.
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CUVÎNTUL MUNCITORULUI ÎN FORUMUL
DEMOCRAȚIEI Șl AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
aduce idei și experiențe
valoroase, propuneri și
soluții pentru perfecționarea
activității economice
S-au încheiat, recent, adunările generale ale oamenilor
muncii. Practic, începînd cu atelierele și secțiile productive,
pină la nivelul unităților economice, milioane de muncitori și
specialiști, de făuritori ai bunurilor materiale au dezbătut cu
grijă de gospodar, intr-un climat de înaltă exigență și răspun
dere muncitorească, problemele majore - economice și so
ciale — ale fiecărei întreprinderi și au adoptat măsurile nece
sare pentru perfecționarea in continuare a activității, pentru
realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest prim an al
cincinalului calității și eficienței, pentru transpunerea în viață
o hotăririlor Congresului al ll-lea al consiliilor oamenilor
muncii.
Fiecare nouă fundă a adunărilor generale — forurile su
preme ale democrației și autoconducerii muncitorești in între
prinderi - constituie, trebuie să constituie un prilej de puter
nică afirmare a democrației muncitorești socialiste, de exerci
tare a dreptului fiecărui om al muncii de a controla, de a
face propuneri și de a decide in legătură cu absolut toate

problemele care privesc colectivul respectiv. Nu există pro
blemă care să nu poată fi soluționată in bune condiții atunci
cind este supusă dezbaterii muncitorilor, adunărilor generale
ale oamenilor muncii — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.
In acest sens, și recentele adunări generale au demonstrat
că cele mai bune rezultate economice le-au obținut colecti
vele în core mecanismul consultării democratice, exigente și
responsabile funcționează bine, unde oamenii muncii, indife
rent de poziția pe care o ocupă în unitate, pot să-și exprime
nestingherit punctul de vedere in legătură cu unele neajun
suri, pot formula propuneri de perfecționare o activității și
unde aceste propuneri sint aplicate. Aceasta este, in fond,
însăși esența democrației noastre muncitorești, a întregii
noastre democrații socialiste, lată de ce tocmai aceste as
pecte ou fost urmărite cu prioritate de reporteri și corespon
denți județeni ai „Scînteii", prezenți la odunările generale
dintr-un mare număr de întreprinderi.

Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“ de la adunările generale ale oamenilor muncii
adunarea generală aștepta ca re
prezentantul Ministerului Indus
triei Metalurgice să dea răspun
suri concrete tuturor acestor pro
bleme ridicate de oamenii mun
cii din combinat. Probabil însă că
influențat de tonul dezbaterilor,
reprezentantul ministerului a
continuat analiza critică a activi
tății combinatului și a făcut o
expunere largă asupra sarcinilor
deosebite ce revin siderurgiștilor
de aici în timpul care a mai ră
mas din acest an și din întregul
cincinal ; ceea ce a fost, desigur,
binevenit și util. „Cît privește
problemele de aprovizionare
tehnico-materială — a spus ’ re
prezentantul ministerului — vă
neprevăzute și nedorite ale lini asiguram că le-am analizat îm
ilor de laminare, precum și oțe preună cu conducerea combina
lurile lingou și blumurile turna tului ; la unele am găsit Goluții,
te continuu, conform prevederi pentru altele vom căuta in con
lor din balanța materială".
tinuare rezolvări împreună cu
La rîndul lor, cocsarul Andrei conducerea ministerului". Scurt,
Petresc, furnalistul Petru Pu- dar neconcludent ! Pentru că in
ținelu, inginerii Nicolae Miclea afară de problema electrozilor,
și Ion Cioroianu, oțelarul Con despre care a promis că se vor
stantin Dumitru, sudoral Dumi aduce în cantitățile necesare,
tru Sava ,și mulți alții nu au vorbitorul a omis fie să și po
ocolit neajunsurile din activita menească de produse refractare,
tea proprie a sectoarelor în care piese de schimb și subansamble.
lucrează. S-a discutat mult și cu fier vechi, semifabricate din
folos despre posibilitățile de eco cooperare, atît de mult invocate
nomisire a resurselor energetice în cursul dezbaterilor. Cei pre
și a feroaliajelor, de folosire mai zenți mai auziseră asemenea asi
bună a utilajelor și instalațiilor, gurări generale din partea unor
de îmbunătățire a calității pro delegați ai forului de resort și
duselor, relevîndu-se că gospo la adunările generale precedărirea judicioasă a mijloacelor . dente...
tehnice și resurselor materiale
— Altfel spus, o abdicare de la
de care se dispune este de fapt rolul esențial pe care trebuie
în mina fiecărui om, a întregu să-l aibă reprezentantul centra
lui colectiv; De fiecare dată însă lei sau al ministerului : să solu
s-a făcut o disociere netă in ționeze efectiv, in bună măsură
tre cauzele și măsurile în conse încă înainte de adunarea gene
cință ce trebuie adoptate Ta rală. problemele majore de care
locurile de muncă, pe de o parte, depinde realizarea planului —
și problemele care trebuie so probleme cu care se confruntă
luționate de ministerul de resort, colectivul — si să fie in mă
pe de altă parte.
sură si răspundă clar, deschis
— Care a fost răspunsul re critiditbf 'ți pfopunerilor formu
prezentantului ministerului de late de 'Ptimenif-rrt'uncii la tribu
resort la numeroasele observații
critice’pe care înțelegem că le-au na' adunării generale. Altfel, spi
formulat participanta la dez ritul exigent șl responsabil ai
dezbaterilor nu poate avea fina
bateri ?
— Aici e aici ! în mod firesc. litatea scontată.

Informarea exactăpunctul de pornire
al analizei
competente
— Ce fapt deosebit ați notat.
Sabin Cerbu și Corneliu Cârlan,
la adunarea generală a oameni
lor muncii de ta
' COMBINATUL,
DIN
HUNESIDERURGIC
DOARA ?
— Pe două panouri mari, situate de o parte și de alta a
prezidiului, erau înscrise cu li
tere și cifre mari, față in față,
angajamentele asumate in între
cere pe acest an de colectivul
combinatului și stadiul realizării
acestora.
— De ce considerați aceasta
drept „fapt deosebit" ?
— Aici, la Hunedoara, nu e
ceva nou. Pentru unii poate
părea un simplu fapt, nonă însă
ne-a reținut atenția semnificația
pe care o are o asemenea „in
troducere" la dezbatere : grija
consiliului oamenilor muncii de
a-i pune în temă pe toți participanții la adunare atit cu acti
vitatea fiecărei secții, cît și a
unității în ansamblul ei. Pare
un amănunt, dar socotim foar
te importantă preocuparea de
a folosi orice modalitate care
să-l pună pe fiecare in situația
de a cunoaște totul, fiind astfel
in măsură să gindească bine, să
analizeze competent- și să vină
cu soluții eficiente. Cei prezenți
la dezbateri au înțeles bine pro
blemele lor, au avut in față
oglinda activității lor ; o oglindă
in care s-au reflectat deopotrivă
succesele — depășiri la produc
ția marfă și la productivitatea
muncii — și neimplinirile — răminerile in urmă la unele sorti
I mente de oțeluri, la cocs și la
export.
— Da, este un lucru esențial
pentru funcționarea efectivă a
democrației muncitorești. In
tr-adevăr, pentru a participa la
dezbateri trebuie ca fiecare, ab
solut fiecare om al muncii să
fie informat exact atit asupra
problemelor locului său de mun
că, cit și în legătură cu ansam
blul problemelor colectivului. In
fond, ei, participanții la dezba
teri, iau decizii nu numai in ce
privește un anume loc de mun
că, ci și ansamblul unității. Or,
pentru ca aceste decizii să fie
realiste trebuie să pornească de
la fapte, de la realitate. Așa cum
este ea, cu aspecte pozitive sau
critice. Dar, concret, ce ampren
tă și-a pus acest inspirat prelu
diu asupra desfășurării adunării
generale ?
— Semnificativ este faptul că
din cei 14 participant la dezba
teri, 11 au fost muncitori și
maiștri care lucrează nemijlocit
in producție. Vorbitorii nu au
găsit cu cale să rețină atenția
adunării cu înșiruirea succeselor
obținute de colectivele in care
lucrează ; succese, mai mari sau
mai mici, intr-un domeniu sau
altul, cu care, de fapt, se poate
mindri fiecare secție, fiecare
uzină. Fiecare a făcut o analiză
lucidă, critică, serioasă a situa
ției producției, supunînd tot
odată' adunării măsuri concrete
pentru îmbunătățirea generală
a activității economice.
— Socotit» consistenta aces
tor dezbateri ca fiind rezultată și
din faptul că cei mai mulți vor
bitori au fost oameni care lu-.
crează nemijlocit in producție ?
— în primul rind, in aceasta
constă reușita tuturor dezbateri
lor. Dar mai mult decit aprecie
rile noastre, elocvente ni se par
a fi cele cîteva secvențe desprin
se din cuvintul unor muncitori.
Iată, de pildă, ce am reținut din
rostirea luminatorului Mihai
Ciorogaru : „Avem unele rămineri in urmă in realizarea anu
mitor sortimente de laminate. Șă
recunoaștem deschis că in secția
noastră continuă să se manifes
te abateri de la disciplina mun' cii, de la normele tehnice. Și o
cauză este aceea că munca po
litică și de educație nu a fost
intotdeauna axată pe problemele
cele mai stringente cu care se
confruntă colectivul nostru. De
sigur, pentru ceea ce ne aparține
sintem direct răspunzători. Dar
solicităm conducerii combinatu
lui să urmărească cu mai multă
fermitate respectarea fluxului
programat al șarjelor calde în
tre oțelării și laminoare pentru
a se asigura reducerea consumu
rilor energetice și utilizarea de
plină a capacităților de produc
ție. După cum este necesar ca
Ministerul Industriei Metalurgice
să ne asigure produsele refrac
tare de care avem nevoie pentru
efectuarea unor reparații la
cuptoare, aminate de mai multe
ori. Totodată, să ne asigure și
o serie de piese de schimb fără
' de care se pot produce opriri

1iî

Darea de seama
care spune
prea multe riscă
să nu spună nimic
— Se știe că, potrivit legii,
consiliul oamenilor muncii tre
buie să prezinte adunării gene
rale o dare de seamă privind ac
tivitatea complexă desfășurată in
perioada analizată. Aceasta con
stituie, de fapt, documentul de
bază in jurul căruia se poartă
discuțiile. Darea de seamă dă
„tonul" dezbaterilor, extrage din
complexitatea problemelor p»
cele cu adevărat principale și
arzătoare și le supune discuției
colective pentru elaborarea, tot
in colectiv, a celor mai bune de
cizii. Constantin Priescu, ai ur
mărit la ÎNTREPRINDEREA DE
LEGÎJME ȘI - FRUCTE DOLJ,
una dintre cele mai importante
unități de profil difi țară, cum a
fost elaborată și ce ecou a avut
darea de seamă prezentată in
fața adunării generale. Care
este impresia de ansamblu ?
— Din capul locului, tovarășul
Ion Butărăscu, secretarul organi
zației de partid și președintele
consiliului oamenilor muncii,
ne-a asigurat: „Cunosc bine răs
punderile care-mi revin în, pre
gătirea adunării generale și
m-am străduit să mă achit cit
mai bine "He ele. Darea de sea
mă face o analiză concretă atit
pe persoane, pe factori respon
sabili, cit și pe fiecare din cele
cinci sectoare de activitate ale
întreprinderii".
— Ce ecou a avut o asemenea
dare de seamă!
— Dacă darea de seamă ar fi
fost așa cum spunea președintele'
consiliului, ar fi ’avut ecou in
rîndul participanților la adunare.
Dar ea a fost o înșiruire de ci
fre, un fel de „inventar conta
bil" al fiecărui sector, fără a evi
denția — atunci cind era cazul —
nici oamenii care au contribuit
la obținerea rezultatelor, nici pe
aceia care poartă răspunderea
„existenței unor producții slabe"
sau „creării unor goluri in apro
vizionarea orașelor din județ".
Faptul că pe parcursul a aproa
pe 15 pagini dactilografiate nu
este citat nici măcar un singur
nume spune, credem, totul des
pre așa-zisul caracter „concret,
analitic și combativ al dării de
seamă".
— Discuțiile?
— In general, au decurs după
„tonul" dat de darea de seamă.
Doar unul dintre vorbitori, in
ginerul Ion Tănase, a cam ,.supătaț" prezidiul prin cuvintul
său mai aspru: el a formulat
două întrebări asupra cărora
merita să se insiste pe îndelete

în adunarea generală: „Ce mă
suri ar trebui să adoptăm noi
sau să propunem organelor com
petente pentru cointeresarea
unităților in creșterea producției
de legume?" și ..Cind vom în
țelege să ne facem și autocritica
pentru calitatea slabă a muncii
desfășurate de unii specialiști,
de unele cadre de conducere din
cooperativele agricole ?“.
— Ce s-a intimplat după adu
narea generală ? De obicei, după
adunări In care nu se spune
mare lucru, discuțiile sint foar
te interesante...
— Am continuat investigația
pentru a afla de ce a fost așa
de slab pregătită adunarea ge
nerală a oamenilor muncii și
cum explică acest lucru factorii
care au răspunderi precise în acest domeniu. Ion Flămînzeanu,
președintele comitetului sindica
tului: „Eu sint detașat de două
Iutii la Băilești. Abia ieri am
venit la sediul întreprinderii.
Regret că a existat o prezență
necorespunzătoare și că aduna
rea nu a fost suficient de com
bativă.
Altădată,
adunările
noastre au fost mult mai bune".
Ing. Dumitra Ștefănescu, direc
torul I.L.F. : „Poate că trebuia
s-o atnînăm pentru a o pregăti
mai bine. Recunosc că tot greul
pregătirii adunării a fost dus de
președintele consiliului oameni
lor muncii". Hie Solomon, secre
tar al consiliului județean al
sindicatelor: „După ce am citit
darea de seamă, am făcut unele
observații. Colectivul de redac
tare' n-a ținut seamă de ele. Am
insistat asupra citorva dintre
neajunsuri în cuvîntul rostit in
adunarea generală" (n.n. : Așa
este — tovarășul Solomon a cri
ticat neajunsurile dării de seamă,
dar trebuie spus că a venit în
unitate cu numai două ore îna
inte de începerea adunării).
—- O nedorită mostră de for
malism și superficialitate din
partea tuturor celor care au avut
atribuții precise in pregătirea adunării generale. Or, cea mai
mică manifestare de formalism
in acest domeniu este, deopotri
vă, inadmisibilă și condamnabi
lă pentru că poate duce la com
promiterea — fie și numai in
fata unui colectiv — a rolului, a
forței pe care trebuie să o exer
cite forul suprem al autocondu
cerii muncitorești din întreprin
deri. Respectul ce se acordă de
toți factorii răspunzători pentru
buna pregătire, pină in cele mai
mici amănunte — darea de sea

mă nefilnd nicidecum un amă
nunt al adunărilor generale —
este, in ultimă instanță, respec
tul față de afirmarea in practică

a democrației muncitorești. Și
tocmai de aceea, in această pri
vință nu trebuie precupețit nici
un efort.

bază — îmi spunea Grigore Ion,
sondor-șef la brigada de inter
venție nr. 13 — este copilul ăsta
la care vă uitați acum, Vasile
Gheorghiu. Are 18 ani și un me
tru cincizeci și cinci. Dar știți ce
sondor am scos din el? Cînd
sîntem împreună, nu mă mai
plîng că trebuie ajutoare, știe să
muncească și îi place, nu fuge
de greu. Cine fuge de greu nu
apucă două chenzine aici, la
sonde".
Vasile Gheorghiu nu este singurul tînăr pe care l-am cunos
cut aici. De fapt, după cite mi
s-a spus, in ultimul timp schela
a întinerit (dacă ne referim la
media de vîrstă) cu aproape 10
ani. Discutăm cu Petre David și
cu alți sondori, din alte echipe
conducere, nu privesc numai că de
despre necazurile
tre trust ca la unica salvare din lor, intervenție,
despre acele necazuri care
orice situație ce se poate ivi.
nu
s-au
făcut
auzite in aduna
— Trustul are și el treburile rea generală. Cu
puține excep
lui. problemele „mari" — îmi ții,
ei m-au rugat să nu le dăm
spunea a doua zi sondorul-șef numele,
din cîte am înțeles, de...
Petre David, de la brigada de
că ar putea fi penalizați
intervenție numărul 19. Noi am teamă
îndrăzneală. Ei propun,
mai putea rezolva cîte ceva aici, pentru...
printre altele, un alt sistem de
între noi. Uitați-vă, la nivelul normare
a muncii, mai realist
secției noastre, brigăzile de in sau, și mai
schimbarea
tervenție n-au unele piese ele normatorului simplu,
corupt ș.a.
mentare pentru sonde, n-au în
închei cu convingerea fermă că
totdeauna scule pentru garnituri
de trei țoii pentru elevatoare. A- multe probleme s-ar fi rezolvat
înainte
chiar de a deveni pro
dică avem de toate, dar la gră
madă, la păstrare. Noi trebuie să bleme dacă ei, sondorii, ar fi
mergem la sonda la care avem participat activ, in spirit critic,
de lucru, să vedem ce trebuie muncitoresc Ia dezbaterile din
făcut, apoi cerem ce avem ne amintita adunare generală.
voie. ce ne lipsește. Pe urmă aș
Observație pe deplin justă !
teptăm, iar timpul trece. Pier ■ Este o gravă eroare, care se mai
dem ore. pierdem zile. La alte comite — e drept, în cazuri cu
secții, echipele de intervenție au totul izolate — ca adunările ge
pe rulotă tot ceea ce le trebuie nerale ale oamenilor muncii să
de obicei. Dacă participam Ta a- fie transformate in simple ședin
dunarea generală aș fi propus să țe de producție, ignorîndu-se
procedăm și noi ca ei, pentru a participarea directă a muncitociștiga ftatțr —-—------- —---- — —rului la dezbateri. Fără-eut>inAm mai discutat și cu alți son- tări anteredactate, fără opinii adori de ,lg, Scijelay d<£ ^traiâi^ ■ justate, ci cu’, ideile ,ji gindyrile
din Morerri. Ha Lmliepwrt-părO&u sale, exprimate -clar- și -tranșant,
mai reținuți, răspundeau scurt la -deschis și „taotrtevt\~așa-cum
întrebări și își vedeau de mun se procedează in cele mai multe
ca lor. Meseria de sondor i-a adunări generale și In alte or
„asprit" puțin, i-a obișnuit cu o ganisme ale democrației munci
anume izolare. „Omul meu de torești.

Dacă erafi prezent
la adunare, despre
ce ați fi vorbit?
—. Nu credeam că mai trebuie
argum ntat pentru a dovedi cit
de mult contează pentru reușita
unei dezbateri cu adevărat de
mocratice asigurarea unui climat
destins, in care fiecare om al
muncii să aibă curajul să-și ros
tească deschis, sincer puncțul
său de vedere în legătură cu una
sau alta din problemele aflate în
discuție. Dar să nu anticipăm re
latarea redactorului nostru Anica Florescu, care a fost prezentă
la adunarea generală a oameni
lor muncii de la SCHELA DE
EXTRACȚIE DIN MORENI.
— Nimeni nu contestă faptul
că, din mai multe puncte de ve
dere, prezența tovarășului direc
tor al Trustului petrolului Plo
iești, Nicolae Roșea, în cadrul
amintit, a fost extrem de utilă.
Om de acțiune, acesta a răspuns
pe loc multor probleme a căror
rezolvare ținea de competența
trustului. Dșr oricît de... supărat
ar fi pe Schela de extracție din
Moreni — și părea a fi foarte
supărat, -dat fiind faptul că în
treprinderea, după ce pe trimes
trul I a! aniîlui se afla în frttnteă clasamentului. in. întrecerea
sociălistă, pină la sfîrșitul se
mestrului s-a „pierdut" pe un
deva. spre sfîrșitul listei — to
varășul director a scăpat din ve
dere că nu poate rezolva singur
toate problemele înscrise pe or
dinea de zi a adunării generale,
oricui fiindp-i practic imposibil
să acopere întreaga gamă de
probleme complexe pe care con
ducerea acestei unități o impli
că. • Să nu mai vorbim de faptul
că printr-un asemenea „stil" —
întreruperea vorbitorilor, inter
venții caustice, ironii — era afectată pină și adunarea genera
lă, ca forum al democrației mun
citorești, în care fiecare om, in
diferent de funcția pe care o are,
are dreptul și datoria să-și
rostească nestinjeniț punctul
de vedere, să facă propuneri.
Dar aici, la Moreni, am avut tot
timpul impresia că asistăm,\ mai
degrabă, la o ședință operativă
de lucru, in al cărei cadru direc
torul trustului primește raportul
din partea celor chemați să con
ducă schela și stabilește ce mai
e de făcut.
— $1 nu s-a găsit nimeni care
să-l atragă atenția că se află, de
fapt, in fata, unui forum al de
mocrației muncitorești și că me
nirea sa este, in principal, să
răspundă la întrebări, sa soluțio
neze probleme?
— Credem că datoria aceasta
revenea adunării generale, re
prezentanților oamenilor muncii,
președintelui adunării generale,
președintelui consiliului oameni
lor muncii, vicepreședinților, tu
turor celor prezenți la dezbate
re. Numai că, din constatările
noastre, prea mulți erau „ocu
pați" să-și găsească circumstanțe
atenuante. Oare nu cumva și din
motivul că in sală se aflau, cu
preponderență, cadrele de condu
cere ale .schelei, personajul cel
mai important, sondorul, nu s-a
făcut auzit? în numele a peste
3 000 de oameni ai muncii se aflau de față aproximativ 130—140
de persoane (inițial ni s-a spus
că participă 185, dar și 185 În
seamnă, totuși, foarte puțin).
Oricum, pină la urmă am aflat
că. pentru sondori, pentru cei ce
lucrează nemijlocit în producție,
nu era... loc prea mult. „E o gre
șeală a noastră, recunoștea pre
ședintele adunării generale. Sala
aceasta este neincăpătoare pen
tru mai mulți oameni; avem, Ce-i
drept, și o sală mai mare aici, la
club, dar aceea este mult prea
mare. Are 800 de locuri".
— O sală e prea mare, alta e
prea mică... Dar in sala „prea
mică" de ce n-au fost asigurate
mai multe locuri pentru sondori?
— La o discuție pe care am
avut-o după adunare, primul se
cretar al comitetului orășenesc
de partid, tovarășul Viorel Șerban. spuneă: „Tovarășa ziaristă
ar fi vrut să audă cuvintul unui
sondor". „Au vorbit doi" — in
tervine președintele C.O.M., to
varășul Remus Moraru, referindu-se, firește, la reprezentanții
unor secții de producție, în fapt
un maistru și un șef de secție.
„Tovarășa ar fi vrut un «păl
maș», un om de la gura puțu
lui" — insistă tovarășul Șerban.
— Nu că ai fi vrut. Dar așa
ar fi fost normal. Așa ar fi avut
adunarea generală de ciștigat;
așa s-ar fi îmbogățit și planul de
măsuri cu o serie de propuneri,
de soluții ale sondorilor, care,
spre deosebire de cadrele de

Cînd repeți
autocritica e semn
că n-a fost făcută
cu seriozitate
— Să ascultăm relatările lui asta multă producție — eu cred
Paul Dobrescu șl Mihai VișOiu, că acum și aici trebuie să aflăm
prezenți la adunarea generală a cauzele acestei situații. Ce mă
oamenilor muncii de la COM suri a luat consiliul oamenilor
BINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE muncii, de îndreptare a lucruri
CHIMICE DIN SLOBOZIA :
lor ? Altfel, putem să mai facem
— Trecuse mai bine de o oră multe ședințe. Pentru că, iată,
Si jumătate de cind începuse a- cu un an în ui-mă am discutat
dunarea generală și dezbaterea că la fabrica de amoniac nu s-a
propriu-zisă încă nu se „amorsa realizat planul decit in propor
se". Probleme de discutat erau ție de 80 la sută. Acum aflăm
multe și importante. Doar colec că neindeplinirea este și mai
tivul Combinatului de îngră mare. De aceea spun eu ca să
șăminte chimice Slobozia se afla privim mai atent în grădina
în situația cu totul neplăcută de noastră, să vedem de unde vin
a nu-și fi îndeplinit integral pla lipsurile, să luăm măsuri si să
nul la nici un indicator. In le urmărim, Mai bine zis. să le
unele sectoare, nerealizările au aplicăm, iar la adunarea viitoacrescut. Darea de seamă însă . re să vedem dacă măsurile luate
se dovedise preocupată să cu au dat rezultate, ca să mergem
prindă aproape în mod egal toa mai departe. Etl cred că numai
te aspectele, fără a propune a- alșa putem face pași înainte pe
dtmării o problematică priorita drumul redresării.
ră, fără a pătrunde în profunzi
— Care a fost reacția particimea cauzelor mai mari ale situa panților la adunare la auzirea
ției cu totul necorespunzătoare. acestor cuvinte ?
Cu alte cuvinte, fără a oferi
— Sala prinsese viată. Se
puncte de orientare și substanță auzeau cuvinte scurte, aproba
dezbaterilor ce aveau să urmeze. tive. Privirile participanților* se
La rîndul lor, luările de cuvînt întorceau tot mai des către
nu se intîlneau între ele. erau colțul din spate al sălii, de unde
lipsite parcă de un ax central. cuvintele simple ale lăcătușului
Lista celor înscriși la cuvînt Drăgan Stan proiectau o lumină
se apropia de sfîrșit. Iată că reală asupra problemelor între
este invitat să vorbească și unul prinderii. Unii dintre cei care
din cei care s-au hotărît mai greu conduc anumite sectoare deve
să se înscrie pe lista vorbitori niseră brusc mai neliniștiți, se
lor. Este lăcătușul Drăgan Stan, mișcau mai des pe scaune, mai
de ia fabrica de azotat.
ales că reprezentantul comite
— Eu, tovarăși — și-a început tului județean de; partid subli
el, simplu, cuvintul — poate nu mase fără echivoc : „Da, așa
mă pricep la toate cite s-au spus trebuie să se discute intr-o adu
aici. Dar aș propune să discu nare generală, tovarăși".
tăm mai gospodărește. Pe mine
Pentru comunistul Drăgan
ca muncitor mă doare tare mult Stan, cuvintele „să privim mai
să aud că nu am realizat o pro-, atent in propria noastră grădi
ducție în valoare de zeci de mi nă" nu erau o simplă figură de
lioane de lei. iar acum. aici, in stil, ci un răspuns serios, o re
adunare, fiecare cere cite 'un lu plică la multe din justificările
cru mic, care nu va rezolva nici ipvoSate de vorbitori pentru a
el mai nimic. Dacă la fabrica de motiva lipsurile existente. De
azotat nu s-a realizat la, timp pildă, în toate, în absolut toate
pornirea — și am pierdut pentru luările de cuvint s-a spus răs

picat că slaba pregătire a absol
venților liceului de specialitate
stă la baza multor nerealizări și
deficiențe. Nu fără surprindere
am aflat însă că forul tutelar al
liceului este chiar combinatul,
că practica in producție este
coordonată de specialiștii din
combinat, că instruirea teoretică
la materiile de bază este reali
zată de aceiași specialiști, că
organizația de partid din între
prindere nu a analizat niciodată
modul în care liceul asigură
pregătirea
muncitorilor
de
miine ai întreprinderii...
— A începe mai intii cu ceea
ce depinde destine, a lua măsuri

și a urmări, aplicarea lor — iată
ce defineau vorbele simple ale
comunistului Drăgan Stan. Este
condiția primă nu numai pentru
a face pasul înainte — dorit și
necesar — in îmbunătățirea ac
tivității de producție, ci si pen
tru a utiliza cu mai mult folos
cadrul democratic oferit de adu
narea generală, pentru a trans
forma dezbaterile din acest fo
rum intr-un instrument de ana
liză lucidă si de perfecționare
reală- a muncii, de ridicare a
răspunderii — oxigenul care dă
viață autoconducerii muncito
rești.

Propunerile
se aplică,
productivitatea
crește, planul
se realizează
— Silvestri Ailenei, ai revenit
ieri, după o lună de la desfă
furarea adunării generale a re
prezentanților oamenilor muncii,
la ÎNTREPRINDEREA DE CON
FECȚII DIN BOTOȘANI. Cite
dintre măsurile adoptate au fost
aplicate pină acum in producție ?
— Aproape toate — ne-a răs
puns la această întrebare to#
varășa Violeta Frai, inginerulșef al întreprinderii. Dar asta
încă nu spune totul — a conti
nuat interlocutoarea. întrucît.
soluționindu-se in mai puțin.
de o săptămină și probleme ce
țineau de competența centralei,
efectul pe cale îl scontam a
inceput să se vadă încă din pri
ma decadă a lunii". Cîteva mi
nute mai t.îrziu. contabilul-șef al
unității, tovarășa Eugenia Teo
dora, ne prezintă „efectul scon
tat" : primele două decade ale
lunii august s-au încheiat cu un
spor suplimentar Ia producția fi
zică de 2.5 la sută. Sortimentația
produselor s-a respectat întru
totul, livrările la export s-au
desfășurat conform „graficelordevans" aprobate de adunarea
generală. „Așa că — a conchis
tovarășa contabil-șef — vom în
cheia luna august recuperind din
restanțe vreo 3—4 milioane lei".
— Ce probleme mai importan
te au fost dezbătute in adunarea
generală, in urmă cu o lună, și
cum au fost soluționate ?
— în această unitate s-a insti
tuit o tradiție ca dezbaterile din
adunarea generală a oamenildr
muncii să fie canalizate asupra
problemei „cheie" pe care o im
pune, in perioada premergătoa
re desfășurării forumului mun
citoresc. bunul mers al activită
ții de producție. „Asta nu în
seamnă — ne preciza președin
tele adunării generale, tovarășa
Ana Timofte — că celelalte pro
bleme sint omise de pe ordinea
de zi. Pină la urmă toate sint
aduse in discuție, dar «văzute»
oarecum prin prisma obiectivului
principal". în cazul ultimei adunări generale, obiectivul care
a concentrat întreaga atenție a
fost
sporirea
productivității
muncii, în condițiile creșterii
concomitente a parametrilor ca
litativi ai produselor.
Era aceasta cea mai arzătoare
problemă la ordinea zilei ? „Ab
solut — a confirmat tovarășa
Timofte — deoarece in cele 2.4
procente cite ne-au lipsit pen
tru a ne realiza productivitatea
planificată pe semestrul I se re
găsesc aproape toate restanțele
unității. La producția fizică și
netă, la export și la beneficii.
Ba chiar, așa cum s-a apreciat
in adunarea generală, și depăși
rile la cheltuielile totale și ma
teriale. dacă avem în vedere pe
nalizările pentru neonorarea Iii
timp a contractelor, consumurile
sporite de energie și combusti
bil, datorate mersului in gol ai
mașinilor și utilajelor ori absen
țelor nemotivate. Și tocmai
acesta este meritul adunării
noastre generale,: că, a găsit și
a stabilit soluții de remediere
pentru fiecare din neajunsurile
menționate".
Redăm succint din măsurile

adoptate în cadrul forumului
muncitoresc al întreprinderii :
„Organizatorii grupelor sindicala
și membrii consiliului oamenilor
muncii vor discuta nominal, in
următoarele trei zile, cu fiecare
dintre muncitorii ce absentează
nemotivat, apelează la concedii
fără ’ plată, insistîhd pentru
curmarea definitivă a acestei si
tuații",: PropiffleiSaa aparține
muncitoarei Mariă' Apetrei, pe
care am întrebat-o : „Ce ați avut
în vedere cind ați adus-o în
atenție ?“. „în primul rind cele
17 000 ore-om absențe nemotiva
te, învoiri ori concedii fără pla
tă înregistrate in primul semes
tru al anului. Știți care este va
loarea acestui timp 7 Echivalen
tul in producție a 37 800 cămăși,
respectiv cam o treime din ne
realizările producției marfă pen
tru perioada planificată". „Și cu
ce s-a soldat propunerea 7“ —
ne-am adresat tovarășei Lucica
Tudose, președintele consiliului
oamenilor muncii. „Nici un ab
sent nemotivat in cursul lunii
august, la care se adaugă redu
cerea substanțială a solicitărilor
pentru concedii fără plată ori de
boală. Căci mai avem și dintre
aceia pentru care inclusiv conce
diile de boală deveniseră... pro
gramate". O altă propunere viza
încredințarea atelierului de la
etajul al III-lea în răspunderea
unuia dintre cei mai autoritari
membri ai consiliului oamenilor
muncii. „La acest etaj este
dezordine, se risipește mult timp
in discuții inutile" — își argu
menta propunerea maistrul Con
stantin Balan. Acum, după o
lună, el însuși recunoaște îmbu
nătățirea : „Nu a fost muncitor
din acest atelier să nu realizeze
norma de producție în primele
două decade ale lunii august".
La măsurile de ordin disciplinar
s-au adăugat altele tehnico-organizatorice : generalizarea proformării buzunarelor la bluzele
„Confex". modernizarea opera
ției de lipit pungile la buzuna
re. introducerea unei noi tehno
logii la călcatul mînecilor și
manșetelor, adoptarea unui sisterp de transport interuzinal in
atelierul pentru finisatul panta
lonilor, raționalizarea sistemului
de alimentare cu abur tehnolo
gic a atelierelor etc. Practic,
toate măsurile adoptate sint
aplicate sau in curs de aplicare.
— Ce rezultate finale se esti
mează prin aceste măsuri ?
— Inginerul Nicolae Pasăre,
directorul întreprinderii, ne-a
precizat : „Potrivit calculelor
noastre, pină la sfîrșitul lunii
septembrie, deci al trimestru
lui III, vom recupera în între
gime toate restanțele din pe
rioada anterioară, inclusiv cele
la export. Totodată, s-au creat
condițiile necesare pentru reali
zarea integrală a planului anual
la toți indțcatorii economico-financiari și, in primul rind, a
fondului de marfă destinat par
tenerilor externi, unitatea noas
tră definind cea mai mare pon
dere în exportul pe care îl rea
lizează anual județul Boto
șani".

Adunările generale ale oamenilor muncii s-au încheiat. Ecoul dezbaterilor democratice, muncito
rești a coborît din sala ședințelor in secțiile de producție; ideile și propunerile formulate de muncitori și
specialiști au îmbogățit tezaurul gindirii colective, s-au dovedit deosebit de valoroase in definitivarea
măsurilor ce trebuie luate, in continuare, pentru realizarea tuturor indicatorilor planului pe 1981 - primul
an al cincinalului calității și eficienței. Important este acum ca> pretutindeni, in fiecare unitate economică,
la fiecare loc de muncă, să se acționeze pentru transpunerea neîntîrziată in viață a propunerilor și solu-,
țiilor practice utile prezentate in dezboterile adunărilor generale, menite să asigure creșterea producției
și a eficienței economice. Este acesta un semn de înalt respect față de cuvîntul muncitoresc, față de
opinia omului muncii, este, înainte de orice, condiția fundamentală pentru perfecționarea in continuare și
ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității productive în fiecare întreprindere, corespunzător
exigențelor sporite ale actualei etape de dezvoltare economico-socială a țării.
Relatări consemnate de Viorel SĂLAGEAN
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DACĂ AR FI SĂ REELABORATI PROIECTUL
DE DIPLOMĂ, CUM AȚI PROCEDA?
Spre a se sugera cît mai expresiv
dimensiunile pbtențialului de creație
cu care, de regulă, se identifică stu
denții ultimului an. cînd îsi elabo
rează proiectul de diplomă, colecti
vul acestora din fiecare facultate este
adeseori asemuit cu al unor verita
bile institute de cercetare și proiec
tare care, timp de un an întreg,
gîndesc. investighează, elaborează și
testează soluții tehnico-știintifice noi.
Îndrăznețe, cu o bogată finalitate
aplicativă. Comparația anticipează
adesea rezultate excepționale în nu
mele cărora se formulează cerințe
cu privire la sensibilizarea unităților
economice, la obligația acestora ca. odată solicitată intervenția tehnicoștiintifică a proiectelor studențești,
soluțiile superioare astfel oferite să
fie analizate și aplicate fără obișnuite
le amînări lipsite de argumentație.
Exprimată în acești termeni, compa
rația amintită aduce în bună măsură
foloase reale. întru totul meritate,
învătămintului superior.
Iată însă că există șl o altă poaibilitate de „înavuțire" cu nimic
mai puțin avantajoasă pentru învătămîntul superior, prilejuită de auto
evaluarea proiectului de diplomă de
către proaspeții absolvenți, după sus
ținerea acestuia. Solicitați să-și for
muleze astfel opiniile, toti manifestă
de regulă o asemenea stare de spirit
lncît — îti dai ușor seama — dacă
ar fi să-și reelaboreze lucrarea, fie
care ar ști cum să-i sporească va
loarea. Faptul în sine, pe lingă fun
damentala lui importantă morală,
prilejuiește numeroase observații și
propuneri concrete.* formulate din
interiorul procesului de învătămint
Si care, ca atare, vizează perfecțio
narea nu numai a metodologiei ela
borării proiectului, ci și a activității
universitare in ansamblul integrării
cu cercetarea și producția.
Așadar, dacă ar fl să reelaborati
proiectul de diplomă, cum ati proce
da 7 întrebarea o adresăm direct
proaspătului inginer Mihai Voronca,
absolvent ’81 al Facultății de ener
getică. grupa 253 de la Politehnica
bucureșteană ; cu toate că proiectul
său a întrunit cele mai elogioase
aprecieri, interlocutorul nostru nu
întîrzie cu răspunsul : „L-aș face mai
bun. adică mal bine fundamentat din
punct de vedere științific, cu un mai
larg orizont de sinteză și. bineînțe
les. cu o eficacitate tehnico-eoonomică și mal înaltă". „Condiția ?“ „Fi
rește. o activitate personală mal sis
tematică. dar. totodată, și o structură
universitară mai bine adaptată dina
micii știintfel și tehnicii contempora
ne". „în ce sens
„Temele de
proiect se repartizează în semestrul
al Il-lea din anul al IV-lea, tocmai
spre a se preîntîmpina criza de timp
frecventă la acest capitol. Dar o ase
menea criză de timp tot apare". „De
ce 7“ „în mare parte deoarece cursu
rile de specialitate, cel puțin în fa
cultatea noastră, încep in anul al
IV-lea si adeseori se sfîrșesc în anul
al V-lea. Cum să aprofundez! siste
matic proiectul de diplomă, cum să-l
orientezi spre cele mai inalte cote de
eficientă tehnico-economică, din mo
ment ce fazele elaborării sale ade
seori premerg problematica discipli
nelor de specialitate 7 După- opinia
mea. distribute cuxșurlkn .ar trebul .să fie mai puțin rigidă si. acolo up de v
este posibil, uriele cursuri de Specia
litate să Înceapă din anul al IlI-lea.

(Istorie,

iar unele cursuri generale, cînd nu
pot fi mai bine concentrate, să con
tinue eventual și în anul al IV-lea".
Nu este o opinie singulară. Adepti
al ei se întllnesc inclusiv printre pro
fesori universitari, specialiști din pro
ducție și din cercetare, care aprecia
ză că absolutizarea distribuirii com
pacte, pe orizontală (nrimii ani „pa
chetul" întreg de discipline generale
după care urmează în bloc cele de
specialitate ș.a.m.d.) se înfățișează ca
depășită astăzi, cind mobilitatea In
tra si interdisciplinară. corelația sis
tematică dintre toate domeniile știin
țifice solicită, mai ales în domeniul

Sugestii ale unor tineri ingineri în sprijinul
legării mai puternice a învățămîntuiui
cu producția
pregătirii. Inclusiv prospective, a vii
torilor specialiști, o viziune dialecti
că. sinonimă cu viata Însăși.
Dealtfel, principiul complltudinil
îsi află, firesc, punctul de susține
re Inclusiv th modul de elaborare a
proiectelor studențești de diplomă.
Prof. univ. Constantin Bălă, prorec
tor al Politehnicii bucureștene. ne re
lata despre contribuția de seamă pe
care mai multi studenti au adus-o
la obținerea unui succes tehnico-ștlintific remarcabil : realizarea insta
lației și a tehnologiei de turnare în
forme vidate. O informație asemă
nătoare aveam s-o aflăm de la conf.
univ. dr. Dumitru Căluianu. de
canul Facultății de mecanică din Ga
lati : cei 33 de component! ai pri
mei promoții de sudori a secției de
subingineri. care funcționează la
„Progresul" Brăila, au realizat. în
cadrul proiectului lor de diplomă, un
robot si alte mecanisme automate
pentru sudură.
Cum au fost posibile asemenea In
tervenții studențești, și incă sub for
ma proiectului de diplomă, a că
rui nevoie de individualizare este atît de evidentă ? Răspunsul este re
lativ simplu : prin alcătuirea de co
lective mixte, cu studenti de la mai

PROGRAMUL 1

0,00—10,00 Teleșcoalâ
10,00 Artiști de frunte al scenei lirice
românești
10,30 Oamenii orașului — orașul oame
nilor : Motru
10,50 Valsuri celebre
11,20 Destinul unor mituri. Prometeismul — confruntare între rațiune
șl concepțiile retrograde (II)

flecare dată o finalitate remarcabi
lă — ne declară Constantin Bucșan,
absolvent al Facultății de mecanică,
grupa 554 — ele trebuie să atace pro
blemele care frămîntă industria. Așa
dar. probleme complexe ce nu pot
fi întotdeauna soluționate in cîteva
luni". „Și atunci
„Atunci' se im
pune conlucrarea? si pe ani de stu
dii, nu numai pe specialități. Lu
crarea dusă piuă Ia un anumit punct
de o echipă mixtă poate fi reluată
și dezvoltată un an mai tirziu de
studenti ai promoției următoare, in
regim de contract economic. Numai
că aid mai intervine ceva : între
prinderea. firește, contractează ‘ cînd
are certitudinea rezultatelor. Dar
certitudinea In proiectare vine după
încheierea lucrării. Așadar, după
susținerea proiectului de diplomă. De
pildă, un coleg a proiectat rotile ovale pentru debitmetre. Rezultatele
lui foarte bune au fost observate abia la susținerea proiectului de di
plomă. Acum a plecat In producție.
Cine se ocupă de valorificarea con
tractuală a unei asemenea lucrări re
marcabile 7 Eu cred că facultatea e
cea dinții care ar trebui să-și pună
întrebarea și. drept urmare, s-o și
rezolve".

„ROMANIA-FILM” prezintă :

Odată cu imperativul conlucrării
tematice se impune, firește, și cel
al conlucrării intra sau interdepar
tamentale : „Proiectul meu de diplo
mă are la bază un contract amplu
de cercetare, cu participant! din mai
multe centre universitare. N-aș pu
tea vorbi de o conlucrare ideală. Se
resimte încă o insuficientă colabo
rare, poate și din greutatea per
ceperii întregului ca realitate orga
nică. Situația ca atare mi-a reamin
tit de unele cursuri universitare : fie
care încerca să epuizeze probleme
le, ignorind însă similitudinea de in
tenții. iar uneori chiar de procedee,
a celui dinaintea sau de după el șl.
in ultimă analiză, pierzînd uneori
din vedere tocmai problematica de an
samblu. (Corina Alexandrescu. Facul
tatea de automatică, grupa 351 B).
„Convingerea mea este că nici o lu
crare de diplomă nu poate face ab
stracție de dinamica revoluționară a
realității contemporane ; chiar atunci
cînd tematica include cercetarea fun
damentală. importanta ei aplicativă
are un caracter cert. Ca atare, cerce
tarea fundamentală se cere repusă in
drepturile sale inclusiv In lucrările
studențești de diplomă, lucrări prin
excelentă prospective, anticipative".
(Vladimir Ciocan, Facultatea de au
tomatică, grupa 351 B).
Neîndoielnic, asemenea propuneri
nu acum și nu doar de către stu
denti se formulează tntîia oară. Adincirea integrării dintre învătămîntul superior, cercetare și producție
le-a consacrat de multă vreme actua
litatea. Esteemai mult decit firesc ca
ele să fie studiate cu atenție de fo
rurile noastre de învățămînt, și, desi
gur, să fie avute In vedere In ca
drul preocupărilor privind perfectio
narea Invățămîntului, legarea lui mal
strînsă de practică, de viață. Schim
burile de opinii, colaborarea perma
nentă Intre toți specialiștii din învăță
mînt. cercetare și producție pot so
luționa problemele menite să ducă la
rezultate pozitive în această direcție,
determinînd astfel stimularea și va
lorificarea întregului potențial da
creație specific proiectelor de diplo
mă ale studenților.

Miercuri, tovarășul Cornel Burtică,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe ministrul Industriei din Egipt,
Taha Zaky. Au fost discutate as
pecte ale amplificării, pe multiple
planuri, a schimburilor comerciale și
cooperării economice dintre România
și Egipt, In spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul convorbirilor din
tre președinții Nicoiae Ceaușescu și
Anwar El Sadat
La convorbiri au participat Moha
med Wafik Hosny, ambasadorul Re‘ publicii Arabe Egipt la București, și
Ion Iosefide, ambasadorul țării noas
tre la Cairo.

Mihai IORDANESCU

CONVOI U L“

în aceeași zi, tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului,
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, președintele părții române în
Comisia mixtă de colaborare econo
mică româno-egipteană, a primit pe
Taha Zaky, ministrul industriei din
Republica Arabă Egipt.
Cu acest prilej a fost examinat
stadiul relațiilor dintre România și
Egipt in domeniul industriei miniere,
petroliere și activității geologice. Tot
odată, au fost discutate posibilitățile
pentru dezvoltarea colaborării între
cele două țări, inclusiv prin consti
tuirea de societăți mixte, ta diverse
sectoare de activitate.

în cursul zilei, oaspetele a avut în
trevederi cu ministrul industriei chi
mice, Gheorghe Caranfil, și ministrul
industriei construcțiilor de mașini,
loan Avram.
Ministrul egiptean a vizitat, de ase
menea, întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie".

★

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul
minelor, petrolului și geologiei, și
Eduardo Ortega Gotnez, ministrul
resurselor naturale și energetice din
Ecuador, au semnat miercuri Memo
randumul asupra convorbirilor ro-,
mâno-ecuadoriene de la București ta
domeniul petrolier și minier.
în document este exprimat inte
resul părții ecuadoriene ca România
să coopereze in diferite domenii de
activitate, între care explorările și
exploatările de petrol, prestările de
servicii petroliere, realizarea unor
viitoare obiective industriale pentru
rafinarea petrolului și producerea în
grășămintelor chimice, precum și
pregătirea personalului tehnic ecuadorian în sectorul petrolier.

Tovarășul Cdtrnel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, l-a pri
mit în cursul dimineții de miĂrcuri
pe Eduardo Ortega Gomez, prilej* cu
care au fost analizate posibilitățile
existente ta vederea creșterii volu
mului de schimburi economice din
tre România și Ecuador. Totodată,
au fost identificate ca domenii de
interes comun realizarea în coopera
re a unor capacități tadustriale, lu
crări de explorare și exploatare pen
tru petrol în Ecuador, precum și pre
lucrarea ta România da țiței ecuadorian.
La semnarea memorandumului și
Ia primire «r fost de față Luciu do
Almeida, însărcinatul cu afaceri -ei.
al Ecuadorului la București.

o producție a Casei de filme Unu
Scenariu i Horla Nicoiae Murgu.
Decoruri : Victor Țapu. Costume :
Marilena Panaitescu. Muzica i Tiberiu Olah, Montajul i Gabriela Nasta. Sunetul t Mihal Orășanu. Ima
ginea : Liviu Pojoni. Regia s Mircea
Moldovan. Cu s Emil Hossu, Mircea
Cosma, Stelian Stancu, Traian Stănescu, Ion Anestin, Ion Besoiu,
Ernest Maftei, Costel Constantin,
Aristide Teică, Nae Gh. Mazilu șl
Margareta PogonaV-Film realizat ,4n
studiourile Centrului de producția
• • ' cinematografică „București*

limbă, cultură i Știința in slujba păcii și progresului
(Urmare din pag. I)

La scurt timp după apa lă, mazăre, mișca, moș,
riția masivei Istorii a lim rață, simbure, stăpin, zăr
bii române, de prof. G. Ivă- etc). Recenta carte a prof.
nescu (Iași), în care sinte I.I. Rusu lămurește proble
za cercetărilor noi oferă, ma complicată a elemente
împreună cu judecățile o- lor autohtone și a cadru
biective ale autorului, o lui ■ istoric-cultural din epo
perspectivă adincă, docu ca străveche, preromană, a
mentată, instructivă asupra trecutului nostru.
trecutului istoric, lingvistic
Partea centrală a studiu
și cultural al poporului nos lui de sinteză despre care
tru — acad. Ion Coteanu vorbim o constituie evolu
tipărește un volum de stu ția latinei instaurată în Da
dii și sinteze noi asupra cia, procesul secular de
Originilor limbii române, conturare a limbii române,
— titlu care poate surprinde care continuă neîntrerupt
la prima vedere: de ce latina populară, cu asimila
pluralul din titlu, de vre rea și crearea dinăuntru a
me ce toată lumea știe că acelor elemente de structu
româna se trage din latină, ră definitorii pentru speci
iar originile ei nu sînt decît convergente către o sur
să unică: romanitatea ei.
azi mai evidentă, mai pro
nunțată decit în trecut 7
Nu e vorba în acest titlu
la plural de subestimarea
originii latine a limbii noas ficul ei: apariția unor su
tre, ci de luarea in conside nete noi (p. 32—35), înfă
rară a elementelor — dacă țișarea nouă a cuvintelor
termenul nu este impropriu (p. 36—40), noi forme gra
— componente ale structu maticale, precizind unele
rii românei, care in evolu schimbări la substantive,
ția ei specifică a păstrat adjective și verbe (p. 41—
influența de substrat, ana 47). Cred însă că sistemul
lizate atent de autorul a- atit de complex și de ori
cestui volum, deci din tra- ginal al pronumelor româ
co-dacă, elemente prezente nești, atit de bogat, privit
ta fonetică, lexic și grama din perspectiva romanită
tică, iar după fixarea lati ții, merita un spațiu adec
nei pe pămîntul Daciei aa- vat, căci el ilustrează, cum
similat, cu mare forță, in nu se poate mai bine, ca
fluența slavă (căci în Da racterul conservator și ino
cia slavii nu și-au impus vator ta același timp al ro
supremația, ci au fost ab mânei. Din confruntarea
sorbiți și romanizați), cit celor două tendințe contra
și alte influente, ca cea dictorii în aparentă, de-a
maghiară, mai redusă. Deci lungul sec. III—VII, a ape fondul străvechi daco- părut treptat noua formă a
trac s-a așezat definitiv latinei dunărene, a romani
limba și cultura latină: — tății orientale, care începea
dar acel fond preroman nu să fie limba română (auto
este neglijabil — autorul rul intitulează un capitol :
punînd în evidență elemen
tele păstrate, unele detalii „Cum arăta limba română
importante din structura către sfîrșitul secolului al
românei, mai ales cuvinte, IlI-lea și începutul secolu
nume proprii, nume de lui al IV-lea"), latina din
plante, dar și cîteva ele Dacia (termen pe care-1
mente fonetice și gramati preferăm, căci acoperă o
cale (p. 19—27); mărturiile realitate istorică mai exac
sînt puține, întîmplătoare.
dar vocabularul nostru păs tă decit ceilalți termeni fo
trează identificate aproape losiți) a rămas o arie la
200 de cuvinte din fondul terală a romanității Întinse
autohton (cele mai impor de odinioară și ca atare a
tante puteau fi citate aici : conservat trăsături vechi cu
abur, balaur, caier, căciu mai multă fidelitate decit

tV

multe specialități, care să se com
plinească în realizarea integrală a
unei lucrări, alcătuită în final din
suma unor proiecte de diplomă, fie
care abordînd. în raport cu specia
litatea autorului, o componentă a
problemei în studiu. Este o formu
lă modernă, aptă să valorifice deo
potrivă disponibilitățile de colabora
re specifice integrării, cît si poten
țialul de creație al studenților din
ultimul an. Și. ca orice formulă, ea
poate fl încă perfecționată. Ne-o
spun. în continuare, proaspeți ab
solvenți ai Politehnicii bucureștene :
„Ca proiectele de diplomă să aibă de

Cronica zilei

romanitatea continuă occi
dentală. Dar, ceea ce este
nou ca idee și formulare în
cartea lui I. Coteanu:
a doua romanizare este sin
tagma care vrea' să subli
nieze capacitatea românei
de a rezista și de a asimi
la tot ceea ce a pătruns și
a rămas în Dacia veche, ea
cuprinde în sine, poate, o
explicație de ce pluralul
Originile limbii române —
influența slavă fiind o com
ponentă, chiar dacă minoră,
a structurii specifice a acestei romanițăți orientale.
A doua romanizare „este
ilustrată de adoptarea treptată a limbii române de

populațiile migratoare așe
zate în Dacia în secolul al
VI-lea și după acest secol"
(p. 65). O întrebare însă,
legată de ceea ce F. Lot a
numit, în 1938, „o enigmă
și un miracol: poporul și
limba română", adică păs
trarea numai în Dacia a
romanității orientale de odi
nioară:' nu cumva substra
tul traco-dac și bilingvismul
daco-latin (cum îi spune
autorul) au fost un temei
solid de fortificare a pu
terii de viață a limbii lati
ne, devenită, înaintea așe
zării slavilor, limbă româ
nă? Migrațiunea popoare
lor și-a impus forța, speci
ficul etnic peste tot în ju
rul Daciei — dar nu în această provincie romană,
unde daco-romanil nu nu
mai că au rezistat năvăli
torilor, dar i-au și asimi
lat, i-au făcut români prin
absorbire, prin „a doua reromanizare", cum zice cu
dreptate I. Coteanu. Reali
tățile istorice ațe persisten
ței, ale duratei și forței po
porului daco-roman sînt
evocate ta partea finală a
studiului (cap. Torna, torna, fratre); în această pri
vință : țară, rumân, româ
nie sînt legate de o istorie
specifică a latinității orien
tale, latinitate, devenită
limbă șl cultură română în

11.50 Un virtuoz al naiului — Nicoiae
Ptrvu
lî,00 Telex
12,10 închiderea programului
16,00 Telex
ÎS,05 Teleșcoalâ. Vă propunem o expe
riență. Metode și mijloace de tnvățămlnt în domeniul metalurgie
16.35 Reportaj pe glob : Vilnius — isto
rie și prezent
16,55 La vorona — emisiune folclorică
17,25 Viața culturală
18.35 Desene animate
19.00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică
19.50 Ora tineretului
20.35 în lumea enigmelor — serial ști
ințific. Episodul 8 i Viața ta
adîncuri

condiții despre care au vor
bit, la un secol după Hașdeu, cu erudiție și deosebit
interes Alf Lombard, J.
Goudet, W. Bahner, după
ce Tagliavini și Ruffini
ne-au dat cărți substanțiale
despre romanitatea și speci
ficul limbii noastre. în spe
cial Destinele latinității orientale (text francez din
1967, in românește în Ra
muri, 3/76) a lui Lombard
și, mai recent studiul întins
ăl prof. J. Goudet (Lyon)
despre Romanitatea orien
tală — chestiuni de me
todă („Dacoromânia", Frei
burg, III),'in care o formu
lare neașteptată: Limba ro
mână „este piatra unghiu
lară a intregii romanități"
va surprinde poate pe
multi; autorul explică însă
de ce cunoașterea detaliilor
de structură și de lexic din
română, unele fiind păstrate
numai aici din latină, ține
de precizarea științifică a
faptelor de evoluție istorică
a romanității în ansamblu,
iar fără aceste elemente cu
noașterea istoriei limbilor
romanice este imperfectă.
Acum un secol Hașdeu in
a sa Istorie a limbei româ
ne spusese că această lim
bă are „în cumpănă aceeași
greutate pe care o are ra
mura occidentală întreagă",
pentru că româna „singură
reprezintă ramura orientală
a familiei romanice" (p.
XIV).
Studiul lui I. Coteanu aduce precizări și perspecti
ve noi pentru cunoașterea
istoriei și specificului lim
bii, legat de trecutul po
porului, de istoria și de
geografia lui.
Putem spera că autorul
va reuni acest studiu cu acelâ de acum două decenii
în care s-a ocupat de „lim
ba literară", pentru a pu
blica o sinteză nouă, cu toa
te datele la zi asupra origi
nii și evoluției limbii ro
mâne, care va trebui tradu
să neapărat în cîteva limbi
de mare circulație pentru a
sta la îndemîna celor inte
resați de destinele și valo
rile romanității din trecut
și de azi.
Gheorghe BULGĂR

ăl,00 Drumurile țării, drumurile Inimii.
Concurs
de
cultură
generală.
Participă concurent! din județele
Cluj, Teleorman ș! municipiul
București. Prezintă Mihal Florea
22,05 Telejurnal
32,30 închiderea programului
PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal
19.30 Concertul orchestrei simfonice a
Radiotelevizlunii române. Festival
Mozart. Dirijor,: Iosif Conta
21,05 Reportaj TV
21,35 Opereta cîntă și dansează
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

pletirea organică a cercetării cu tnvățămtatul și producția, atragerea la
creația științifică și tehnică a mili
oane de muncitori, tehnicieni și in
gineri se constituie ta tot atîtia fac
tori de impulsionare a activității ști
ințifice.
Este un firesc motiv de satisfacție
faptul că din totdeauna cercetarea ști
ințifică românească, indiferent ta care
domeniu s-a exercitat, a fost însufle
țită de năzuința de a sluji omului,
cauzei progresului, că oamenii noștri
de știință auvacționat ca niște con
științe lucide,/responsabile ale epocii
lor, fiind receptivi, sensibili la toate
marile probleme ale poporului nos
tru, ale vremii în care au trăit. Cu
atit mai mult astăzi, cînd se mani
festă pe plan mondial tendințe de
deturnare a științei de Ia rosturile
sale firești, cind cuceririle științei,
ale geniului uman riscă să fie folo
site pentru distrugerea a ceea ce atîtea generații au făurit cu truda min
ții și brațelor lor, cînd aberanta
cursă a Înarmărilor amenință însuși
viitorul civilizației umane, oamenii
de știință sînt datori să fie prezenți
în primele rtaduri ale marelui front
împotriva războiului, a pericolelor la
adresa civilizației, pentru dezarma
rea generală, pentru ca știința să fo
losească cu adevărat omului, progre
sului, civilizației.
Contribuind deci Ia cunoașterea
patrimoniului științific creat de îna
intași, la cunoașterea realizărilor pre
zentului, congresul poate pune tot
odată ta lumină îndatoririle oameni
lor de știință de a acționa pentru

vremea
Timpul probabil pentru zilele da 28,
29 și 30 august. în tară : vremea va ti
schimbătoare tn Maramureș. Moldova,
cea mai mare parte a Transilvaniei,
unde cerul va ti temporar noros șl vor
cădea ploi locale șl sub formă de
avereă. Vîntul va sufla moderat, cu In
tensificări locale din sectorul nord-vest.
în rest, vremea va fi în general fru

cinema
• Convoiul :
SCALA — 9 î 11,15 î
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GRIVITA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Am o idee : DACIA — 9 ; 11,15 J
13.30 ; 15,45 ;■ 18 ; 20, LIRA — 15,30 î
17.45 ; 20, la grădină — 20,30.
• „Tridentul** nu răspunde s
DRU
MUL SĂRII - 16 ; 18 ; 20. VIITORUL
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Campionii s FERENTARI - 15,30 J
17.30 ; 19,30. •
• Duelul : PROGRESUL - 16 ; 18 ;
20. CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
• Cariera mea strălucitoare : CAPI
TOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,
la grădină — 20,45, CULTURAL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Scene din viața de familie :
TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; 20, COSMOS — 15,30 ; 17,30 19,30.
• Alo, aterizează străbunica : VICTO
RIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Dumbrava minunată — 9 ; 10,45 ;
12.30 ; 14,15 ; Zîmbetu! unui om
chinuit — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.

păstrarea acestor cuceriri spre fo
losul viitorimii, spre îmbogățirea lui
cu noi creații științifice pe măsura
marelui potențial de cercetare de care
dispune azi umanitatea.
Amploarea participării românești
și străine, bogăția agendei de lucru
a congresului — dezbateri despre
evoluția ta timp a diferitelor ramuri
ale științei, simpozioane privind im
pactul științei asupra prezentului și
viitorului, manifestări omagiale pri
lejuite de aniversarea unor mari per
sonalități care au marcat prin munca
și geniul lor creator știința univer
sală — stau mărturie atenției și in
teresului larg cu care este înconjura
tă în vremea noastră, pe toate meri
dianele lumii, istoria științei. Intere»
justificat de faptul că, punînd ta lu
mină factorii care au inriurit pozitiv
sau i-au frînat progresul, istoria ști
inței se dovedește o uriașă comoară
de învățăminte și de experiență; că
trecutul științei poate fi o călăuză
pentru cercetătorul de astăzi, o mare
lecție despre datoriile și răspunderile
omului de știință față de ziua de azi,*
față de ziua de mîine. De aceea, cel
de-al XVI-lea Congres internațional
de istoria științei este intîmpinat de
către cercurile științifice, de către
opinia publică românească cu convin
gerea că va constitui un nou prilej de
apropiere și colaborare între oamenii
de știință, al reafirmării comanda
mentului acestui timp ca slujitorii
științei de pretutindeni să-și unească
eforturile în vederea clădirii unei
lumi mai bune și mai drepte. în care
roadele geniului uman să slujească
omului, propășirii sale ta bunăstare^
demnitate și pace.
moasă,
cu cerul variabil, mal mult
senin noaptea și dimineața. Izolat, va
ploua. Vîntul va sufla In general slab.
Temperaturile minime vor fi cuprinsa
Intre 7 șl 17 grade, mal coborite In
estul Transilvaniei, Iar cele maxime
între 20 și 30 grade. Pe alocuri, dimi
neața, se va produce ceață. în Bucu
rești : vremea va fl tn general frumoa
să, cu cerul variabil. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperatura tn
creștere ușoară.
Minimele vor oscila
între 12 și 15 grade, Iar cele maxime
intre 27 și 30 grade.
(Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

• Ostaticii
de la Bella Vista i
BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
• Viața e frumoasă ; COTROCENI —
15 : 17,30 ; 20.
• Intre două curente de apă : PACEA
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți 1 MIORI
ȚA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Vara speranțelor — 15 ; Moscova
nu crede în lacrimi — 17 ; 19,30 x
POPULAR.
• Casă pentru Carolina — 15,30 ;
19,30 ; Pierdut și regăsit — 17,30 :
FLACĂRA, la grădină — 20,30.
• A fost cindva hoț și Clanul sicilie
nilor : PALATUL SPORTURILOR ȘI
CULTURII — 18.
• Gala filmelor de amatori laureate
ale Festivalului național
„Cîntarea
României** (Portret, es^u cinemato
grafic) : STUDIO — 19.
• Trecătoarea : SALA MARE A HA
LATULUI - 17,15 ; 30, PATRIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la
grădină — 20,45.
• Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45,
la
grădină — 20.45, BUCUREȘTI — 8,30 ;
1J : 13,45 ; 16,30 ; 19, FAVORIT — 8,45 ;
1J?3O ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
• Sint timid, dar mă tratez : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15 ; 20,

în cursul zilei de miercuri, minis
trul ecuadorian al resurselor natura
le și energetice a avut convorbiri cu
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și cu Gheorghe
Caranfil, ministrul industriei chimice,
în timpul întrevederilor au fost ana
lizate aspecte ale dezvoltării coope
rării dintre România și Ecuador în
domeniul construcțiilor de mașini, al
petrochimiei și prelucrării țițeiului,
t
Pe parcursul vizite! în țara noas
tră, membrii delegației ecuadoriene
au fost oaspeții întreprinderii de
montaj conducte magistrale Bra
șov, Combinatului petrochimic Brazi,
întreprinderii de utilaj petrolier „1
Mai" Ploiești și al Sandei de foraj la
mare adtacime — 7 000 Băicoi.

★

în perioada 18—26 august a.c., o de
legație a Partidului Național din
Nigeria, condusă de Alhaji Suleiman
Takuma, secretar național al parti
dului, a făcut o vizită în țara noastră
la invitația C.C. al P.C.R. Delegația
a fost primită de tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
în timpul vizitei în țara noastră,
delegația a avut convorbiri la C.C.
al P.C.R., Consiliul Național al
F.D.U.S., Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, Uniunea
Națională a Cooperativelor Agricole
de Producție, Comitetul județean
Prahova al P.C.R. Delegația a parti
cipat, de asemenea, la acțiunile or
ganizate în Capitală, ta cinstea zilei
de 23 August ; a vizitat obiective
economice și socia l-culturale din
București, județele Giurgiu, Prahova
și Brașov.
Miercuri, oaspeții nigerieni au ple
cat spre patrie. La aeroport, delega
ția a fost salutată de tovarășii Con
stantin Dâscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.
■Il
in perioada 19—26 august, o dele
gație a Academiei unionale de știin
țe agricole „V. I. Lenta" din Uniu
nea Sovietică condusă de P. P. Var
vilov, președintele academiei, a făcut
o vizită de lucru în țara noastră. Cu
acest prilej, membrii delegației so
vietice au avut convorbiri cu tova
rășul Nicoiae Giosan, președintele
Academiei de științe agricole și sil
vice, cu specialiști și cadre de con
ducere din domeniul cercetării agri
cole.
Oaspeții au vizitat, de asemenea,
Institute și stațiuni de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice, biologie
și nutriție animaja, pomicole, viticole
și de alte profiluri, precum și unități
agricole de stat și cooperatiste din
județele Călărași, Argeș, Giurgiu,
Brașov și din Sectorul agricol Ilfov.

★

Tovarășul Angelo Miculescu. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit, miercuri, pe P.P. Va
vilov, președintele Academiei unio
nale de științe agricole „V. I. Lenta*
din Uniunea Sovietică.
Cu acest prilej au fost abordate
aspecte ale dezvoltării și intensifică
rii colaborării ta domeniul cercetării
tehnico-știintifice ta agricultură. In
tra cele două țări.

Delegația Adunării Naționale *
Republicii Zambia, condusă de Ro
binson Mwaakwe Nabulyato. pre
ședintele Adunării Naționale, a făcut,
miercuri, o vizită în orașul Cimpulung, județul Argeș. Oaspeții au
avut o intrevedere cu Cecilia Stan,
vicepreședinte al M.A.N., Vicepre
ședinte al Consiliului popular jude
țean Argeș, Manole Bivol, pre
ședintele Consiliului popular al ora
șului Cimpulung, cu alți membri ai
Comitetului Executiv.
Delegația parlamentară zamblană a
făcut apoi o vizită la întreprinde
rea mecanică din localitate, unde a
luat cunoștință de o serie de reali
zări. între care autoturismul de te
ren ARO.
Președintele consiliului popular
orășenesc a oferit ta onoarea oaspeți
lor un dejun.
Seara, membrii delegației parla
mentare zambiene au revenit la
București.

★

O delegație a Partidului Republi
can (Fianna Fail) din Irlanda efec
tuează o vizită to țara noastră la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Delegația este compusă din
Fergus Muldoo și Paschal Mooney,
membri ai Comitetului Executiv al
partidului.
La 26 august, delegația Partidului
Republican din Irlanda a fost pri
mită de Nicoiae Giosan, președinte
le Marii Adunări Naționale.
în aceeași zi, delegația a fost pri
mită de Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membră
a Consiliului Național a F.D.U.S. Cu
acest prilej a fost făcut un schimb
de păreri asupra activității F.D.U.S.
și, respectiv, a Partidului Republi
can din Irlanda, precum și asupra
tunor probleme actuale ale situației
’internaționale.

★

Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări
a Republicii Socialiste Vietnam, am
basadorul acestei țări la București.
Tan Phong, a organizat, miercuri P
amiază, o întilnire prietenească eu
reprezentanți ai presei din Capitală.
în cuvintul rostit cu acest prilej,
ambasadorul Tan Phong a relevat
transformările petrecute ta viața ță
rii sale ta cei 36 de ani de la procla
marea independenței, succesele cu
care poporul vietnamez lntîmpină •ceastă sărbătoare.
A fost apoi prezentat un film artis
tic vietnamez.
★
Cu prilejul Zilei Namibiei — a
15-a aniversare a declanșării luptei
armate a poporului namibian — in
Capitală a avut loc. miercuri, o ma
nifestare organizată de Liga româ
nă de prietenie cu popoarele din Asia si Africa si Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea,
în cadrul căreia Nicoiae Melinescu,
redactor la Televiziune, a vorbit des
pre importanta evenimentului. A fost
vizionat apoi un film documentar
despre lupte de independentă a po
porului namibian, pus la dispoziție de
către Centrul de informare al O.N.U.
la București.
Au luat parte membri al condu
cerii Ligii române de prietenie cu
popoarele din Asia și Africa,
I R.R.C.S.. reprezentant! ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de
cultură și artă, tineri namibienl care
studiază ta tara noastră, un nu
meros public.
—-—
(Agerpres)
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Uh nou succes
al gimnasticii noastre feminine
TOKIO 26 (Agerpres). — Turneul
internațional feminin de gimnastică
de 1a Tokio, organizat din doi ta doi
ani de federația japoneză pentru cele
mai valoroase junioare din lume, a
revenit tinerei sportive românce Lavinia Agache. care a totalizat 38,55
puncte. Constantă de-a lungul între
gului concurs, Lavinia Agache a avut
o comportare foarte bună, excelind
la sol, unde a obținut nota de 9,80,
birnă — 9,75 și sărituri' — 9,70. Pe

locul trei la acest concurs s-a clasai
o altă gimnastă din tara noastră*.
Ecaterina Szabo, cu un total du
37,90 puncte, ea fiind depășită ci»
numai cinci sutimi de punct de so
vietica Regina Starodub, ocupanta io»
cuiul secund, care a realizat un total
de 37,95 puncte. La acest concurs,
gimnastele românce au fost conduse
de Octavian Beta, antrenor la lotul
reprezentativ.

ACTUALITATEA LA FOTBAL
La stadionul Steaua din Capitală,
echipa reprezentativă de fotbal a
României a jucat un meci de verifi
care cu formația iugoslavă Voivodtaa,
pe care a întrecut-o cu 7—1 (1—0).
Au marcat golurile pentru echipa
noastră : Stoica (minutele 25 și 51),
Ștefănescu (55), Bălăci (71. 75 din
11 m, 85), Beldeanu (72); pentru
iugoslavi, Micianovici (50).
Au jucat ta acest meci de verifi
care următorii fotbaliști : Cristian
(Moraru) — Negrilă, Ștefănescu,
Sameș (Nicoiae), Munteanu (Ungu
reanul — Stoica, Donose (Beldeanu).
Iordănescu (Țicleanu) — Crișan (Șoiman), Cîmpeanu (Turcu), Bălăci.
La 9 septembrie, echipa noastră
va susține un meci amical, la Bucu
rești, cu formația reprezentativă a
Bulgariei.
Ieri, la stadionul Politehnica din
București, s-au intîlnjt intr-un meci
de verificare echipele, reprezentative
B și de tineret.
Meciul s-a încheiat cu scorul de
3—3 (1—1), punctele fiind înscrise de
Iorgulescu. Văetuș și Marin Florin
(B), respectiv de Gabor — 2 și
Gîngu (T).
Echipa reprezentativă B va tatilnl
Intr-o partidă amicală, la 16 Septem
brie. în U.R.S.S., formația similară
a tării gazdă, iar echipa de tineret
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 î 15,45 ; 18 J
20, la grădină — 20,30.
• Polițist sau delincvent : FESTIVAL
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FEROVIAR — 9 ; ti,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15, GRADINA BUZEȘTI
— 20,45.
• Un șerif extraterestru : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15,
AURORA — 9 ; U,15 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 19,45 ; Ia grădină — 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 J
17,45 ; 20.
• Corleone : EFORIE — 0 ; 11,15 j
13,30 ; 15,45 ; 20,15.
• Căpitanul răzbunării t
GIULEȘTI
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, TOMIS
— 9 : 11,15 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 19,45,
la grădină — 20,30.
• Clinele : STUDIO — 10 : 12 ; 14 ;
16, FLOREASCA — 9 ; II ; 13 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Jandarmul șl extratereștrii VOL
GA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Serplco : MUNCA — 15,30 ; 19.
• Aventuri In Marea Nordului :
GRADINA CULTURAL — 20,30.
a Clinele electronic s GRĂDINA FES
TIVAL — 20,15.
a Campionul : GRADINA GLORIA
— 20,30.

va Juca un meci oficial, ta campio
natul european, cu echipa de tine
ret a Ungariei, la 22 septembrie, la
Timișoara.

Ieri, la Leipzig, ta meci-retur al
barajului pentru calificarea ta „Cupa
cupelor", echipa Lokomotive a învins
cu 5—0 (2—0) pe Politehnica Timi
șoara. Despre felul cum au jucat
timișorenii vorbesc singure propor
țiile scorului. Astfel, echipa Politeh
nica a fost eliminată tacă din faza
de baraj a „Cupei cupelor".
Meciurile etapei a IV-a. progra
mate simbătă. 29 august, vor înce
pe cu o jumătate de oră mai devre
me decit era prevăzut initial, adică
de la ora 17.30. în luna septembrie,
partidele divizionare A se vor des
fășura de la ora 17.

De la Inspectoratul
General al Miliției
Inspectoratul General al Miliției
face cunoscut deținătorilor de auto
turisme proprietate personală că du
minică, 30 august 1981, va fi per
misă circulația autoturismelor cu
număr de înmatriculare fără soț.
a o singură dată tn viată I GRADI
NA MIORIȚA — 20.30.
• Alergătorul :
GRADINA PARCHOTEL — 20,30.

teatre
a Filarmonica „George Enescu” (la
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România) : Concert simfonic
extraordinar. Dirijor : Mircea Basarab.
Soliști : Emilia Petrescu — soprană.
Ion Rațiu — corn — 18.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea
onoarel — 19 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cel patru
Beatles 7 — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
Povestea unei Iubiri — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „Constantin
Tănase" (grădina Boema) : Idolul fe
meilor — 20.
e A.R.I.A. (la Teatrul de vară Herăs
trău) : Spectacol extraordinar cu laureatii festivalului „Cîntarea României"
— 19.
• Ansamblul
„Rapsodia română” i
La fintlna dorului — 18,30.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România. îmi
este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, in numele
poporului elen și al meu personal, călduroase felicitări și sincere
urări de fericire personală și de prosperitate poporului român
prieten.
Sint convins că relațiile prietenești existente intre țările noastre
vor continua să se dezvolte și să se intensifice și în viitor In inte
resul păcii și cooperării în Balcani și in lume.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă
rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cordiale, pre
cum și cele mai bune urări de fericire pentru Excelența Voastră și
pentru poporul român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării aniversării Zilei naționale a țării dumnea
voastră, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele meu
și al poporului egiptean, felicitări cordiale.
Folosesc acest prilej pentru a evidenția relațiile de prietenia șl
cooperare care leagă țările noastre, relații care dorim să devină tot
mai avansate și mai prospere spre folosul celor două țări, al păcii
și securității mondiale.
Vă adresez cele mai sincere salutări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului
prieten român.
Cu cea mai înaltă apreciere și considerație,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 37-a aniversări a eliberării Repu
blicii Socialiste România îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in
humele poporului algerian și partidului său, cele mai calde felici
tări. ca și urările mele cele mai sincere de succes in opera de edi
ficare a tării dumneavoastră. Sint convins că sub conducerea parti
dului său. poporul român va obține noi victorii corespunzătoare
aspirațiilor sale.
Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de hotărirea partidului
F.L.N. de a acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie dintre
cele două popoare ale noastre.
Cu înalte consideratiuni,

Președintele
Republicii Algeriene Democratice și Populare,
Secretar general al partidului F.L.N.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste
România, avem plăcerea să adresăm Excelenței Voastre, în numele
Irakului și al nostru personal, felicitări și cele mai bune urări.
Dorind Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporu
lui român prieten progres și prosperitate, exprim speranța că rela
țiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta
in continuare.

SADDAM HUSSEIN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul din Zimbabwe mi se alătură în a adresa fe
licitările și salutările noastre calde și frățești Excelenței Voastre,
guvernului și poporului român, cu ocazia marii aniversări a Zilei
dumneavoastră naționale.
Poporul din Zimbabwe apreciază prietenia reciprocă și solidari
tatea care au existat între noi în timpul și după lupta noastră pen
tru independentă națională.
Apreciem in continuare rolul pe care Republica Socialistă Româ
nia îl joacă în promovarea păcii și înțelegerii Internationale.
Poporul Zimbabwe se bucură împreună cu dumneavoastră cu
ocazia acestei aniversări, cunoscând bine că în România avem prie
teni buni și devotați. Fie ca solidaritatea intre popoarele noastre să
crească șl să se întărească.
Vă rog să acceptat!, domnule președinte, cele mai bune urări de
sănătate personală, de pace, progres și prosperitate poporului român.
Cu cea mai înaltă considerație,

CANAAN S. BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, transmit
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, precum și cele mai bune
urări de fericire personală, iar poporului român de prosperitate și
progres.

Președintele Republicii Irak

.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi face plăcere
să vă adresez, în numele poporului arab al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste, sincerele noastre felicitări, fericire, progres și
prosperitate pentru poporul român.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitările
mele călduroase cu ocazia celebrării sărbătorii naționale a Republicii
Socialiste România.
Doresc să exprim Excelenței Voastre, precum și tuturor compatriotilor dumneavoastră urările mele sincere de fericire și bunăstare,
împreună cu cele mai bune urări pentru dezvoltarea pe mai departe
a relațiilor prietenești care leagă cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN

ANTONIO RAMALHO EANES

Regele belgienilor

Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
peticita ocazie a celei de-a 37-a aniversări a eliberării
României, poporul cipriot mi se alătură în a transmite Excelenței
Voastre cele mai cordiale felicitări și cele mai calde urări pentru
fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea
poporului prieten al Republicii Socialiste România, sub clarvăză
toarea dumneavoastră conducere.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez Excelenței Voastre cele
mai vii felicitări însoțite de cele mai bune urări pentru fericirea
dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului
român.
v

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU - *
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
îmi face o rtiare plăcere să vă adresez dumneavoastră si poporu
lui României cele mai bune urări din partea mea și a poporului din
Canada, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România,
în cursul anului trecut, țările noastre au făcut progrese semnifica
tive în domeniul cooperării nucleare și au adăugat noi dimensiuni
relațiilor noastre.
Sînt convins că viitorul ne va oferi ocazii pentru dezvoltarea
acestor relații și pentru noi contacte oficiale și personale între ță
rile noastre.

EDWARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre,
guvernului și poporului român sincere felicitări și calde urări din
partea guvernului, poporului sri-lankez și a mea personal.
'Sint convins că relațiile de prietenie dintre țările noastre vor
continua să se întărească in viitor.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a
țării dumneavoastră, am deosebita plăcere ca, în numele partidului,
guvernului și poporului din Zambia și al meu personal, să transmit
Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, poporului prieten român
felicitările noastre sincere și cordiale.
Noi, în Zambia, apreciem în mod deosebit spiritul de caldă și
apropiată cooperare care caracterizează prietenia dintre țările și po
poarele noastre.
Ne amintim cu gratitudine de primirea caldă și ospitalitatea pe
care dumneavoastră și marele dumneavoastră popor ni le-ati acor
dat în timpul vizitei pe care anul trecut am întreprins-o în România.
Sintem fericiți că acordurile încheiate în timpul vizitei sint înde
plinite de către organele de resort ale celor două guverne ale
noastre.
Noi, in Zambia, recunoaștem șl aplaudăm țara dumneavoastră
pentru sprijinul permanent și contribuția pe care o aduce la cauza
libertății în sudul Africii, la cauza păcii și dreptății in întreaga lume.
Doresc să adresez urări de sănătate personală continuă Excelenței
Voastre, de prosperitate poporului român.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

J. R. JAYEWARDENE

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri-Lanka

In numele poporului columbian și al meu personal, transmit
Excelentei Voastre și, prin dumneavoastră, poporului Republicii So
cialiste România sincere felicitări cu ocazia noii aniversări a sărbă
torii naționale.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste
România vă transmit din partea mea cele mai sincere felicitări și
asigurarea invariabilei noastre prietenii.

APARICIO MENDEZ
Președintele
Republicii Orientale a Uruguayulul

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să felicit in modul cel mai călduros pe Excelența
Voastră cu ocazia Zilei naționale a României.

RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
,
Simt fericit să vă adresez personal, precum și conducerii Partidu
lui Comunist Român, poporului român prieten, în numele meu și al
fraților mei din cadrul Comitetului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, cele mai călduroase felicitări cu ocazia sărbă
toririi celei de-a 37-a aniversări a independenței țării dumnea
voastră prietene, victoriei sale împotriva fascismului și dictaturii,
victorie obținută sub conducerea partidului dumneavoastră glorios
— Partidul Comunist Român — partid care are un mare trecut isto
ric de lupte eroice, de sacrificii, de succese și curaj pentru cauza
poporului român, a clasei muncitoare, pentru cauza tuturor po
poarelor lumii.
Poporul nostru palestinian a cunoscut România și Partidul Co
munist Român sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă ca mari
prieteni, care au stat alături de dreptate și justiție și au acordat și
acordă un substanțial sprijin diminuării încordării internaționale și
instaurării unei păci drepte, pace care să nu vină în contradicție cu
popoarele asuprite și cu principiile care guvernează libertatea și
progresul social pentru toți.
Vă adresez încă o dată, tovarășe Nicolae Ceaușescu. șl prin
dumneavoastră, tovarășilor membri ai Comitetului Politic Executiv,
ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român și poporului
român prieten, cele mai călduroase felicitări și urări de noi și noi
succese pentru dumneavoastră, iar poporului român prieten, Parti
dului Comunist Român conducător progres și prosperitate sub
conducerea dumneavoastră înțeleaptă.
Trăiască revoluția pînă la victorie !

Secretar general al Partidului Comunist Român

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,
Comandant general
al Forțelor Revoluției Palestiniene

chadli benjedid

MOHAMED ANWAR EL-SADAT

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării de către poporul român a zilei sale, națio
nale. ponorul și Guvernul Republicii Democratice Sudan mi se ală
tură V* j. exprima Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai
căldi °a\ Împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală,
de progies și prosperitate poporului român prieten.
Vă rog să primiți. Excelentă, asigurarea celei mal Înalte consi
derații.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu salutări cordiale,

JULIO CESAR TURBAY AYALA
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Junta Guvernului de Reconstrucție Națională și poporul ntcaraguan fac din noua aniversare a Zilei eliberării Republicii Socialiste
România propria lor sărbătoare și transmit prin intermediul dum
neavoastră felicitări frățești și sentimentele cele mai alese de prie
tenie și solidaritate poporului și guvernului român.
Cu înaltă considerație,

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
coordonator

‘

SERGIO RAMIREZ MERCADO
RAFAEL CORDOVA RIVAS
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO șl al
Guvernului Republicii Populare Mozambic. precum și al meu perso
nal. adresez poporului român. Partidului Comunist Român. Guvernu
lui Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal,
tovarășe Nicolae Ceaușescu, urări călduroase și frățești cu ocazia
aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
Celebrînd a 37-a aniversare a victoriei poporului român
împotriva dictaturii militaro-fasciste, zi de sărbătoare pentru toate
popoarele lumii care luptă împotriva imperialismului, colonialismu
lui. fascismului și a tuturor formelor de opresiune și exploatare,
constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și cooperare deja
existente intre popoarele, partidele și statele noastre se consolidează
tot mai mult.
Cu prilejul acestei date istorice, transmit urări de cea mai mare
prosperitate poporului român, dumneavoastră personal, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de multă sănătate și viață lungă.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia zilei dumneavoastră naționale. Comitetul Central al
Partidului Comunist din Venezuela vă adresează dumneavoastră,
precum si guvernului si poporului român calde felicitări.
Comuniștii și celelalte forte progresiste din tara noastră dau o
înaltă apreciere marilor cuceriri ale socialismului dobîndite în
România în perioada de Ia istoricul 23 August, sub conducerea
avangardei sale experimentate si clarvăzătoare.
în această zi jubiliară, vă transmitem urări de noi și tot mai
mari succese în construcția socialistă. Primiți, dragi tovarăși, aceste
urări ca expresia solidarității noastre cu lupta care se desfășoară
pentru apărarea păcii, serios amenințată de acțiunile nefaste ale
imperialismului.
Trăiască România socialistă !
Trăiască Partidul Comunist Român t
Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale t
Pentru pace și socialism !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării României, la
23 August 1944, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist din India (marxist) adresez felicitările noastre revoluționare
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român
și poporului român.
Victoria insurecției armate de la 23 August 1944 șl a revoluției
antifasciste, antiimperialiste, de eliberare națională și socială, de
venite posibile ca urmare a eforturilor sincere ale Partidului Co
munist Român de a uni toate forțele patriotice ale țării, a deschis
o nouă eră de profunde transformări în societatea românească.
Demonstrînd, încă o dată, că socialismul este singura cale spre
adevăratul progres în lumea de astăzi, România a obținut succese
uriașe în cei 37 de ani. Dintr-o țară eminamente agricolă, România
a devenit o puternică țară industrial-agrară și depune în prezent
eforturi pentru realizarea obiectivelor stabilite de cel de-al XII-lea
Congres al partidului de a deveni o țară cu un nivel mediu de
dezvoltare. Acest progres uriaș este însoțit de o ridicare perma
nentă a nivelului de trai material și cultural al poporului.
România, ca țară socialistă, membră a „Grupului celor 77“ și
observator în mișcarea de nealiniere, joacă un rol important in
apărarea păcii și securității în lume și în edificarea unei noi ordini
economice internaționale.
Felicitîndu-vă pentru remarcabilele succese obținute de către
poporul român sub conducerea C.C. al P.C.R., în frunte cu dumnea
voastră, vă urăm noi succese în viitor.
Cu sentimente frățești,

E. M. S. NAMBOODIRIPAD

Cu înaltă considerație,

Secretar general

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
în momentul în care poporul român unit în jurul Excelenței
Voastre celebrează cu bucurie sărbătoarea națională a scumpei și
frumoasei dumneavoastră țări, mă fac interpretul întregului popor
zaițez reunit in cadrul Mișcării Populare a Revoluției pentru a pre
zenta Excelenței Voastre și poporului prieten al României felicitările .
noastre cele mai vii și călduroase.
Folosesc acest fericit prilej pentru a reitera urările noastre tra
diționale ca excelentele noastre relații de prietenie și de Cboperare
să se dezvolte și să se consolideze in continuare in interesul supe
rior al celor două popoare ale noastre.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea deosebitei mele
consideratiuni

General de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA
Președintele fondator
al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi este plăcut
să vă adresez viile și caldele mele felicitări.
Cu acest fericit prilej, am certitudinea că exprim sentimentele
întregului popor ivorian și ale guvernului său care, ca și mine, vă
doresc dumneavoastră șl Republicii Socialiste Româjiia fericire și
prosperitate.
Adresez urarea sinceră ca legăturile de prietenie și cooperare •
dintre Republica Socialistă România și Coasta de Fildeș să 6e întă
rească zi de zi tot mai mult spre folosul și interesul lor reciproc.

Cu foarte înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în
numele poporului brazilian și al meu personal, vă rog să primiți,
Excelentă, urările mele cele mai bune, pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea crescîndă a poporului
român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și dragă tovarășe.
Cu .ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, aniversarea eli
berării tării dumneavoastră, țin să vă asigur de sentimentele pro
funde și statornice de prietenie ale socialiștilor francezi față de po
porul român și să vă exprim urările noastre cele mai bune de
prosperitate si fericire.

LIONEL JOSPIN
,

Prim-secretar
al Partidului Socialist Francez

Â Președintelui Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale — cea de-a 37-a
aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă — am deosebita plăcere ca, în numele
partidului P.A.S.O.K. și al meu personal, să vă adresez cele mai
sincere felicitări și cele mai bune urări.
întotdeauna am apreciat eforturile deosebite ale poporului român,
sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, de a se preocupa nu numai
de transformarea socialistă a tării, dar și de independență și suvera
nitate națională, de egalitate și colaborare prietenească între state,
de pace și destindere în lume.
Cu această ocazie, doresc să exprim speranța că relațiile tradi
ționale de caldă prietenie dintre țările și popoarele noastre se vor
dezvolta continuu, atît in folosul reciproc, cit și pentru pace și
colaborare pașnică în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

ANDREAS G. PAPANDREU
Președintele P.A.S.O.K.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și dragă tovarășe.
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, permiteți-mi să vă
adresez dumneavoastră și poporului român prieten, în numele meu
și al tuturor militantelor U.S.F.P., salutările și felicitările noastre
cele mai călduroase.
Această mare sărbătoare a poporului român este pentru noi o
ocazie în plus pentru a aduce omagiul nostru eforturilor neobosite
pe care le desfășoară fără încetare Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România, sub înalta dumneavoastră conducere,
pentru dezvoltarea cooperării, salvgardarea păcii și. edificarea unei
noi ordini internaționale juste, prin respectarea drepturilor popoare
lor de a dispune de bogățiile lor naționale.
Totodată, aceasta constituie pentru noi o fericită ocazie de a vă
reafirma voința noastră sinceră de a întări legăturile de prietenie
și cooperare care unesc partidele noastre și cele două popoare.
Folosim această fericită ocazie, domnule președinte și dragă
tovarășe, pentru a vă ura și mai mari succese în munca grandioasă
pentru consolidarea noului sistem social român și în contribuția
activă și pozitivă în căutarea soluțiilor juste pentru problemele com
plexe ale vieții internaționale.
Față de dumneavoastră, domnule președinte și secretar general,
fată de toți membrii Partidului Comunist Român și pentru poporul
român reinnoim înalta și sincera noastră considerație.

ABDERRAHIM BOUABID
Prim-secretar al Uniunii Socialiste
a Forțelor Populare din Maroc

Președintele Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, îmi este deose
bit de plăcut să vă transmit, în numele poporului și guvernului pe
ruan, precum și al meu personal, cele mai sincere felicitări împre
ună cu urări de prosperitate nobilului popor român și de fericire
personală Excelenței Voastre.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei eliberării tării dumneavoastră, doresc
să vă adresez, in numele guvernului și poporului Republicii Liberia
și al meu personal, salutări frățești și cele mai calde felicitări.
Doresc să exprim speranța fierbinte că, in spiritul îndelungatelor
și cordialelor relații care în mod fericit continuă intre Republica
Socialistă România și Liberia, vom continua să conlucrăm pentru
a întări aceste relații, pentru a descoperi noi și mai fertile domenii
de cooperare și a contribui la progresul destinderii internaționale,
la mai buna înțelegere între națiunile și popoarele lumii.
Folosesc acest prilej pentru a ura Excelentei Voastre-multă sănă
tate și fericire personală.
Fie ca poporul măreței dumneavoastră țări să continue să se
bucure de binefacerile păcii, unității și prosperității sub conducerea
dumneavoastră înțeleaptă.
•
Cu asigurarea sinceră a celei mai înalte consideratiuni și stime,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Celebrarea Zilei naționale a României, cea de-a 37-a aniversare
a eliberării poporului român de sub dominația forțelor antidemo
cratice, fasciste, îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa felici
tările mele prietenești, dumneavoastră personal și Partidului Co
munist Român.
Doresc să vă urez succes în eforturile sporite pe care le depu
neți în dezvoltarea tării dumneavoastră pe calea progresului și
prosperității, pentru triumful cauzei destinderii, colaborării, păcii
și securității în lume.
Reafirm încrederea că legăturile prietenești speciale care s-au
stabilit între țările, partidele și popoarele noastre vor continua
să se dezvolte în viitor.
Colegii și tovarășii mei din Partidul Muncii vă adresează, la
rîndul lor, urări de bine. Ia care alătur salutările mele cordiale.
Al dumneavoastră sincer.

SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii din Israel

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia Zilei naționale, vă adresez dumneavoastră și poporu
lui prieten al României cele mai bune urări de noi progrese in
toate domeniile de activitate.
Poporul nostru dorește să dezvolte în continuare relații strinse
de cooperare cu poporul român.
Vă rog să primiți felicitările noastre cele mai calde și cele mai
bune urări din partea Partidului Socialist din Cipru și a mea
personal.

SAMUEL K. DOE

Dr. VASSOS LYSSARIDES

Președintele Consiliului Popular de Salvare,
Șeful statului Republicii Liberia

Președintele Partidului Socialist din Cipru
E.D.E.K.
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Manifestările consacrate marii sărbători naționale a României in di
ferite țări ale lumii prilejuiesc relevarea semnificațiilor multiple ale ac
tului istoric de la 23 August 1944, a succeselor remarcabile obținute de
poporul nostru in cei 37 de ani de edificare a vieții sale noi, libere și
independente, de promovare a unei politici externe de pace și colaborare.
Un loc de seamă in cadrul acestor manifestări îl ocupă reliefarea contri
buției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
la elaborarea și transpunerea in viață a politicii interne și externe a țării
noastre.

23 August șl a transmis poporului
român felicitări și urări de noi suc
cese pe calea progresului, prosperi
tății și păcii, sub conducerea înțe
leaptă a
președintelui Nicolae
Ceaușescu. Vorbitorul a scos în evi
dență bunele relații dintre România
și Egipt, ca urmare a orientărilor și
hotăririlor adoptate în cursul întilnirilor și consultărilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pre
ședintele Anwar El-Sadat.
In cuvintul său, ambasadorul ro
mân, Ion Iosefide, a vorbit despre
succesele obținute de poporul nostru
in făurirea vieții sale noi, despre
politica de pace și largă cooperare
internațională a României contempo
rane.
RADIODIFUZIUNEA ȘI TELEVI
ZIUNEA DIN SUDAN au dedicat
programe speciale evenimentului, în
care au fost evidențiate activitatea și
rolul P.C.R. in organizarea si con
ducerea actului de la 23 August 1944,
semnificația epocală a acestuia, ma
rile realizări ale poporului român în
toate domeniile de activitate, impor
tanța deosebită a documentelor pro
gramatice ale Congresului al XII-lea.
Comentariile posturilor de radio și te
leviziune relevă, „forța galvanizatoare
a președintelui Nicolae Ceaușescu,
capacitatea sa excepțională de a des
cifra esența fenomenelor și procese
lor din viața internă și internaționa
lă, caracterul mobilizator al concep
țiilor și inițiativelor sale politice,
consacrate luptei pentru o patrie
demnă și prosperă, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă".
„întreaga lume cunoaște și aprecia
ză contribuția de excepțională va
loare teoretică și practică a președin
telui Nicolae Ceaușescu la definirea
și promovarea noilor principii care să
'’guverneze relațiile dintre state, pen
tru democratizarea relațiilor si vie
ții internaționale, soluționarea pașni
că a litigiilor dintre state, construirea
unui sistem trainic de securitate și
cooperare în Europa, obținerea de
pași reali pe drumul dezarmării și.
in primul rîhd, a dezarmării nuclea
re, făurirea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale". A fost
evidențiat rolul esențial al întrevede
rilor dintre președintele • Nicolae
Ceaușescu și președintele Gaafar
Mohammed Nimeiri in statornicirea
și dezvoltarea unor relații de „strinsă
prietenie și sinceră conlucrare in
toate domeniile de activitate".
Presa centrală din R.P. Bangladesh
a acordat spații largi marii sărbători
a poporului român. Intr-un articol de
fond. „THE BANGLADESH OBSER
VER" a reliefat pe larg rolul P.C.R.
In înfăptuirea actului revoluționar de
la 23 August, participarea poporului
român la lupta pentru zdrobirea fas
cismului și marile realizări obținute
de țara noastră in dezvoltarea eco
nomică și socială pe calea construc
ției socialismului. Articolul mențio
nează că succese istorice deosebite
au fost obținute de către România
îndeosebi după 1965, în perioada care
a urmat celui de-al IX-lea Congres
al P.C.R., care l-a ales pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului. „Sub conducerea sa clarvăzătoare a fost elaborată și este în curs
de aplicare o strategie științifică și
originală pe termen lung, caracterizată priritr-un profund patriotism și
care se înfăptuiește cu deplin succes".
Săptămînalul „EXORMISI", orga
nul central al Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.) din Grecia, publi
că un amplu articol in care evocă
lupta P.C.R, pentru dezvoltarea mul-
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

La DOMODEDOVO (regiunea Mos
cova) a avut loc o adunare festivă.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit N. P. Sadskaia,
secretar al Comitetului raional Do
modedovo al P.C.U.S., A. P. Balaba
nov, secretar al Comitetului de par
tid de la colhozul „Zavetî Ilicia", și
M. Rujoi, prim-secretar al ambasa
dei române la Moscova. Vorbitorii
au relevat succesele obținute de po
porul român în anii construcției so
cialiste, sub conducerea P.C.R., dez
voltarea ascendentă a relațiilor de
colaborare româno-sovietice. A fost
subliniat, cu acest prilej, rolul de
terminant pe care îl au întîlnirile la
nivel înalt pentru amplificarea ra
porturilor de prietenie și colaborare
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre
România și Uniunea Sovietică.
O adunare festivă consacrată ace
luiași eveniment a avut loc și la
DUBNA. A urmat un program artis
tic susținut de corul românesc de
cameră „Preludiu".
La adunarea festivă din orașul
VELIKO TIRNOVO din R.P. Bulga
ria au participat Nikolai Tonev,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Veliko Tîrnovo al P.C.B., Ma
rin Manolov, președintele Consiliu
lui popular județean. Dimităr Zdrăvkov. președintele Consiliului popu
lar al orașului, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, oameni ai mun
cii. Despre semnificația istorică a evenimentului aniversat și despre
marile ’ realizări obținute de poporul
român în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate au vor
bit Hristo Stanev, secretar al Comi
tetului județean de partid, și Petre
Duminică, ambasadorul țării noastre.
Participanții la adunare au adre
sat o telegramă de felicitare C.C. al
P.C.R.
Au fost vizionate filme documen
tare.
La cinematograful „Bajka" din
VARȘOVIA a fost organizată o gală'
a filmului românesc. Au luat parte
reprezentanți ai Ministerului Culturii
și Artelor, activiști de partid și de
stat, critici de artă și ziariști. Au
participat, de asemenea, șefii unor
misiuni diplomatice și membri ai
corpului diplomatic. A fost prezent
ambasadorul țării noastre in Polonia,
Ion Cosma.
CEHOLa
TELEVIZIUNEA
SLOVACA a avut loc „Ziua Româ
niei". în cadrul programului au fost
difuzate filme documentare înfățișînd momente importante din isto
ria patriei noastre, precum și succe
sele obținute de poporul român în
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în încheierea
programului a fost prezentat un film
artistic românesc.
,
La sediul C.C. al Partidului Na
tional Democrat din REPUBLICA
ARABA EGIPT a avut loc o adunare
festivă, organizată de Asociația de
prietenie egipteano-română. Au parti
cipat Hassaballah Al-Kafrawi, mi
nistrul reconstrucției și locuințelor,
dr. Suleiman Nureddine, ministrul
economiei, dr. Fwad Hussein, minis
trul finanțelor, alți reprezentanți de
frunte ai vieții politice din țara
gazdă, redactori-șefi și ziariști ai
unor organe de presă și ai posturilor
de radio și televiziune, personalități
ale vieții sociale și cultural-artistice,
un numeros public.
în cuvintarea rostită, Sayed Zaki,
președintele Comisiei de adminis
trație locală a Adunării Poporului,
președinte al Consiliului de condu
cere al Asociației de prietenie, a vor
bit despre semnificația zilei de
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tilaterală a României, precum șl ac
tivitatea sa internațională. „După
cum a subliniat președintele Nicolae
Ceaușescu de la înalta tribună a ce
lui de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii, poporul român
este hotărît ca, împreună cu forțele
progresiste ale lumii, să lupte pen
tru dezvoltarea puternică a respectu
lui între națiuni, pentru cultivarea
spiritului de prietenie între toate
popoarele lumii" — arată săptăminalul.
La Centrul austriac de cultură din
VIENA a avut loc, în organizarea
Asociației Austria-România, o aduna
re festivă. Despre semnificația zilei
de 23 August 1944 a vorbit Stephan
Kukla, secretarul general al Asociației Austria-România.
însărcinatul cu' afaceri a.l. al
României la Viena, Andrei Dorobanțu. a prezentat succesele obținute de
poporul român pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și activitatea internațională in
tensă desfășurată de România, de
președintele Nicolae Ceaușescu. S-a
evidențiat deosebita însemnătate a vi
zitei pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, a întreprins-o re
cent în Austria.
La adunarea festivă, în cadrul că
reia a fost prezentat filmul docu
mentar „Imagini contemporane din
România", au participat reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ai altor instituții centrale, șefi ai unor
misiuni diplomatice, reprezentanți ai
vieții politice, economice și culturalștiințifice. ziariști, numeroși prieteni
ai României în această țară.
La COPENHAGA a fost organizată,
de către Asociația Danemarca-Romănia, o adunare festivă, la care a
participat un numeros public. Cu
acest prilej, președintele asociației.
Bent Ramsdal-Knudsen. și ambasa
dorul României în Danemarca, Stana
Drăgoi, au prezentat marile înfăp
tuiri ale poporului român in perioa
da de după eliberare, profundele
transformări ce au avut loc în viața
economică, politică și socială a țării
noastre, perspectivele deschise de hotărîrile Congresului al XII-lea al
P.C.R. Vorbitorii au evidențiat im
portanța vizitei tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în Danemarca.
Cotidianele japoneze de limbă en
gleză, „ASAHI EVENING NEWS",
„THE JAPAN TIMES", „MAINICHI
DAILY .NEWS" și „THE DAILY
YOMIURI" au rezervat cite o pagină
sărbătorii noastre naționale.
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu, ar
hitect al politicii externe a Româ
niei", ziarul „Mainichi Daily News"
scrie că prestigiul internațional al
României contemporane este indiso
lubil legat de ideile și activitatea po
litică ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, patriot înflăcărat și ginditor politic proeminent, care con
duce tara și poporul pe calea pro
gresului și a deplinei prosperități.
Numele președintelui. Nicolae
Ceaușescu. scrie ziarul, este evocat.
In prezent. în întreaga lume în strinsă legătură cu aspirațiile vitale ale
omenirii — pacea și colaborarea.
Ziarul arată că activitatea politică
intensă și creatoare a președintelui
Nicolae Ceaușescu de promovare a
idealurilor de pace, colaborare, inde
pendență și egalitate între națiuni
libere are un larg ecou internațional,
atestat de tipărirea în numeroase
țări ale lumii a lucrărilor prezentind
gindirea sa politică și ideologică.
Ambasadorul României la BUENOS
AIRES, Gheorghe Apostol, a vorbit
Ja televiziunea argentiniană, precum
și la posturile de radio „Municipal"
și „Continental" despre semnificațiile actului istoric de la 23 August
1944, despre realizările importante
obținute de poporul român in ultimii
37 de ani, despre politica externă de
pace și largă cooperare a țării noas
tre.
(Agerpres)
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Atacurile militare masive ale trupelor
sud-africane pe teritoriul Angolei
O Guvernul angolez a ordonat mobilizarea generalâ • Șeful
guvernului de la Pretoria a recunoscut câ trupele sud-africane
au pătruns în Angola
LUANDA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R. P. Angola, Josă Eduardo
dos Santos, a denunțat miercuri
atacurile militare și violările spațiu
lui terestru și aerian al țării de că
tre forțele armate ale regimului de
la Pretoria. Intr-un mesaj difuzat de
agenția angoleză Angop,, citată de
A.F.P., Jos? Eduardo dos S'antos a
atras atenția asupra concentrării, la
frontiera dintre Angola și Namibia, a
unor efective de 45 000 de soldați sudafricani, împreună cu mercenari.
In același timp, șeful statului an
golez a transmis mesaje președintelui
♦

NEW YORK 26 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a examinat, cu
ușile închise, noile acțiuni represive
ale regimului rasist sud-african de
la Pretoria, care a recurs săptămîna
trecută la condamnarea la moarte a
trei militanți' ai Congresului Național
African, informează agenția U.P.I.
Anterior, Comitetul special al
O.N.U. împotriva apartheidului a dat
publicității o declarație în care chea
mă la acțiuni pentru salvarea vieții
Celor trei militanți — Anthony
Tsotsobe, Johannes Shabagu și Da
vid Moise — subliniindu-se că Națiu
nile Unite recunosc caracterul legitim
al mișcării de eliberare din Africa

In exercițiu al mișcării de nealiniere
și președintelui în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.), in
care subliniază că actuala invazie
sud-africană pe teritoriul angolez este
o provocare gravă care compromite
Serios pacea în regiune și securitatea
internațională.

Guvernuî R. P. Angola a ordonat
mobilizarea generală a forțelor sale
armate în urma invadării masive a
sudului țării de către trupe ale re
gimului de la Pretoria, informează
agenția Angop, reluată de Reuter.

★
de Sud. Comitetul avertizează asu
pra consecințelor sporirii acțiunilor
de represiune ale regimului rasist
sud-african împotriva populației africane majoritare și ale escaladării
actelor de agresiune împotriva Angolei, acte ce reprezintă un pericol
pentru pacea și securitatea în re
giune.
JOHANNESBURG 26 (Agerpres).
— Miercuri în cadrul unei sesiuni a
..parlamentului" regimului rasist de
la Pretoria, Pieter Botha, șeful gu
vernului, a recunoscut că trupele
sud-africane au pătruns în Angola
și că au loc ciocniri cu unitățile mi
litare angoleze.

NAȚIUNILE UNITE
Necesitatea accesului neîntirziat la independență
a poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Intr-un document adoptat de
Comitetul O.N.U. pentru decolonizare sint reafirmate dreptul poporului
namibian la autodeterminare și independență, legitimitatea luptei sale,
prin toate mijloacele, împotriva ocupării ilegale a Namibiei de către re
gimul minoritar rasist de la Pretoria.
Totodată, documentul ' subliniază
necesitatea intensificării acțiunilor
pentru asigurarea transpunerii în
viață a rezoluțiilor O.N.U. care sta
tuează dreptul inalienabil al poporu
lui namibian la libertate și indepen
dență.
Documentul Comitetului O.N.U.
pentru decolonizare salută hotărîrea
de convocare a sesiunii extraordina
re a Adunării Generale în problema
Namibiei, care va avea loc la New
York, în perioada 3—11 septembrie
a.c.
De asemenea, se relevă necesitatea organizării în Namibia a unor
alegeri libere, sub controlul O.N.U.,
în vederea accesului neîntîrziat la
independență al poporului namibian.
Sînt respinse, totodată, manevrele
Republicii Sud-Africane vizînd îm-

piedicarea obținerii unei indepen
dențe autentice de către poporul na
mibian pe calea încercărilor de cre
are a unui regim-marionetă în teri
toriul namibian. Unica soluție ac
ceptabilă în problema namibiană —
s'e arată în document — trebuie să
se întemeieze pe încetarea ocupării
ilegale a Namibiei de către R.S.A.,
pe retragerea trupelor sud-africane
din acest teritoriu și pe exercitarea
plenară de către poporul namibian
a dreptului său la autodeterminare
și independență, în cadrul unul stat
unitar. Comitetul a reafirmat punc
tul de vedere al O.N.U. potrivit că
ruia S.W.A.P.O. este unicul repre- '
zentant legitim al poporului namibi
an și a făcut apel la toate statele să
acorde sprijin multilateral acestei
organizații.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederile egipteano-fsraeilene « Reuniunea Comitetului
Executiv al O.E.P.

CAIRO 26 (Agerpres). — La Ale
xandria s-au încheiat, miercuri, con
vorbirile dintre președintele Egiptu
lui, Anwar El Sadat, și primul minis
tru al Israelului, Menahem Begin.
Relațiile dintre cele două țări, per
spectivele lor după retragerea defini
tivă a trupelor israeliene din Sinai și
problema autonomiei palestiniene din
teritoriile Cisiordania și Gaza au
constituit principalele teme ale con-

conomice internaționale și chiar în în America Latină. Fondurile alo- .
săși activitatea creatoare în dome cate cercetării și dezvoltării în țări
niul științei și tehnicii.
le in curs de dezvoltare reprezintă
Interesele generale de progres și nici trei la sută din cheltuielile
bunăstare ale omenirii demonstrea alocate in acest scop in lume.
ză că știința și tehnologia nu pot Fondurile pentru cercetare-dezvolfi numai apanajul unui anumit grup tare pe locuitor sînt de 155 de ori
de state. Documentele elaborate în și respectiv de 31 de ori mai mari
pregătirea Conferinței Națiunilor în S.U.A. fată de Coasta de Fildeș
Unite pentru știință și tehnologie in și Venezuela și de 147 de ori mai
folosul dezvoltării, desfășurată la mari în Marea Britanie comparativ
Viena în august 1979, avînd, după cu Thailanda. Numărul specialiști
lor și inginerilor în domeniul ști
cum se știe, la origine o inițiativă
a României, hotăririle și măsurile inței și tehnicii, de care dispun
adoptate la această reuniune și in țările lumii a treia, este de șapte
continuare in forurile internaționale ori mai mic decît în statele indus
de spetialitate pornesc. în ansam trializate — 288 000 în prima cate
blu, de la necesitatea stringentă a gorie — circa 2 000 000 în cea de-a
doua.
întăririi capacităților tehnico-știinModificarea acestor realități, de
țitice ale țărilor in curs de dezvol
tare, de la considerentul că lor le pășirea rămînerii în urmă, pe acest
plan,
a țărilor în curs de dezvolta
revine responsabilitatea primordială
re, impune conjugarea eforturilor
pentru elaborarea de politici și pro
proprii ale acestora cu o amplă co
grame naționale în domeniul știin
operare internațională.
ței și tehnologiei, corespunzător ne
cesităților și condițiilor specifice ' Țară cu o experiență concludentă
de dezvoltare economică și socială. In ceea ce privește utilizarea știin
In acest efort, țările în curs de ței și tehnicii in slujba propriei
dezvoltare trebuie să fie sprijinite, sale dezvoltări. România promovea
printr-o largă și rodnică cooperare ză o politică consecventă de coope
internațională, de țările avansate, rare tehnico-științifică cu alte
țări. Țara noastră a convenit un
prin acordarea de acces liber la
cuceririle științei și tehnicii moder mare-număr de acorduri de coope
ne. prin eliminarea tuturor restric rare tehnico-științifică la nivel gu
țiilor din calea transferului de teh vernamental, o pondere însemnată
nologie, prin acordarea de tratament avînd cele încheiate cu statele in
preferențial la procurarea de licențe, curs de dezvoltare. Peste 18 000 ti
de burse pentru pregătirea de ca neri din țările în curs de dezvol
tare studiază în instituțiile de învădre, prin facilitarea stabilirii de re
țămînt din România, iar aproxima
lații între instituțiile de cercetaretiv 15 000 specialiști români se află
dezvoltare din țările dezvoltate și
în 60 de țări în curs de dezvoltare,
cele din țările în curs de dezvol
in
cadrul înțelegerilor de asistentă
tare.
tehnică în, diferite domenii.
O imensă rezervă pentru a asigu
ra o parte importantă a mijloacelor
Toate aceste acțiuni și demersuri
pentru eradicarea fenomenului acut ■• constructive reflectă cu putere preal subdezvoltării este reorientarea • ocuparea constantă a României, a
în scopuri pașnice a cercetărilor și președintelui Nicolae Ceaușescu
resurselor financiare folosite în
pentru transformarea științei și teh
prezent pentru perfecționarea mij nologiei prin eforturile concertate
loacelor de distrugere in masă. Este ale statelor în ansamblu, în pîrghii
știut că. in timp ce aproximativ 50 esențiale ale dezvoltării tuturor ță
la sută din potențialul științific al rilor, în primul rînd al celor in
lumii este angajat direct in acti- curs de dezvoltare, ca o premisă
vitatea de cercetare și dezvoltare fundamentală a edificării unei noi
cu caracter militar. în laboratoare ordini economice internaționale,
cu cele mai perfecționate și mo care să permită progresul multilate
derne instalații, in țările în curs ral al tuturor statelor, al întregii
de dezvoltare revin, în medie, la omeniri.
10 000 locuitori : 0,35 oameni de
știință în Africa ; 1,6 în Asia ; 1,4

vorbirilor la nivel înalt egipteanoisraeliene, informează agenția M.E.N.
In cadrul unei conferințe de presă
organizate la încheierea întrevederi
lor, șeful statului egiptean și premie
rul israelian au anunțat că negocie
rile tripartite egipteano-americanoisraeliene asupra autonomiei palesti
niene vor fi reluate în a doua parte
a lunii septembrie.'
BEIRUT 26 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o reuniune a Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Au participat
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., și Khaled
Al-Fahhoum, președintele Consiliu
lui Național Palestinian. A fost exa
minată situația din 6udul Libanului
ca urmare a concentrării de efective
militare isrșeliene la frontiera libanezo-israeliană și a manevrelor ar
matei Israelului desfășurate în ime
diata apropiere a frontierei cu Li
banul.

Cercetări științifice
în spațiul cosmic
• „Voyager 2” a trecut prin
punctul cel mai apropiat de
Saturn • Momente critice în
evoluția
sondei
spațiale
americane

WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Miercuri la ora 3.24 G.M.T., sonda
spațială americană „Voyager 2“ a
trecut prin punctul cel mai apropiat
de planeta Saturn — a doua ca mări
me din sistemul solar — la numai
101 385 kilometri distanță de stratu
rile superioare de nori ale planetei,
cu o deviere de 2,7 secunde Și 48 ki
lometri de la programul stabilit ini
țial, după ce a parcurs 2,2 miliarde
kilometri, s-a anunțat la Laboratorul
spațial de la Pasadena (California).
După depășirea acestui punct, sonda
spațială, lansată la 20 august 1977, a
survolat partea opusă Pămîntului a
acestei planete, timp în care legătu
rile radio au fost întrerupte, A fost
unul dintre momentele critice ale
evoluției lui „Voyager", întrucit in
acest timp a străbătut zona inelelor
satumiene, unde a existat pericolul
să se ciocnească cu particule de ma
terie. La restabilirea legăturilor ra
dio, la ora 6,00 G.M.T. (de notat că
semnalul radio are nevoie de o oră șl
27 de minute pentru a parcurge dis
tanța de la Pămînt la „Voyager 2“)
specialiștii N.A.S.A. au constatat că
una dintre platformele, pe care se
află montate patru din cele zece in
strumente optice ale navetei spațiale
a fast blocată, nemaiputînd fi direcționată pe orizontală, probabil din
cauza ciocnirii cu o particulă de ma
terie. Celelalte sisteme și instrumente
de la bordul stației funcționează nor
mal. In prezent se studiază dacă este
posibilă remedierea acestei defecțiuni
sau atenuarea consecințelor ei pentru
ca programul de înregistrare a ima
ginilor să fie cit mai puțin afectat.
„Voyager 2“ efectuează 11 progra
me’ de cercetare științifică între care
înregistrare și transmitere de foto
grafii, studierea razelor cosmice, a
ctmourilor magnetice, solar si plane
tare si a vîntului solar
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KABUL

0 declarație a guvernului R. D. Afganistan privind
relațiile cu Pakistanul și Iranul
KABUL 26 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Democratice Afganis
tan a propus in repetate rânduri și
propune din nou guvernului Pakis
tanului ca reprezentanții celor două
țări să se întilnească pentru a exa
mina problemele legate de începerea
convorbirilor în scopul realizării unui
acord privind normalizarea relațiilor
— se arată într-o declarație a gu
vernului R. D. Afganistan transmisă
de agenția afgană de știri „Bakhtar",
și reluată de agențiile internaționale
de presă. Guvernul afgan reafirmă,
de asemenea, propunerea sa adresată
guvernului Iranului în legătură cu
organizarea de convorbiri în scopul
elaborării unui acord de dezvoltare
a relațiilor de prietenie și colaborare
multilaterală reciproc avantajoase
între cele două țări, inclusiv a co
laborării economice și comerciale, a
tranzitului și relațiilor culturale —
se arată în declarație. Guvernul
afgan — relevă documentul — este
gata, dacă aceasta va fi dorința Pa
kistanului și Iranului, să poarte con-

vorbiri tripartite. In declarație se
subliniază că guvernul R. D. Afga
nistan nu obiectează ca la convorbi
rile bi sau tripartite cu Pakistanul
și Iranul să participe secretarul ge
neral al O.N.U. sau un reprezentant
al acestuia.
★

Ministrul de externe al Afganista
nului, M. Dost, a organizat la Kabul
o conferință de presă pentru ziariștii
străini în cadrul căreia, referindu-se
la relațiile cu statele vecine, a subli
niat că țara sa năzuiește la instau
rarea păcii, liniștii și stabilității în
regiune. „Adresăm un apel vecinilor
noștri — Pakistanul și Iranul,— să
se, așeze la masa tratativelor pentru
a găsi o soluție politică divergențe
lor existente. Acest lucru va fi nu
numai în folosul poporului afgan, ci
și al popoarelor celor două țări".
„Sintem gata — a declarat minis
trul afgan — să purtăm convorbiri
cu guvernul pakistanez în orice mo
ment, la orice nivel, acceptabil pen
tru ambele părți, și în orice loc".

Dezvoltarea economiei R. P. Ungare in primele șase luni
ale anului 1981
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — Di
recția centrală de statistică a
R. P. Ungare a dat publicității comu
nicatul privind realizarea planului
economiei naționale pe primele șase
luni ale anului 1981. In această peri
oadă, sectorul socialist al industriei
și-a sporit producția cu 2 la sută in
comparație cu primul semestru al
anului trecut. Productivitatea muncii
a crescut cu 4.2 la sută. La extracția
de bauxită producția a crescut cu

17,4 la. sută, Iar în sectorul mecanicii
fine sporul de producție a fost de
10,2 la sută. Totodată,
___ comunicatul
_
relevă că numărul salariaților s-a
micșorat cu 2,1 la sută, producția în
indfistria metalurgică a scăzut cu 4,7
la sută, iar producția de var și ci
ment a scăzut cu 12,4 la sută.
Producția agricolă a crescut în pe
rioada respectivă cu 4,9 la sută față
de anul trecut.
■ 4. •
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AGENȚIILE DE PRESA

subliniată într-im document al Comitetului O.N.U.
pentru decolonizare

ACCESUL LARG IA CUCERIRILE ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI FACTOR ESENȚIAL PENTRU PROGRESUL TUTUROR POPOARELOR
NAIROBI (Kenya) — Conferința Națiunilor Unite asupra surselor noi
și regenerabile de energie (10—21 august); BRIGHTON (Aiiglia) — Pri
mul forum mondial consacrat energiei solare (23—28 august); NAȚIUNILE
UNITE (New York) — Reuniunea Comitetului interguvemamental-pentru
știință și tehnologie în folosul dezvoltării (26—31 august).
Trei importante reuniuni, programate toate intr-un interval de numai
20 de zile, fapt in sine deosebit de semnificativ, evidențiind interesul ma
rezolva-
nifestat la scară mondială față de rolul științei și tehnologiei în rezolva
rea unor probleme complexe ce stau în fața omenirii.
Deși temele celor trei reuniuni sînt curs de dezvoltare. Pentru toate aformulate in raport cu o problema ceste popoare, accesul în condiții
tică specifică, ceea ce le apropie și avantajoase Ia cuceririle științei și
tehnologiei moderne reprezintă un
le dă o notă comună este tocmai
sublinierea unei cerințe acut resim element fundamental, hotăritor pen
tru lichidarea subdezvoltării.
țite în zilele noastre, aceea de a aO tragică realitate arată însă că,
sigura cadrul necesar pentru ca toate
la ora actuală, 95 la sută din capa
statele să poată beneficia de remar
citățile științifice și tehnologice
cabilele cuceriri ale științei și teh
mondiale sau aproximativ 97 la sută
nicii moderne. Este un imperativ
din mijloacele de cercetare și de
ce decurge din însăși realitatea lu
dezvoltare se află concentrate în
mii de azi, în care vaste regiuni ale
țările
industrializate, situație care
planetei se află în conul de umbră
duce la menținerea șl agravarea de
al subdezvoltării, ca urmare a înde
lungatei exploatări coloniale, impe calajelor economice dintre state, a
dependenței unor state rămase în
rialiste, în timpul căreia uriașe bo
urmă de societățile multinaționale.
gății din teritoriile subjugate au
în aceasta se reflectă o mare și
fost jefuite și pe seama cărora a
dublă nedreptate. Se știe că stadiul
fost clădită prpsperitatea unui șir
la
care a ajuns dezvoltarea științei
de țăj-i industrializate.
și tehnicii în unele țări occidentale
Intr-adevăr, în epoca noastră,
știința și tehnica au devenit o im cumulează realizări obținute in
portantă forță de producție, contri evoluția lor de numeroase popoare,
buția lor la dezvoltarea - societății unele cu o veche civilizație,' dar și
moderne fiind de o importanță e- descoperiri și studii foarte recente,
inclusiv aparținînd unor specialiști
sențială. Aplicarea în practică a cu
și cadre calificate din țările în curs
ceririlor științei, accesul larg, neinde dezvoltare, pentru care statele
grădit, la cunoașterea și folosirea
de origine au cheltuit fonduri în- ,
a tot ceea ce realizează mai va
loros, mai avansat gindirea umană, semnate in vederea formării lor.
Dobindind poziții de monopol,
constituie o condiție fundamentală a
trusturile internaționale subordo
progresului fiecărei națiuni, a creș
nează
știința și tehnologia interese
terii nivelului de trai al popoare
lor lor egoiste, practică restricții și
lor, a ridicării gradului de civiliza
discriminări economice, frînează
ție al întregii omeniri. Prin însăși
natura el, știința este guvernată de schimbul de cunoștințe și experien
principii generoase, umaniste; ea ță, dictează orientarea cercetărilor
este chemată să joace un rol activ științifice, ignoră condițiile istorice
și necesitățile specifice din țăjile în
în lichidarea fenomenelor subdez
voltării, a împărțirii lumii în țări curs de dezvoltare.
Aceste practici nefaste lipsesc nu
bogate și sărace. Sint bine cunoscu
meroase țări rămase în urmă de
te și apreciate pe plan Internațional
una din pirghiile esențiale ale dez
inițiativele, propunerile și activita
voltării lor — știința și tehnologia
tea perseverentă a României socia
— adincesc decalajele economice
liste, a
președintelui
Nicolae
dintre state, accentuînd starea de
Ceaușescu pentru edificarea noii or
instabilitate pe arena internaționa
dini internaționale, știința și tehni
lă. Totodată, aceasta are implicații
ca constituind o pîrghie de cea mai
mare importantă pentru accelerarea grave și pentru statele industriali- 4
zate, restrîngîndu-le piețele de des
dezvoltării economice a tuturor țăfacere, perturbînd schimburile e\ rilor și cu prioritate a statelor in
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CONVORBIRI ROMANO-SOVIETICE. La Moscova a avut loc o între
vedere între V. I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova
al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie
sovieto-române, și delegația A.R.L.U.S., condusă de Ion Hobana, secretar
al Uniunii scriitorilor, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S.
A fost evocată, cu acest prilej, evoluția ascendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare romăno-sovietice, subliniindu-se importanța colaborării
fructuoase dintre A.R.L.U.S. și A.P.S.R. pe linia unei mai bune cunoașteri
a realizărilor obținute de cele două țări prietene. A fost prezent Traian
Dudaș, ambasadorul României in U.R.S.S. In timpul vizitei efectuate in
Uniunea Sovietică, delegația A.R.L.U.S. a participat la manifestări orga
nizate la Moscova și în alte orașe sovietice cu prilejul sărbătorii naționale
a României, a avut întîlniri cu reprezentanți ai conducerii filialelor locale
ale A.P.S.R.

LA BEIJING a avut loc o intîlnire intre Hu Yaobang, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, și genera
lul Moussa Traore, președintele
Republicii Mali, secretarul general
al Uniunii Democrate a Poporului
Malian, aflat în vizită oficială în
R. P. Chineză. După cum transmite
agenția China Nouă, cu acest pri
lej a fost efectuat un schimb de
păreri asupra dezvoltării relațiilor
prietenești, de cooperare, dintre
cele două țări și partide.
PROGRAMUL ALIMENTAR MON
DIAL A ACORDAT KENYEI. CIA
DULUI ȘI SOMALIEI UN AJUTOR
ALIMENTAR DE URGENȚA in va
loare totală de 1 346 000 dolari, informează agenția A.N.S.A. In cadrul acestui ajutor, P.A.M. va 11vra celor trei țări afectate de secetă 5.000 tone de porumb.
„COSMOS-1300". tn Uniunea Sovietică a fost lansat, la 2S august,
satelitul artificial al Pământului
„Cosmos-1300". La bordul satelitu
lui sint instalate aparate destinate
continuării studierii spațiului cos
mic, anunță agenția T.A.S.S.

CONTACTE SOVIETO-PAKISTANEZE. Președintele Pakistanu
lui, generalul Mohammad Zia-UlHăij, l-a primit pe N. P. Firiubin,
locțiitor al ministrului afacerilor
externe al U.R.S.S. Ministrul sovie
tic a avut, de asemenea, convorbiri
cu Agha
‘
Shahi,- ministrul de externe al Pakistanului, în cadrul cărora s-a făcut un schimb de păreri
în probleme de interes reciproc.
PRIMA REUNIUNE A „CONSI
LIULUI DE COOPERARE AMAZONICA" se va desfășura in perioa
da 31 august—5 septembrie, la Lima
— s-a anunțat oficial in capitala
peruană. Consiliul, creat prin acor
dul țărilor semnatare ale Tratatu
lui amazonic, va analiza modalită
țile de realizare a deciziilor si acordurilor convenite de miniștrii
relațiilor externe al țărilor semna
tare. Organizația Tratatului amazo
nic a fost creată de cinc{j$J * an
dine —' Peru. Ecuador, Venezuela,
Columbia și Bolivia —, precum și
de Brazilia, Guyana șl Surinam.

DEFICITUL BUGETAR AL S.U.A. VA FI, ÎN 1982, DE 42,5 MILIAR
DE DOLARI, iar Statele Unite ar putea fi în măsură să-și echilibreze
bugetul în 1984, ca urmare a măsurilor de redresare adoptate în ultimele
luni de guvern, estimează Administrația americană, Experții în probleme
bugetare ai Congresului sînt însă sceptici în privința șanselor reale de
atingere a acestor obiective. Astfel, Steve Bell, directorul Comisiei pentru
probleme bugetare a Senatului american, a declarat că, după opinia sa,
anul fiscal 1982 se va încheia cu un deficit bugetar de 58 miliarde do
lari, respectiv cu peste 15 miliarde mai mult decît estimările guverna
mentale.
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Centenarul George Enescu
Personalitatea
lui
George
Enescu. continuă să fie elogiată
de publicații, de posturi de radio
și televiziune din numeroase
țări, aniversarea nașterii ma
relui muzician român prilejuind,
de asemenea, organizarea de
manifestări omagiale pe diverse
meridiane.
In cadrul Festivalului interna
țional de la Lucerna, care se des
fășoară sub semnul centenarului
nașterii lui George Enescu, a
avut loc concertul-spectacol sus
ținut de „Orchestra națională
română", constituită din instru
mentiști de la Filarmonica din
Cluj-Napoca și Orchestra simfo
nică din Satu-Mare și din instru
mentiști și interpreți din Bucu
rești și Iași.
In fața unei săli, arhipline, ar
tiștii români au prezentat. într-o
montare specială, opera „Oedip"
de George Enescu. obținînd un
strălucit succes, ilustrat prin
aplauze care au durat minute
in șir.
Cotidianul brazilian „Diario
Popular" a publicat un amplu
articol consacrat vieții și crea
ției „celui mai mare compozitor
român din toate timpurile, ale
cărui operă și experiență de
creație sint decisive pentru afir
marea culturii naționale a
României la nivel universal ?i
modern". „George Enescu —
arată ziarul — a avut o carieră
strălucită, abordînd aproape
toate formele șâ genurile muzi
cale. Rapsodiile române repre
zintă capodoperele sale, in care
temele populare din țara sa sint
ridicate la un nivel de circulație
universală".
Principalul ziar argentinian —
„Clarin" — a publicat articole
elogioase la adresa creației lui
George Enescu, evidențiind con-

tribuția sa la îmbogățirea mu
zicii românești și universale.
Cotidianele ungare „Nepszabadsag", „Magyar Nemzet" și
„Magyar Ilirlap" relevă, in
ample articole, valoarea creației
marelui compozitor român, pre
cum $i calitățile sale de inter
pret și pedagog. Sînt evocate,
de asemenea, legăturile de prie
tenie dintre George Enescu și
compozitorii maghiari contem
porani cu el — Bela Bartok și
Zoltan Kodaly.
Ziarul britanic „The Daily
Telegraph" a publicat un articol
in care evocă momente din
bogata activitate a marelui com
pozitor. dirijor, interpret și pe
dagog.
Cvartetul de muzică de ca
meră „Voces" din Iași a susținut
la Biblioteca română din Roma
un concert omagial interpretind
lucrări ale marelui compozitor.
Concertul, care a avut loc la în
cheierea turneului întreprins de
formația „Voces" in Italia. s-a
bucurat de un deosebit succes.
Televiziunea
egipteană
a
inaugurat un ciclu de emisiuni,
in prima dintre ele muzicologul
Samba Al-Kholi vorbind despre
folclorul românesc și despre
sursele de inspirație ale lui
George Enescu. Comentariile au
fost ilustrate cu fragmente din
creațiile marelui compozitor
român.
Publicațiile „Portugal Hoje".
„Diario de Noticias" și „Jomal
de letras" au inserat articole
elogiind marea originalitate si
profundul umanism al creațiilor
enesciene.
Postul de radio „India" a
transmis o emisiune omagială de
o oră cuprinzind lucrări de
George Enescu.
(Agerpres)
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