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NOUA CALITATE ȘI NOILE 
EXIGENTE PROFESIONALE

Pentru a înfăptui Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate este necesar să acordăm mai multă 
atenție creșterii nivelului profesional, ri
dicării cunoștințelor profesionale și teh
nice ale tuturor oamenilor muncii, din 
toate sectoarele. Aceasta constituie o ne
cesitate pentru noua calitate, pentru afir
marea revoluției tehnico-științifice, pen
tru -victoria socialismului și comunis
mului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Nbua calitate a muncii, laitmoti- 

vuk^actualului cincinal, este organic 
legată de reînnoirea producției, de 
realizarea unor produse modernizate, 
cane sâ aibă caracteristici tehnico- 
ei nomice superioare, să fie compe
te ’ pe plan mondial, în condițiile 
u consum mai mic de energie, de 
materii prime, de materiale și ale 
unei productivități mai mari. Desi
gur, sînt multe de făcut pentru „re
alizarea unei producții la nivelul ca
litativ mondial", cerință pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli- 
niat-o pregnant de la tribuna înal
tului forum al democrației muncito
rești. Dar prioritatea priorităților o 
constituie înfăptuirea exemplară a 
prevederilor legate de calificarea și 
ridicarea pregătirii profesionale a tu
turor oamenilor muncii. Cum nu se 
poate mai clar a arătat secretarul 
general al partidului „că fără a asi
gura ridicarea continuă a gradului 
de pregătire profesională și tehnică 
a tuturor cadrelor nu se poate reali
za obiectivul trecerii la o calitate 
nouă in întreaga economie și viața 
socială, nu se poate obține un nivel 
tehnic superior al producției". Re
cent. în cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară din municipiul 
Ploiești, secretarul general al parti
dului a subliniat din nou. cu preg
nanță. faptul că asigurarea noii ca
lități în toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale. afirmarea puternică 
a științei și tehnicii, trecerea Româ
niei la un stadiu superior de dezvol
tare depind în mod fundamental de 
ridicarea cunoștințelor profesionale, 
tehnice, științifice și politice, de ca
litatea activității de calificare și ri
dicare a calificării personalului mun
citor.

Au fost ridicate, In anii revoluției 
și construcției socialiste, dar mai 
ales după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, întreprinderi noi, orașe 
noi. Numeroase localități ale patriei 
s-au dezvoltat puternic, unele au 
crescut de zece sau chiar de cinci
sprezece ori intr-un singur deceniu. 
A fost nevoie să fie aduși în unități 
economice dintre cele mai moderne 
oameni din mediul sătesc. Și a fost 
nevoie ca acești oameni să fie de
prinși cu exigențele muncii la pupi- 
v. ale unor mașini ultramoderne, cu 
ritmul activității industriale. Să fie 
ajutați să se califice ; apoi să-și ri
dice calificarea, să urmeze școli se
rale, să-și lărgească prin eforturi 
proprii orizontul de cunoștințe. Dar 
etapa inițierilor a trecut. Odată cu 
uzinele noastre moderne s-a schim
bat și fizionomia clasei muncitoare, 
au crescut muncitori, ingineri, tehni
cieni, maiștri cu înaltă conștiință pa
triotică, revoluționară, care au învă
țat să gindească pentru întreprin (Continuare în pag. a IlI-a)

Cîmpia ? Să mărturisim 
de la bun început că ex
presia nu ni se pare preci
să, cu toate că este folosită 
în limbajul cotidian și in 
cel științific al geografiei 
sau al botanicii. Dealtfel, 
adevărații cîmpeni care vin 
bunăoară aici din Cîmpia 
Bărăganului sau de pe șe
sul Banatului se întreabă, 
uimiți, cum pot fi numite 
cîmpie dealurile, coastele 
vertiginoase cu urcușuri 
grele de aici ? Și totuși, a- 
cest teritoriu imens, care 
se întinde de la Someș pînă 
la Mureș, de la Șieu pînă 
la Arieș, de la Dej pînă la 
Luduș, de la Turda pină la 
Bistrița, este cîmpie —" vă
zută, bineînțeles, cu ochii 
oamenilor obișnuiți cu pri
veliștea pădurii, cu pano
rama înălțimilor acoperite 
de codri.

Călătorul care cunoștea 
bine Cîmpia de odinioară și 
nu a văzut-o timp de 15—20 
de ani nu se află in fața 
unui peisaj cu totul schim
bat, dar imaginile receptate 
azi îi sint fără îndoială 
grăitoare pentru înnoirile 
petrecute după actul istoric 
de la 23 August 1944. Pe 
traseul Cluj-Napoca — Apa- 
hida — Mociu — Sărmașu 
— Fărăgău'— Reghin s-a 
construit, pe un teren de- 
luros. plin de urcușuri și 
coborișuri, o șosea asfaltată, 
o magistrală car^ • traver
sează Cimpia și care a de
venit ..șira' spinării" (după 
cum spune poetul Kinjeni, 
de origine din Mociu) rețe
lei căilor de comunicații din 
regiune. Din această ma
gistrală pornesc spre nord 
șosele care duc la Bistrița, 
Teaca. Gherla, la sud în 
direcția Luduș, Tîrgu Mu
reș. Bond, iar de cițiva ani 
drumurile asfaltate locale 
pornesc și în direcția comu
nelor Suatu. Vaidacămăraș 
etc. Izolarea Cîmpiei de 
căile ferate și de marile 
centre industriale — pro

derea în care lucrează, au înțeles să 
se pregătească temeinic și să aplice 
în mod creator cunoștințele acumula
te. Nu a'm ajuns insă la capătul dru
mului. Acest important potențial u- 
man trebuie să fie mai bine valorifi
cat ; este necesar să fie create noi 
trepte de ridicare a calificării, să fie 
pregătiți temeinic milioane de spe
cialiști care să dea in mod exemplar 
viață generoasei idei a noii calități, 
intr-un cincinal al calității și efi
cienței.

Resursele materiale ale țării sînt 
în mod firesc limitate. Problema eco
nomisirii lor dobindește az.i o impor
tanță fundamentală. Numai izvoarele 
cunoașterii și creației umane sint ine
puizabile. în aceste condiții, o ce
rință prioritară este aceea de a fo
losi mai bine inteligența. Secretarul 
comitetului de partid dintr-o impor
tantă întreprindere industrială relata 
că un studiu pe această temă a re
levat adevăruri ce s-au constituit, 
pentru organizația de partid din uni
tatea respectivă, pentru întregul co
lectiv de oameni ai muncii, în su
biect de meditație și obiect de ac
țiune. Calculele economiștilor au 
arătat că creșterea consumului de 
„materie cenușie" in procesul de pro
ducție, in activitatea de creație teh
nico-științifică determină o reducere 
corespunzătoare a consumului de 
materii prime și de energie. Sint tot 
mai numeroase acele organizații de 
partid care au înțeles că inițiativele 
privind reducerea consumului de 
materii prime, energie și combusti
bil, creșterea randamentului mașini
lor, utilizarea rațională a timpului 
de lucru rămîn fără eficientă dacă 
se constituie ca acțiuni în sine. Reu
șita, pe acest plan, depinde în pri
mul rînd de modul în cară sînt sti
mulate strădaniile privind calificarea 
și ridicarea calificării, pregătirea in
dividuală, lărgirea orizontului știin
țific și cultural.

Niciodată, în istoria omenirii, un 
progres important in domeniul tehni
cii nu a fost realizat înainte de a se 
fi înfăptuit un important salt calita
tiv pe planul cunoașterii. Zborul omu
lui în Cosmos, ca să dăm un singur 
exemplu, poate cel mai concludent, 
a fost posibil numai după descope
rirea legilor de rotație a sateliților 
în jurul planetei noastre. Și după ce 
s-a calculat teoretic forța de respin
gere necesară pentru desprinderea 
unui obiect din sfera de atracție te
restră. Dar și această posibilitate a 
rămas o vreme abstractă, pînă cînd 
inteligența umană a descoperit carbu-

Adrian VASILESCU

blemă veche și spinoasă — 
și-a găsit în sfîrșit rezolva
rea — existind legătură azi 
nu numai cu centrele de ju
dețe, dar și cu orășele din 
apropiere : Cîmpia Turzii, 
Beclean, Iernut, Turda, Dej.

Dar imaginea cea mai 
impunătoare a înnoirilor o 
conferă, cred, casele ; con
siderate aici un simbol al 
prosperității. Rareori mai 
vezi case făcute din argilă

modîndu-se pantei se în
clină intr-o curbă, culoa
rea-! gălbui-verzuie te face 
să crezi de Ia distanță că 
e o porțiune dintr-o auto
stradă. La stînga și la 
dreapta lui se întind finețe; 
pe una, iarba este încă mare 
și plină de flori, vintul on
dulează pete vaste roșcate 
sau galbene, pe alta, coasa 
și-a împlinit datoria, otava 
abia începe să crească, dar

VREDNICIA 
OAMENILOR 
cea mai înaltă formă de relief 

din Cîmpia Transilvaniei
-------------------de HEREDY Gusztâv----------------------

sau pămînt bătut. In sate 
și cătune, lingă șosea și în 
fundul văilor ascunse se 
înalță case noi din cărămizi, 
cu fundație de beton și aco
perite cu țiglă. Și acest sim
bol devine cu atit mai grăi
tor cu-eit spre deosebire 
de alte meleaguri transil
vane — aici dealurile nu 
sint „spinări" de stîncă, ci 
de argilă ; piatră nu se gă
sește pe zeci și zeci de ki
lometri. întrucît piraiele 
duc numai nămol.

în toiul verii, Cîmpia îm
bracă haina sa cea mai fru
moasă. divers colorată. ’ La 
munte, în patria pădurilor 
și pășunilor, domină verdele, 
la șes galbenul holdelor de 
griu. în Cîmpia Transilva
niei predomină o varietate 
multicoloră. Aici un lan de 
ovăz coboară domol și aco-

în arșița soarelui căpițele 
de fîn care zac încă pe loc 
s-au „bronzat" bine, șirul 
lor formind un zid de cu
loare închisă ; dacă privim 
la vale, observăm cum com
binele roșii avansează trep
tat in holda cea mare a unei 
cooperative agricole de 
producție, dincolo de dig și 
păpurișul verde lucește 
pata albastră a unui iaz mic. 
aducînd în cîmpul apăsat 
de căldura caniculară pros
pețimea și răcoarea apei... 
Dar cert este că paleta 
multicoloră o compun tot 
mai mult numeroasele 
plante cultivate, al căror 
număr azi s-a triplat. Peste 
tot observăm lucerna, tri
foiul și borceaguL a devenit 
obișnuită cultura sfeclei de 
zahăr și a tutunului, oa
menii s-au împrietenit cu
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Alteta Sa seicul laber Miad Al-laber 
Al-Sabab, emirul statului Kuweit, 

va face o vizita oficială de prietenie 
iu tara noastră

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, Alteța Sa șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,

Imagine de la modernul șantier naval din Drobeta Turnu-Severin
.. . Foto : Agerprcs

Culesul mai rapid și pregătirea 
noii recolte - marea răspundere 
a tuturor oamenilor de la sate!

In pagina a 111-a: Relatări ale corespondenților 
„Scînteii”

LUFENI : Cea mai mare instalație pentru transportul 
cărbunelui din subteran la suprafață

APELUL
participanților la simpozionul internațional „Oamenii de știință și pacea"

La întreprinderea minieră Lu- 
peni a început glisarea turnului 
puțului principal cu schip — unul 
din cele mai importante obiective 
de investiții miniere din Valea Jiu
lui, prima instalație de acest gen 
din țară. Noul turn, cu o înălțime 
de 100 metri, va fi echipat cu două 
mașini de extracție multicable, 

soia și macul. în jurul Bis
triței. pe la Dumitra, Teaca, 
Lechința există vaste plan
tații de viță de vie. în ju
dețul Mureș, pe la Reghin, 
Breaza, pe zeci de kilome
tri pătrați, s-au sădit livezi 
intensive : în rinduri ne- 
sfîrșite crengile se întind 
pe sîrmă, stropitul sau să
patul lor se face cu trac
toarele. doar recoltarea cu 
mîna, dar fără scară, pomii 
fiind toți „pitici". Se lucrea
ză la o rețea mare' de con
ducte și canale, care duc 
apă potabilă și de irigat din 
riul Comloșu in multe co
mune din sud-estul Cîm
piei.

Apele pîraielor, care nu 
erau folosite decît pentru 
adăparea vitelor și consti
tuiau mai de mult o pri
mejdie. devin blinde și fo
lositoare. Rîul Fizeșul, de 
exemplu, cu sute de ani in 
urmă era principalul fur
nizor de apă al eleșteelor, 
dar cu timpul majoritatea 
iazurilor au fost desecate. 
Acum însă. începînd cu sa
tul Cătina, continuînd cu 
Geaca, Sucutard, Țaga etc, 
au fost ridicate diguri după 
diguri și la adănostul lor 
au luat naștere lacuri după 
lacuri. Pe o porțiune de 
30—35 de km s-a format o 
întreagă scară de ape în 
care cîte un lac alcătuiește 
o treaptă, o întindere luci
toare, mișcătoare și răco
ritoare în jgheabul coaste
lor golașe. Sînt comune care 
se mindresc cu 3—4 iazuri, 
iar pentru pescarii clujeni, 
turdeni, dejeni această vale 
a devenit un paradis, unde 
sosesc la sfîrșitul săptămî- 
nii mii de familii cu ma
șini și corturi.

La sud de comuna Ciu- 
rilă. pe rîul Hășdate. s-a 
creat, de asemenea, o 
„treaptă de ape", care cu-
(Continuare în pag. a Ii-a) 

emirul statului Kuweit, va efectua 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România în prima 
jumătate a lunii septembrie 1981.

care vor lucra cu patru schipuri cu 
o capacitate de 60 tone cărbune. 
Glisarea turnului se execută cu o 
instalație de' cofrag glisant special 
proiectat în întregime în țară. Noul 
puț cu schip va conduce la îmbu
nătățirea condițiilor de transport a 
cărbunelui din subteran la supra
față și la creșterea substanțială a 
producției. (Sabin Cerbu).

BECLEAN: Producții sporite 
în noile capacități

Pe platforma industrială a orașu
lui Beclean, in cadrul întreprinderii 
de covoare, două secții de produc
ție — filatura și vopsitoria — au in
trat în funcțiune la capacitatea fi
nală. în fază avansată a lucrărilor 
se află' și secția de bază, țesătoria, 
intrată parțial în funcțiune pentru o 
producție de 600 000 mp pinză su
port. Pînă în prezent, oamenii mun
cii care lucrează în noua unitate a 
industriei ușoare — filatori, vopsi
tori și țesători — au reușit să-și de
pășească sarcinile de plan la zi Ia 
indicatorul producție-marfă cu 3,9 
milioane lei. (Gh. Crișan).

BUZĂU: Mașini și utilaje 
prin autoutilare

La întreprinderea de sîrmă și pro
duse din sîrmă Buzău, unitate re
prezentativă pentru industria. jude
țului, care a obținut primul loc în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
primul semestru al anului 1981 in 
domeniul prelucrărilor metalurgice, 
inteligența tehnică proprie este va
lorificată superior. în perioada care 
a trecut din acest an, în atelierul 
mecanic al întreprinderii au fost 
realizate peste 20 de mașini și uti
laje pentru industria metalurgică, 
precum și piese de schimb în va
loare de 26 milioane lei. (Stelian 
Chiper).

ARGEȘ: Apartamente 
peste prevederi

Unitățile specializate ale consiliu
lui popular județean Argeș au pus 
la dispoziția oamenilor muncii in 
acest an 2 200 apartamente, cu 200 
peste prevederi. Noile locuințe, gru
pate în ansambluri mari, cum sînt 
cele din cartierul petrochimiștilor 
din Pitești, zona Grui din Cîmpu- 
lung, zona centrală din Curtea de 
Argeș și Mioveni, viitorul oraș al 
constructorilor de autoturisme, au 
un grad sporit de finisare interioa
ră și exterioară și reunesc izbutite 
elemente de arhitectură locală. (Gh. 
Cîrstea).

TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV ÎMPLINEȘTE 70 DE ANI
>   

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului „Steaua Republicii Socialiste 

Romania" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și poporul bulgar, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării 
internaționale,

Cu prilejul împliniriT^îrstei de 70 de ani,
Președintele Republrtii Socialiste România DECRETEAZĂ :
Articol unic. — Se coMeră ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului 

Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

i Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Jivkov,

La cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră 
de naștere vă adresez, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat si Guver
nului Republicii Socialiste România, al întregului popor 
român, al tovarășei mele și al meu personal, cele mai 
calde felicitări, împreună cu sentimentele noastre de 
stimă și prietenie.

Ne este cunoscut drumul revoluționar pe care l-ați 
parcurs ca activist de frunte al clasei muncitoare, al 
Partidului Comunist Bulgar, in lupta împotriva capita
lismului și a fascismului, pentru eliberarea națională și 
socială, pentru victoria revoluției socialiste și edificarea 
noii orinduiri in Bulgaria vecină și prietenă. Sub con
ducerea partidului, in frunte cu dumneavoastră, militant 
de seamă al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, poporul bulgar a obținut, in ultimul sfert de 
veac, succese remarcabile in dezvoltarea economicj- 
socială a patriei, in ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual.

Comuniștii, toți oamenii muncii din România vă cunosc 
ca un bun prieten al poporului nostru «i dau o înaltă 
apreciere rolului activ pe care il aveți in întărirea prie
teniei tradiționale și dezvoltarea multilaterală a colabo
rării româno-bulgare.

îmi este deosebit de plăcut să evoc intîlnirile frecvente 
și convorbirile noastre rodnice, care, prin înțelegerile con
venite împreună, au dat de fiecare dată noi și puternice 
impulsuri ridicării pe trepte tot mai înalte a conlucrării

SOFIA
exemplare dintre partidele, statele și popoarele noastre, 
pe bazele trainice ale respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne și solidarității socialiste.

Colaborarea strînsă multilaterală dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Bulgaria contribuie 
activ la întărirea păcii și cooperării în Balcani, la trans
formarea acestei regiuni într-o zonă a prieteniei și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme nucleare și baze militare 
străine, la înfăptuirea securității în Europa și în lume, 
la lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, 
de amenințare cu forța, la reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și colaborare internațională.

Avem ferma convingere că, acționind pentru transpu
nerea consecventă în practică a hotărîrilor și înțelegerilor 
adoptate, relațiile politice, economice, tehnico-științifice 
Și culturale, conlucrarea in sfera vieții internaționale 
dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adinei 
continuu, in interesul popoarelor român și bulgar, al 
cauzei generale a socialismului și păcii.

De ziua remarcabilului jubileu al vieții și activității 
dumneavoastră revoluționare, împreună cu tovarășa mea, 
vă adresăm din inimă, dragă tovarășe Jivkov, urările 
noastre cele mal bune de viață îndelungată și rodnică, 
putere de muncă și succese tot mai mari în înfăptuirea 
programului partidului și a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Bulgar, pentru înflorirea 
Bulgariei socialiste și fericirea poporului bulgar, pentru 
triumful socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Masă oferită de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a oferit, simbătă, o masă 
cu prilejul împlinirii de către tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a virstei de 50 de ani.

în timpul țnesei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe tovarășul 
Cornel Burtică, apreciind 'activitatea 
desfășurată în vederea îndeplinirii 
sarcinilor încredințate de partid și de 
stat. Subliniind importanta obiective
lor puse de Congresul al XII-lea în 
direcția . dezvoltării comerțului exte
rior și cooperării economice interna

întruniți la București, în zilele de 4 și 5 septembrie 
1981, în cadrul simpozionului „Oamenii de știință și 
pacea", spre a dezbate, intr-un amplu și fructuos 
dialog, problema fundamentală a contemporaneității — 
pacea — țelul nobil al întregii omeniri, noi, oamenii 
de știință din numeroase țări ale lumii, de pe toate 
continentele, conștienți de gravele pericole care le re
prezintă pentru omenire înarmările, de contribuția pe 
care știința și slujitorii ei o pot aduce la oprirea cursei 
înarmărilor, la progresul continuu și viitorul întregii 
lumi, adresăm savanților, cercetătorilor și intelectua
lilor de pretutindeni, tuturor popoarelor, vibranta che
mare de a-și uni eforturile și a conlucra tot mai strins 
pentru apărarea păcii — bunul suprem al umanității.

Epoca noastră cunoaște nu numai ascensiunea ver
tiginoasă a științei și tehnicii, marcată de grandioase 
descoperiri care influențează toate domeniile existen
ței umane, dar, totodată, cunoaște și acțiuni anacro
nice, contrare intereselor omenirii, de folosire a rezul
tatelor științei și tehnicii în scopuri distructive, dăună
toare păcii și libertății popoarelor. Traversăm o pe
rioadă cind omenirea este confruntată cu probleme de 
o deosebită complexitate, cînd asistăm la o nouă' și 
frenetică cursă a înarmărilor, la creșterea fără prece
dent a bugetelor militare, la fabricarea și perfecțio
narea de noi mijloace de nimicire în masă, ceea ce 
agravează profund situația internațională, împovărează 
tot mai greu popoarele, amplifică pericolul declanșării 
unor conflagrații, care pot distruge viața întregii pla
nete, însăși civilizația făurită de-a lungul mileniilor.

Pe deplin conștienți de faptul că responsabilitatea 
oamenilor de știință. în alternativa pace sau război, nu 
este decît una — aceea de a apăra pacea, să spunem 
un NU hotărît războiului și înarmărilor, aceasta con
stituind nu numai datoria noastră morală, ci și o con
diție a existentei întregii omeniri. Chemăm pe toți 
slujitorii științei, indiferent de convingerile ior poli
tice. filozofice, religioase sau de altă natură, să acțio
neze. împreună cu popoarele țărilor lor, pentru a opri 
agravarea situației internaționale, politica de înarmări, 
pentru reluarea și continuarea neabătută a cursului 
spre destindere, pace și o largă colaborare internațio
nală !

Să acționăm acum, cînd nu e prea tîrziu. în acest 
ceas de mare răspundere pentru destinele omenirii, 
pentru încetarea cursei inarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare și în primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, 
pentru apărarea dreptului fundamental al omului și al 
popoarelor — dreptul la viață, la pace !

Noi, oamenii de știință care cunoaștem mai bine 
ca oricine forța de distrugere a armelor moderne, uria
șul pericol ce-1 reprezintă acestea pentru securitatea 
popoarelor, pentru însăși viata omenirii, să ne unim 
Si mai puternic forțele, să acționăm ferm împotriva 
utilizării energiei atomice in alte scopuri decît cele 
pașnice ! Să facem totul pentru ca imensul potențial 
al cercetării științifice și tehnice să nu fie folosit 
pentru producerea de arme, ci să contribuie exclusiv 
la dezvoltarea economică si la progresul fiecărei țări, 
la conservarea a tot ceea ce a făurit mai bun geniul 
uman, la crearea de noi și importante valori !

Tn condițiile de astăzi, cind pe plan mondial există 
numeroase probleme de ordin economic, social și po
litic. nouă, oamenilor de știintă ne revine înalta înda
torire de a ne spori tot mai mult contribuția la solu
ționarea acestora in interesul propășirii tuturor națiu
nilor. Să folosim descoperirile noastre pentru lichida
rea marilor decalaje dintre țările bogate și sărace ale 
lumii. înlăturarea stării de subdezvoltare în care se 
află circa două treimi din populația planetei, eradi
carea subnutriției și a maladiilor care continuă să 
secere milioane de vieți omenești, ca și pentru protec
ția mediului înconjurător și conservarea lui în benefi
ciul generațiilor viitoare ! Să depunem toate eforturile 
pentru descoperirea de noi resurse energetice si de 
materii prime, pentru rezolvarea problemelor legate 
de alimentație, apă. sănătate și a altora de care depind 
progresul și viitorul întregii umanități ! Să milităm 
în modul cel mai ferm împotriva oricăror îngrădiri ale 
circuitului mondial de valori științifice si culturale, 
pentru ca de minunatele cuceriri ale științei si tehni

cii să beneficieze larg toate popoarele, pentru trans
formarea cu adevărat a științei într-un bun al întregii 
umanități 1

in zilele noastre, pacea și securitatea internațională 
creează cele mai favoraoile condiții pentru progresul 
economic și social, pentru folosirea cuceririlor geniului 
uman, a impresionantei revoluții tehnico-științifice 
contemporane spre binele tuturor oamenilor de pe pă
mînt. Tocmai de aceea, orice efort, orice strădanie, 
orice acțiuni, fie din partea unor asociații științifice și 
culturale, a unor organisme obștești și persoane parti
culare, fie din partea oamenilor politici, a guvernelor 
și parlamentelor, avind menirea să contribuie la apă
rarea și consolidarea păcii, la cauza colaborării inter
naționale pașnice. pe baza respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc, tre
buie apreciate și sprijinite cu toată tăria, pentru ca 
aspirațiile legitime ale popoarelor, ale tuturor oameni
lor, care au conștiința responsabilității față de destinul 
civilizației lumii, să-și găsească împlinirile.

Adresăm oamenilor de știință, asociațiilor lor națio-, 
nale și internaționale chemarea de a organiza forme 
adecvate de cooperare, pe deasupra deosebirilor na
ționale, ideologice sau politice, pentru a asigura ca 
știința să fie utilizată exclusiv potrivit vocației sale 
umaniste. în acest scop am constituit un Comitet in
ternațional de inițiativă, chemat să inițieze acțiuni ale 
oamenilor de știință pentru dezvăluirea pericolelor pe 
care le prezintă cursa frenetică a înarmărilor, in pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, pentru informarea 
opiniei publice asupra acestor pericole și elaborarea de 
măsuri concrete în vederea preintîmpinării lor, pentru 
pregătirea unui Congres mondial al oamenilor de 
știință în sprijinul păcii. Adresăm slujitorilor științei, 
intelectualității de pretutindeni chemarea de a se ală
tura acestui comitet, a acționa împreună cu noi în 
această nobilă activitate dedicată păcii, a face totul ca 
opiniile noastre să se facă auzite la Organizația Națiu
nilor Unite, la Conferința pentru dezarmare de la Ge
neva, în toate forurile internaționale care dezbat pro
blemele dezarmării, ale păcii, securității și cooperării 
internaționale.

Pătrunși de răspunderea^ pe care o avem în fața ști
inței și a umanității, conștienți fiind că nu putem con
strui un viitor acceptabil fără un prezent al păcii, să 
ne mobilizăm puterea de convingere, forța de argu
mentare,* pentru a determina pe adepții înarmării să-și 
schimbe opțiunile, pentru a influența guvernele, parla
mentele, pe oamenii politici să promoveze o politică de 
pace, înțelegere și colaborare, să renunțe cu desăvîr- 
șire la folosirea forței și la amenințarea cu forța, asi- 
gurînd soluționarea tuturor problemelor litigioase nu
mai și numai pe cale pașnică, prin tratative !

Să facem totul ca fondurile cheltuite pentru înar
mări, imensele bugete militare să fie folosite pentru 
înfăptuirea programelor de dezvoltare social-economică 
a fiecărei țări, pentru sprijinirea popoarelor din țările 
subdezvoltate în eforturile lor de progres, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte și mai bune, ferită de ame
nințarea războiului !

Să slujim cu înalt devotament nobilele idealuri ale 
păcii, să ne facem datoria față de propria noastră con
știință, față de contemporanii noștri, față de comanda
mentele supreme ale umanității, să oferim omenirii o 
perspectivă pe măsura aspirațiilor ei scumpe, a forței 
sale de creație, să ne dovedim la înălțimea a tot ceea 
ce a făurit mai de preț civilizația umană de-a lungul 
secolelor !

Avem ferma convingere că, unindu-ne forțele, inten- 
sificind conlucrarea noastră, știința va deveni cu ade
vărat o armă a vieții, astfel incit toate popoarele să-și 
poată spori contribuția la patrimoniul cunoașterii uni
versale, ca pacea, securitatea și colaborarea să triumfe 
pe planeta noastră !

București, 5 septembrie 1981.

PARTICIPANT!!
LA SIMPOZIONUL INTERNATIONAL 
„OAMENII DE ȘTIINȚĂ Șl PACEA"

ționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că tov. 
C. Burtică va acționa cu toată ener
gia și răspunderea pentru a-și înde
plini cu cinste îndatoririle ce-i re
vin. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat sărbătoritului succes în activi
tatea viitoare, multă sănătate și feri
cire.

Țovarașiț! ijornel Burtică a mulțu
mit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru felicitări și cuvin
tele adresate, precum și Comitetului 
Politic Executiv pentru masa oferită. 
Relevind modul în care s-a format 
ca .activist de partid și de stat, sub 
îndrumarea directă și cu sprijinul 
nemijlocit al tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, încă din mișcarea stu
dențească și apoi în diferite funcții 
de răspundere, șărbătoritul a ex
primat recunoștința sa profundă 
secretarului general al partidului. 
Tov. C. Burtică a mulțumit, de ase
menea, pentru ajutorul primit, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv. El și-a exprimat hotărirea fer
mă de a nu precupeți nimic, nici in 
viitor, pentru a fi la înălțimea răs
punderilor încredințate de partid.

Membrii Comitetului Politic Exe
cutiv au felicitat călduros pe tovară
șul Cornel Burtică și i-au urat suc
ces deplin în muncă și în viață.
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FAPTUL
DIVERS

0 viguroasă expresie a patriotismului fierbinte al comuniștilor, 
a atașamentului lor la cauza libertății și independenței naționale

Pasiunea nu 
are... vacanță

Elevii clasei a XI-a de la Li
ceul industrial nr. 1 din Bacău 
continuă să-și dedice o parte 
ain timpul lor liber rezolvării

unor probleme ale tehnicii de I 
prim rang. împreună cu profe- I 
sorul lor, inginerul Adrian Cer
nea, ei au proiectat și realizat I 
mașini-unelte de mare comple- | 
xitate, intre care un strung ca
rusel, un pantograf, o freză Ion- ■ 
gitudinală cu portal, o mașină I 
de alezat și frezat — ultimele • 
două cu regim de lucru automat.
Deși mașinile sint in miniatură, I 
ele reproduc cu fidelitate carac- | 
teristicile tehnico-funcționale ale 
celor la scară naturală, la care | 
vor lucra după absolvire. In pre
zent, ambițioșii și ingenioșii 
elevi lucrează la realizarea unei . 
mașini polifuncționale cu co- | 
rnandă numerică, intrecînd pînă I 
și cele mai îndrăznețe previziuni 
ale profesorului lor — și nu nu- I 
mai ale profesorului.

Descoperirea 
din nisipuri

ITrei cetățeni — Nicolae Po- ■ 
pescu, Marin Mihai și George Pă- I 
dureanu — au semnalat Muzeu- 1

Ilui Olteniei din Craiova că au . 
descoperit, in zona dunelor de L 
nisip din apropierea Dunării, pe I 
raza comunei Piscu Vechi, jude-

Ițul Dolj, mai multe vase cera- 1 
mice, frumos ornamentate. Spe- |

La 6 septembrie 1941, în împreju
rările de tristă amintire cînd Româ
nia se afla angajată în războiul anti- 
șovietic în care fusese tîrîtă, împo
triva voinței poporului român, de 
Germania hitleristă și dictatura fas
cistă antonesciană, partidul comu
nist a lansat Platforma-program inti
tulată „Lupta poporului român pen
tru libertate și independență na
țională".

Și astăzi, după patru decenii de la 
elaborarea și difuzarea acestui im
portant document, care s-a aflat la 
baza activității din acei ani a parti
dului comunist pentru organizarea 
luptei antifasciste, răzbate cu vigoare 
din cuprinsul lui patriotismul fier
binte al comuniștilor, voința și capa
citatea P.C.R. de a se afirma ca ex
ponentul și apărătorul credincios al 
intereselor naționale vitale, de a con
duce lupta întregului popor pentru 
salvgardarea bunurilor sale supreme 
— independența, libertatea, integrita
tea teritoriului național.

Pentru partidul nostru comunist 
este un titlu de mîndrie că a avui 
rolul inițiator, dinamizator și condu
cător în lupta forțelor patriotice pen
tru eliberarea țării de sub dominația 
fascistă. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de 
la crearea partidului, „este marele 
merit al Partidului Comunist Român 
că s-a aflat in aceste grele împreju
rări în fruntea luptei pentru apăra
rea intereselor vitale ale poporului, a 
Integrității naționale, împotriva răz
boiului... Poziția fermă a Partidului 
Comunist Român, organizarea luptei 
active împotriva războiului, a activi
tății de sabotare a mașinii militare 
fasciste, hitleriste, organizarea luptei 
de partizani au făcut ca Partidul Co
munist Român să ciștige poziții im
portante în viața politică, să fie res
pectat și să poată realiza, împreună 
cu cele mai diverse forțe politice, pa
triotice, naționale, un puternic front 
împotriva războiului, a hitlerismului".

încă la 8 iulie 1941, intr-o circulară 
emisă la numai cîteva zile după de
clanșarea agresiunii antisovietice, iar 
apoi în declarația-manifest de la sfîr
șitul lunii iulie și în cea din august 
1941, P.C.R. iși exprimase cu clari
tate atitudinea sa de condamnare a 
războiului antisovietic, apreciat ca un 
act contrar intereselor vitale și per
manente ale .poporului român, adre- 
sind chemarea la unirea tuturor for
țelor democratice, patriotice intr-un 
unic front național pentru alungarea 
ocupanților germani din România, 
răsturnarea guvernului Antonescu și

ieșirea din războiul purtat împotriva 
Uniunii Sovietice.

în Platforma-program din septem
brie 1941, reluîndu-se aceste idei, se 
sublinia că. în împrejurările făuririi 
pe plan internațional a frontului unit 
al țărilor democratice antifasciste, 
ale creșterii opoziției pe plan intern 
față de penetrația hitleristă în viața 
economică și politică a tării, care lo
vea în interesele majorității covîrși- 
toare a poporului român — inclusiv 
în interesele unei însemnate părți a 
marți burghezii și moșierimii — pre
cum și ale opoziției față de politica 
aventuristă a conducătorilor fasciști 
antonescieni de a participa pină la 
capăt la războiul de agresiune hitle- 
rist, s-au creat „condițiile obiective 
pentru regruparea forțelor și in

P.C.R. se declara gata să colaboreze, 
pentru realizarea integrală sau 
parțială a oricăreia din prevederile 
ei, cu toate partidele, grupările, per
sonalitățile politice, cu toți patrioții 
români, „punind ca singurul criteriu 
al colaborării : atitudinea față de ocu
panta hitleriști, de slugile lor trădă
toare de țară și de războiul criminal 
contra Uniunii Sovietice".

Merită subliniat faptul că. punînd 
în centrul activității sale obiectivele 
luptei antifasciste, P.C.R. a declarat 
că nu renunță la țelul său final — 
desființarea exploatării și asupririi 
omului de către om, făurirea unei noi 
orinduiri sociale. El preciza că in ca
drul frontului unic național Iși va 
păstra independența politică, ideolo
gică și organizatorică. Dar, avind in

40 DE ANI DE LA PLATFORMA-PROGRAM
A P.C.R. DIN SEPTEMBRIE 1941 *

România. Pe de o parte este clica 
militaro-fascistă a trădătorului An
tonescu, susținută de virfurile hitle
riste ale marilor capitaliști și mo
șieri, de profitorii războiului. Pe de 
altă parte se adună întregul popor, 
toate partidele și grupările politice, 
afară de lacheii fasciști ai lui Hitler 
— trădători de patrie...".

Tocmai pornind de la analiza re
alistă a situației interne și interna
ționale, de la necesitatea și posibili
tatea tot mai limpede conturată a 
făuririi unui „front unic de luptă dl 
poporului întreg împotriva ocupanți
lor fasciști14, P.C.R. a propus obiecti
ve de luptă apte să asigure ralierea 
celor mai largi și mai diverse forțe 
politice și sociale.

Era vorba în esență de răsturnarea 
dictaturii fasciste antonesciene. înce
tarea războiului contra Uniunii So
vietice și participarea alături de 
Uniunea Sovietică și de celelalte țări 
ale coaliției antihitleriste, de toate 
popoarele iubitoare de libertate, la 
lupta împotriva hitlerismului cotropi
tor, pentru recucerirea libertății și 
independenței naționale, formarea 
unui guvern al independenței națio
nale cu participarea tuturor forțelor 
patriotice, eliberarea părții de nord 
a Transilvaniei smulsă din trupul ță
rii prin odiosul Dictat de la Viena, 
arestarea și pedepsirea trădătorilor 
de țară care aruncaseră poporul ro
mân in războiul hitlerist. restabilirea 
drepturilor și libertăților cetățenești 
și democratice.

Propunind această platformă,

vedere că in etapa istorică respectivă 
interesele fundamentale ale poporu
lui impuneau în prim plan făurirea 
unității de luptă a întregului popor 
împotriva fascismului, P.C.R. declara 
că înțelege să renunțe la orice lozincă 
sau acțiune care ar fi putut să-1 des
partă de celelalte partide sau gru
pări politice hotărîte să acționeze 
pentru dezrobirea țării de sub. jugul 
hitlerist-fascist.

Pentru a izbuti să reunească trep
tat in jurul platformei toate forțele 
vitale, antifasciste ale poporului ro
mân. partidul comunist trebuia să 
elimine propriile slăbiciuni, să înlă
ture unele aprecieri și practici sec
tare, să consolideze munca in rându
rile muncitorilor, țăranilor, femeilor, 
tineretului, ale tuturor celor care do
reau izbăvirea lor de sub dominația 
fascistă.

Temelia frontului unic național o 
constituia, in concepția partidului, 
frontul unic al clasei muncitoare. Co
muniștii — se arăta in platforma- 
program — „trebuie să lucreze la 
crearea frontului unic al clasei mun
citoare în întreprinderi cu muncitorii 
social-democrați, națlonal-țărănlști și 
fără de partid. Insă in același timp, 
trebuie realizat frontul unic și cu 
partidul social-democrat, cu condu
cătorii săi centrali și locali".

Sesizind importanța covîrșitoare, 
militară și politică, a făuririi coaliției 
antihitleriste, precizijfa că soarta vii
toare a României ca stat indepen
dent și suveran depindea de victoria 
forțelor antifasciste în frunte cu

U.R.S.S. împotriva Germaniei naziste 
și aliaților acesteia, victorie in care 
P.C.R. a crezut nestrămutat, docu
mentul programatic din 6 septem
brie 1941 a clarificat principalele 
obiective naționale antifasciste, dar 
mai ales a subliniat faptul că poporul 
român trebuia să-și aducă propria 
contribuție, hotărîtoare, la dezrobirea 
sa de sub dominația fascistă.

Desfășurarea evenimentelor politice 
a dovedit pe deplin justețea acestei 
Orientări. Programul de luptă cuprins 
in documentul de la 6 septembrie 
1941. dezvoltat și Îmbogățit in anii 
următori in raport cu evoluția situa
ției internaționale și interne, a stat 
la baza făuririi acelei largi coaliții 
antihitleriste care a înmănuncheat, 
așa cum se știe, cele mai largi și 
mai diverse forțe sociale și politice — 
de la clasa muncitoare și pină la 
partidele burgheze, cadrele superioa
re ale armatei și monarhia, si care a 
asigurat, in condițiile izbinzilor stră
lucite repurtate de Uniunea Sovietică 
împotriva Germaniei hitleriste, des
fășurarea victorioasă a revoluției de 
eliberare națională și socială din au
gust 1944.

Prin poziția adoptată, prin capaci
tatea sa de a analiza realitățile poli- 
tico-sociale în lumina intereselor na
ționale majore și de a se face pur
tătorul aspirațiilor imensei majorități 
a poporului, de a canaliza toate ener
giile in lupta de eliberare. Partidul 
Comunist Român și-a confirmat, incă 
de atunci, rolul său de forță politică 
conducătoare a națiunii pe calea li
bertății și progresului. Toate acestea 
au făcut ca in timpul insurecției na
ționale armate, antifasciste și antiim- 
perialiste din august 1944 și. ulterior, 
in anii revoluției și construcției socia
liste. cind partidul a elaborat noi pro
grame de acțiune pentru edificarea 
noii societăți. întregul popor să-1 ur
meze neabătut, conștient că politica 
partidului ii chezășuiește viitorul lu
minos ; viitor abia prefigurat in acei 
ani și devenit, in perspectiva prezen
tului. o realitate vie — realitatea unei 
țări libere, independente, tot mai nu- 
ternice. in care poporul, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
acționează cu dăruire pentru înfăptui
rea hotărârilor Congresului al XII-lea, 
pentru transpunerea în viață a Pro
gramului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Traian UDREA
Cercetător științific principal 
la Institutul ,,N. Iorga“

O toamnă turistică 
bogată în... invitații

Stațiunile de pe litoral, cele montane fl de cură balneară — in aștep
tarea a peste 600 000 de oaspeți.

— Vara turistică, aflată adeseori sub întrebarea : „n-aveți încă un loc 
pe litoral se apropie de sfirșit. Ii ia locul un anotimp la fel de hiult 
solicitat, atit de iubitorii de excursii ți drumeții, cit și de amatorii de 
concedii și cure balneare petrecute in ambianța de mare liniște a toamnei. 
Odată cu intrarea in acest anotimp apare firească șl întrebarea : ce ne 
oferă in această perioadă, pentru efectuarea vacanțelor fi a nelipsitelor 
excursii, organizatorii turismului ?

Icialiștii muzeului au constatat, 
la fața locului, că respectivele

I piese provin dintr-o necropolă și 
datează incă din epoca bronzu
lui. Cel mai valoros dintre ele 
este acest ulcior, frumos oma-

I mentat în tehnica imprimării și 
incrustației cu pastă albă, spe
cifică culturii Gîrla Mare. Potri-

Ivit aprecierii specialiștilor, ulcio
rul reprezintă o creație unică 
între cele descoperite pînă in 
prezent in întreaga arie a cul- 

| furii Girla Mare.

| „Nu știu cum 
. să vă explic"
' După încheierea programului, 
I dirijorul formației de cobzari a 

căminului cultural din Frumuși
ca, județul Botoșani, a fost în
trebat de jin membru in juriul

I republican al Festivalului națio
nal „Cintarea României" : „De 
unde ați cumpărat aceste cobze 

Icu o rezonanță atît de măias
tră ?“ „Nu le-am cumpărat de 
nicăieri — a răspuns dirijorul. 
Ni le-a dăruit unul dintre mem- 

Ibrii formației noastre, bădia Va
sile Toma. E meșter mare nu
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SESIUNE DE COMUNICĂRI

cu tema „Partidul Comunist Român in fruntea luptei 
împotriva dictaturii militaro-fasciste, a dominației hitleriste, 

pentru ieșirea României din războiul antisovietic11
Cu prilejul împlinirii a patru de

cenii de la lansarea Platformei-pro- 
gram a P.C.R. intitulată „Lupta po
porului român pentru libertate și 
independentă națională“( simbătă a 
avut loc, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, o sesiune de comunicări 
organizată de Academia de științe 
sociale și politice, Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Institutul de stu
dii istorice și social-politice pe 
tema „Partidul Comunist Român in 
fruntea luptei împotriva dictaturii 
militaro-fasciste, a dominației hitle
riste. pentru ieșirea României din 
războiul antisovietic".

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice. In cadrul sesiunii 
au fost prezentate comunicările : 
„Lupta clasei muncitoare, a forțelor 
democratice și patriotice din Româ
nia, în frunte cu partidul comunist, 
împotriva pericolului fascist și a 
războiului imperialist" — Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institutului

de studii istorice și Social-politice ; 
„Situația României în primii ani ai 
celui de-al doilea război mondial. 
Izolarea României pe plan interna
țional" — general-malor Ilie Ceau
șescu, doctor în științe istorice, Con
siliul politic superior al armatei ; 
„Partidul Comunist Român, inițiato
rul și organizatorul mișcării de re
zistență din România" — general 
locotenent (r) Neagu Andrei, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împotriva 
fascismului" ; „Platforma-program a 
P.C.R. din 6 septembrie 1941 — ex
presie a luptei antihitleriste a parti
dului, a clasei muncitoare, pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului român" — Vasile Vîl- 
cu, președintele Comisiei centrale 
de revizie a P.C.R. ; „Politica 
de alianțe a Partidului Comunist 
Român în pregătirea și înfăptuirea 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă a poporului român" — prof. dr. 
Nicolae Petreanu, șef catedră, Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" ț „Insu
recția din August 1944 și participarea

la războiul antihitlerist — expresie 
a voinței întregului popor român"
— general de armată (r) Ion Tuto- 
veanu ; „Experiența românească in 
problema alianțelor politice ale 
Partidului Comunist Român în lupta 
pentru cucerirea puterii și trecerea 
Ia construirea socialismului" — Ni
colae Cioroiu, directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democrati
ce din România ; „Făurirea unității 
moral-politice a întregului popor in 
jurul P.C.R. în opera de edificare a 
noii orinduiri în țara noastră" — 
Mihai Burcă. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste ; 
„Contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la îmbogățirea tezaurului 
gîndirii teoretice a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
cu privire la unitatea forțelor demo
cratice in lupta pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale popoare
lor. ale păcii și progresului social"
— prof. dr. Gheorghe Badrus. pro
rector Ia Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

în magazinele 
cooperativelor 

de consum
Uniforme 

și rechizite școlare
Magazinele cooperativelor de con

sum din toată tara sint aprovizio
nate cu o gamă diversificată de 
articole necesare in noul an de în- 
vățămînt. Astfel, Ia raioanele spe
cializate organizate în cadrul ma
gazinelor se pot cumpăra sorțulețe 
pentru preșcolari, rochițe și șorțu- 
lețe pentru elevele din clasele 
I—IV, bluze și sarafane pentru ele
vele claselor V—XII, cămăși, cos
tume și pantaloni pentru băieți. Nu 
lipsesc, firește, nici articolele pen
tru pionieri : bluze, cămăși albe, 
fuste plisate, cravate, insigne etc., 
precum și uniformele pentru „șoi
mii patriei". Bineînțeles, gama de 
articole pentru elevi este mult mai 
variată. Ea cuprinde diverse arti
cole pentru sport, încălțăminte etc.

De asemenea. în librăriile și ra
ioanele de librărie din cadrul maga
zinelor cooperativelor de consum 
s-au pus in vinzare toate rechizi
tele necesare elevilor, precum și 
diverse cărți pentru programul de 
invățămint.

VREDNICIA OAMENILOR
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(Urmare din pag. I)
prinde trei iazuri. Ele au fost popu
late cu un soi de crap care se hră
nește cu plante și împiedică -înainta
rea trestiei, a papurei în apă. Iniția
tiva ni se pare cu atit mai intere
santă cu cit unele amenajări pisci
cole, după o existență de 6—7 ani, 
s-au umplut cu nămol, randamentul 
lor piscicol- rămînind sub nivelul aș
teptat. Aceste eleștee — pe lingă fap
tul câ adăpostesc peștii — îndepli
nesc și roiul de lacuri de acumulare, 
în absența cărora, in anii 1970 și 1975, 
acest mic rîu a făcut o pagubă' mai 
mare orașului Turda decît Arieșul.

Acum însă apele sale sint zăgăzuite 
de diguri și baraje. Lucrări similare 
continuă și în alte locuri pentru a 
transpune în viață planul de perspec
tivă care prevede amenajarea tuturor 
riurilor și pîraielor însemnate din ju
dețul Cluj.

La sfîrșitul secolului vom putea 
spune, desigur exagerînd puțin, că și 
Cimpia Transilvaniei este „țara ce
lor o mie de lacuri", ele constituind 
o importantă sursă de hrană și de 
bogăție. Evident, in era noastră so
cialistă s-a recuperat o intirziere de 
secole și Cimpia Transilvaniei capătă 
o nouă și mindră înfățișare.

— întrebarea este binevenită — 
ne spune din capul locului tovară
șul Gh. MORARU. directorul di
recției de turism intern din Minis
terul Turismului — pentru că. ne 
oferă posibilitatea de a furniza ce
lor interesați toate informațiile ne
cesare. Și nu putem să nu incepem 
prin a ne referi Ia faptul că, potri
vit prognozelor meteorologice, ne 
așteaptă o toamnă cu multe semne 
de... vară, pe care ne vom strădui 
s-o facem cit mai bogată in invi
tații turistice.

— Ați putea exprima, printr-o 
cifră, imaginea sintetică a bogăției 
In invitații ale toamnei turistice ?

— Da. în această toamnă aștep
tăm ca stațiunile noastre să fie 
vizitate. sub forma concediilor, 
scurtelor vacanțe, a excursiilor de 
sfirșit de săptămină, de peste 
600 000 de oameni ai muncii. Pen
tru că, cu excepția cîtorva — care 
sint sezoniere — toate stațiunile 
Ministerului Turismului sint deschi
se in această perioadă și continuă 
să primească oaspeții. Am face to
tuși o recomandare. întrucit unele 
stațiuni continuă să fie solicitate și 
în această perioadă, amatorii de 
vacanțe să includă in programele 
lor și stațiuni ca Sovata. Călimă- 
nesti-Căciulata, Sîngeorz-Băi. Geoa- 
giu-Băi. Tușnad. Durau. Semenic, 
Păltiniș, Săcelu, Bușteni, Moneasa 
ș.a. Pentru că — și repetăm cu 
plăcere acest lucru — țara noastră 
are peste 160 de stațiuni de interes 
loca! și renublican. care sint ade
vărate „uzine de sănătate" și de 
condițiile cărora am dori să be
neficieze ciți mai mulți oameni ai 
munci’.

— Dacă spuneți că toamna, pre
zintă „semne de vară", înseamnă 
că și litoralul rămlne in continuare 
o invitație atrăgătoare ?

— Da. Acest puls a fost simțit și 
de turiști și in prezent iși pe
trec vacanța, in cele 12 stațiuni 
aflate pe țărmul Mărfi Negre, 
circa 85 000 de cetățeni români 
și străini. în aceste condiții ne-am 
propus să menținem în func
țiune toate unitățile hoteliere și 
de alimentație publică pînă în 
preajma datei de 1 octombrie sau 
cit vor exista condiții favorabile și 
cerințe din partea populației. Pe 
baza tradiției, experiența arată că 
luna septembrie este solicitată pe 
litoral de trei categorii de turiști : 
a) de aceia care n-au reușit să-și 
petreacă o vacanță completă pe 
timpul verii ; b) de aceia care re
vin, în sejururi scurte, pentru re- 
completarea vacanței și c) de aceia 
care aleg litoralul ca gazdă pentru 
obișnuitele excursii de 1—3 zile. 
Iată de ce, in această perioadă, pa
ralel cu punerea in vinzare la toa
te filialele de turism din tară a 
unor bilete de vacanță cu durata 
obișnuită de 12 zile, ministerul a 
luat măsuri — prin oficiile noastre 
județene — de a se organiza „tre
nuri ale vacanțelor și excursiilor" 
spre litoral. Asemenea acțiuni se 
preconizează a fi inițiate de unită
țile noastre de turism din Bucu
rești, Tg. Mureș. Sibiu. Brașov. 
Vîlcea, Brăila, Galați, Ploiești, Arad 
și așteptăm — de ce nu 7 — ca 
exemplul acestora să fie un îndemn 
și pentru celelalte. în plus, da
torită faptului că in această pe
rioadă nu mai există aglomera
ția din lunile de vară, există po
sibilitatea primirii de turiști și 
direct la dispeceratele de cazare

din stațiuni. Alte două informa
ții utile. Prima : pe întreaga du
rată a lunii septembrie, turiștii 
beneficiază de importante reduceri 
lă tarifele de cazare și masă, avind 
asigurate, pentru agrement și dis
tracție. aceleași posibilități ca și 
in timpul verii. A doua : cazarea sp 
va face numai tn hoteluri, ceea cț 
asigură vacanței și excursiilor con
diții de confort superioare.

O noutate de larg interes o cor 
stituie, fără îndoială, excursiile, *>-. 
vor fi organizate în această pe?i- 
oadă de pe litoral, din alte județe, 
în Delta Dunării. Cine nu știe că 
în nici un alt anotimp Delta Du
nării nu se prezintă mai plină de 
măreție, mai atrăgătoare, ca toam
na ! Informez cititorii că dispunem 
in această toamnă de un număr 
mare de mijloace de transport, care 
pot satisface in întregime cererile 
solicitanților pentru excursiile in 
Delta Dunării. Aceeași garanție o 
avem și în ce privește organizarea 
de excursii pe Dunăre. Acestea se 
pot efectua atît cu navele de călă
tori care circulă ,în mod curent, cit 
și cu nave care, in funcție de ce
rințe. vor fi puse special la dispo
ziția turiștilor. Dar pentru a în
cheia capitolul excursii, voi aminti 
că in sezonul de toamnă, mai mult 
decît in lunile iulie și august, ca
pătă o mare pondere excursiile or
ganizate cu oamenii' muncii aflați 
la odihnă și cură balneară atit in 
stațiunile de. pe lțjpr^l, «it și în ce
lelalte din târg. .....

— Ce altă noutate distinctă aduce 
această toamnă pe agenda organi
zatorilor de turism In comparație 
cu alți ani ?

— Ne revin in această toamnă 
sarcini importante pe linia asigură
rii tuturor condițiilor în vederea pro
movării mai accentuate a turismu
lui de masă. Faptul că pină la sflr- 
șitul acestui an se va trece le ge
neralizarea săptăminli reduse de 
lucru, de 46 de ore. in toate ra
murile economiei naționale obligă 
Ministerul Turismului să inițieze, 
împreună cu sindicatele, cu cele
lalte organizații' de masă, tot mai 
multe acțiuni care să asigure pe
trecerea cit mai plăcută a timpului 
liber al acestora, refacerea efor
turilor fizice, atit prin excursiile 
și drumețiile de la sfîrșitul săptă- 
mînii, cit și prin scurte programe de 
cură balneară. Avem largi posibi
lități de a organiza, de asemenea, 
o multitudine de programe turis
tice incepînd cu excursiile in zo
nele preorășenești, continuînd cu 
cele care au în program vizitarea 
a 3—4 stațiuni de odihnă și cură 
balneară în răstimpul a' 6—7 zile 
sau cu excursiile cu caracter docu
mentar pentru cunoașterea temei
nică a unor zone care prezintă un 
larg interes turistic sau de schim
buri de experiență profesionale. 
Unitățile noastre răspund cerin
țelor populației pentru parcurgerea 
oricărui itinerar de excursii, care 
să se desfășoare atît cu mijloace 
de transport diferite, cit și combi
nate (tren, autocar, vapor) — mo
dalități pe care le practică în pre
zent cu succes oficiile județene de 
turism din Timiș, Dolj, Mehedinți, 
Caraș-Severin. Brașov. Prahova, 
întreprinderea de turism, hoteluri 
si restaurante-Bucuresti si pe care, 
in funcție de cerere, le vor promo
va in această toamnă și alte județe.

Convorbire realizată de 
Constantin PRIESCU
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numai in a zice din strune, dar 
și in fabricatul cobzelor".

Dacă nu era acea întrebare a 
specialistului din juriu, poate 
că nici noi, nici alții n-ar fi aflat 
că bădia Vasile Toma, om la 60 
de ani, a meșterit pină acum 
mai bine de 300 de cobze și că 
„toate cintă" in diferit • formalii 
botoșănene și din alte județe ale 
țării. Singur iși alege lemnul de 
brad și de paltin, străbătind co
drii Domelor și ai Botoșanilor. 
La intrebarea privind rezonanta 
aparte a cobzelor lui, meșterul 
a înăltat din umeri !

— Știu și eu? E o rezonanță 
dată de un... ceva pe care nu 
știu cum să-l explic, dar știu 
să-l fac.

Și îl face in chip strălucit.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Falsa bunăvoință
în ochii clientelei sale clandestine, asis

tentul medical Bordescu Gheorghe. zis 
George, zis Gigi, trecea drept o fire foarte 
înțelegătoare si un mare binevoitor. Con
simțea ceea ce nici un slujitor corect al 
medicinii nu acceptă să facă : întrerupere 
fără motiv a cursului sarcinii, pe furiș și 
in afara cadrului spitalicesc. „Cumsecăde- 
nia" lui B. Gh. era cu atît mai mult lăudată 
de complicele sale, cu cit nu de mult ispă
șise 11 condamnări cumulate pentru in
fracțiuni de același gen. Si totuși se „sa
crifica" de hatîrul pacientelor, prefera să 
încalce, din nou. legea și morala profesio
nală decit să refuze neavenitele pretenții.

Cum de a mers buhul „solicitudinii" lui ? 
îsi făcea singur renume, favorizat de ne
inspirata lui numire, după ieșirea din de
tenție. exact la serviciul de salvare din 
București, adică într-o activitate în care 
intra direct si necontrolat în contact cu pa
cientele de tot felul, inclusiv cu amatoare 
de „ajutor" interzis de lege. B. Gh. a fo
losit din plin posibilitățile. Și-a creat „ca
binet obstetric" în sufrageria unei amice 
și făcea intervenții fără șovăială, asigurind 
— pentru ca ilegalitățile să fie in set com
plet — si transportul acestei clientele per
sonale cu ambulanta statului.

Substratul „bunăvoinței" e lesne de de
dus. Cit ? între trei și cincii mii de inter
venție. Ce oferea în schimb ? Nimic alt
ceva decît riscul. Pentru el nimic n-avea 
preț decit acești bani. Cit de autentică ii 
era „cumsecădenia" s-a văzut in ultimul 
caz. Tînăra P. El. — 22 de ani — l-a plă
tit 3 500 de lei. Măcar pentru această sumă

putea să n-o lase să moară. Dar ..solicitudi
nea" lui Bordescu nu trecea dincoace de 
limitele prestației ilegale. Greșind interven
ția. a lăsat tînăra 12 ore să se stingă pe 
masa din sufragerie. Bunăvoința lui B. Gh. 
n-avea nimic comun cu omenia. Iar pentru 
omenie nu avea tarif.

Un minut 
înaintea 
veșniciei

Privită de la distantă, fapta șoferului 
Barbu Marin este de un absurd fără mar
gini. Poate fi comparată cu scăparea unui 
om de la înec, ca să fie aruncat de la etaj, 
ori cu salvarea cuiva fugărit de un taur, 
ca să fie apoi împins înaintea trenului. 
B.M. a dat victimei sale... un minut de 
viață. Atît L-a salvat de roțile basculan
tei. dar l-a ucis imediat cu pumnul. Milos 
ca șofer, s-a dovedit necruțător ca om. Mai 
exact. B.M. conducea un mastodont de zece 
tone Si iumătate oe strada Antiaerienei din 
București. încet 7 Cu viteză 7 Cum se con
duc basculantele vehicule care au darul 
de a-i face ne șoferii lor să se simtă semi
zei invulnerabili fată de trafic și destin. 
Viteza exactă nu s-a stabilit, din moment 
ce nu s-a produs, nici un accident de circu
lație Șofer înd’eminatic, B.M. l-a evitat, 
în intersecția cu șoseaua Alexandriei, după 
ce a zdroncănit peste dungile albe ale tre
cerii de pietoni, se pomenise brusc in 
fața mașinii cu un om beat. Respectivului.

mergînd pe mal multe cărări, trecerea de 
pietoni îi devenise prea îngustă. Dar Barbu 
Marin a avut frine bune Si reflexe de pilot. 
A stopat cu scrîșnet la un metru de posi
bila victimă.

Poate un semizeu de basculantă să-și 
vadă bolidul oprit ne traiectorie fără să 
tragă o înjurătură ? Teoretic — da. practic 
...B.M. a coborât geamul și l-a porcăit pe 
cetățeanul turmentat. Acesta — afumat, 
afumat, dar demn. Văzînd mai prin ceață, 
i s-o fi părutjjpă a circulat reglementar. La 
auzul sudălmilor n-a pregetat să răspun
dă cu același vocabular. Iar ca să fie mai 
bine auzit, a venit lingă ușa cabinei. Due
lul verbal s-a aprins și mai aprig. Trecuse
ră 40—50 de secunde. Trei sferturi din mi
nutul de viată pe care pietonul l-a mai cîș- 
tigat gratie frânelor bune ale mașinii și re
flexelor grozave ale șoferului. Cu mintea 
încinsă, salvatul de la moarte s-a urcat pe 
treapta camionului căutîndu-și ...Ce 7 
...Pumnul lui B.M., pumn zdravăn, de șofer 
de basculantă, cind a lovit, a lovit în plin, 
și năprasnic. Căderea victimei 7 Cădere de 
om beat. Cînd și-a pierdut echilibrul, s-a 
rostogolit ca-n neant. De fapt... A fost 
Rostogolirea Spre Neant.

Privită de aproape, fapta' lui Barbu Ma
rin pare demnă de compătimire. Văzindu-și 
victima lătită pe pavai, s-a repezit la corpul 
inert și a Încercat, cu disperare, să-1 mai 
salveze o dată. Să-l salveze pentru a doua 
oară într-un minut. Dar minutul trecuse. 
Agitația ucigașului era chiar înduioșătoare 
în neputința ei. în potopul de înjurături, 
necunoscutul îșl sfîrșise viata. Barbu Ma
rin bubuia acum în porțile ireversibilului.

Privită și mai de aproape, fapta sugerea
ză o morală foarte rece. Specialiștii în cir
culație amintesc zilnic de principiile „con
duitei preventive". N-ar fi normal să-și

aducă oamenii aminte, cei încleștați tn po
lemici șoferistice spre exemplu, că. așa 
cum e bine să frineze. e tot atit de bine 
să se și „înfrâneze" la timp ?

Procesul 4 
hidroforului

O veche glumă spune că „unde-s doi 
juriști sint trei păreri". Dar unde-s mai 
multi 7

Cu această întrebare in gind am urmărit 
procesul dintre Asociația locatarilor din 
Calea Moșilor 88 și Casa de asigurări a 
avocatilor. Cum blocul din Moșilor 88 e 
locuit de membri ai baroului, cauza se 
poate numi judecata dintre avocati si avo- 
cați. Deoarece prin însuși acest fapt pro
cesul se anunța viu disputat. Asociația lo
catarilor n-a riscat să-și susțină „singură" 
interesele. Si-a angajat apărători doi la 
număr. Casa de asigurări a fost reprezen
tată și ea de un avocat. Așadar. în duelul 
judiciar și-au incrucișat spadele elocinței 
avocatii care-i reprezentau pe avocati și 
avocatul care-i reprezenta tot pe avocati.

Disputa : costul reparației unui hidrofor. 
Avocatii din bloc susțineau că acest tip 
de cheltuială trebuie plătită de proprietar 
—- Casa de asigurări ; avocatii proprietarului 
— că nu e cazul să plătească el. Jude
cătoria a dat dreptate reclamanților, dar a 
omis să-i oblige pe avocații pirîți să suporte 
și 657 lei cheltuieli de judecată pentru avo
catii reclamanți. Probabil că chitanțele do
veditoare nu s-au mal putut observa in 
mulțimea hîrtiilor aglomerate între coperți-

Dosarul s-a îngroșat, nu glumă, mai toate 
actele s-au depus în cite două exemplare, 
s-au cerut și efectuat și două expertize... 
Ambiție profesională serioasă. S-a făcut re
curs. bineînțeles. Asociația locatarilor a- 
vocați și-a angajat alt avocat, al treilea, 
onorariu — alți 600 de lei. Iar s-au incru- 

t cisat spadele... Am notat cuvlnt cu cuvint 
începutul scăpărător al unuia din intero
gatorii.

întrebare :
— Recunoașteți că în perioada 1975—1978 

ați avut angajați ca fochist! la hidrofor 
oameni fără nici o calificare 7

Răspuns :
— Nu recunoaștem. Hidrotorul nu are 

nevoie de fochist!, pentru că el funcționea
ză cu apă și nu cu foc !

Proces interesant, nici nu putea fi 
altfel.

Din caietul 
grefierului

i 
„Înainte de căsătorie am conviețuit o pe

rioadă numai cu viză de flotant la miliție". 
(Din afirmațiile părților in dosarul 

8016/80 al Judecătoriei sectorului 4).
„A stat ascunsa tn apă ca să nu o găsesc 

eu. După mai multe discuții, cea in cauză 
s-a repezit din apă, m-a prins de picior și 
m-a tras pină la pieptul ei. Neputînd să 
mă tragă în apă, m-a prins cu gura de 
bocanc spunind că mă mănincă".

(Din susținerile inculpatului Macavei 
loan, din Jidvei, la Tribunalul Alba).

Sergiu ANDON
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In fața combinei — cultura coaptă.

in spate — terenul 

pregătit pentru viitoarea cultură
■ S-a declanșat recoltarea florii- 

eoarelui pe ,cele 7 700. hectare, exis- 
tente -și ih județul Argeș. Potrivit 
Informațiilor primite de lț ing, Pe
tre Leca, directorul trustului de 
mecanizare, lucrarea se execută, 
sub supravegherea specialiștilor 
din unitățile cooperatiste, de către 
12 formații mart. In componența 
lor se află, în funcție de suprafață 
și grad de coacere. 116 combine 
C-12, însoțite fiecare de un trac
tor cu remorcă sau un autocamion 
cu prelată, care asigură ca pînă 
seara întreaga recoltă strînsă peste 
zi să fie depozitată în magazii. Co
mandamentul județean pentru a- 
gricultură a stabilit ca programul 
de lucru să se desfășoare intre 
orele 7 și 20,30, cu o viteză de îna
intare pentru fiecare combină de 
6—7 hectare pe zi-lumină. ceea ce 
dă garanția că pînă la ' 10 septem
brie, potrivit indicațiilor conducerii 
fiartidului, recoltarea se va încheia.
n pas cu recoltarea, cu ajutorul 

discurilor se toacă bețele de floa- 
rea-soarelui și alte resturi vege
tale, iar tractoarele îngroapă tocă- 
tura sub brazdă. Adîncimea — 22

Grafice... frini?
De cîteva zile, în unitățile agri

cole din jîidețul Bacău se lucrează 
din plin la recoltarea sfeclei de za
hăr de pe cele aproape 8 000 de 
hectare cu această cultură. Ingine
rul Gheorghe Antochi. directorul 
general al 'direcției agricole jude
țene, aprecia că lucrările au debutat 
bine. Au fost livrate deja peste 
8 000 tone de sfeclă, cantitate care 
asigură funcționarea din plin a Fa
bricii de zahăr din Sascut. Peste 
tot se lucrează în formații de me
canizatori și cooperatori, produc
ția fiind transportată de pe cimp 
in ziua în care se recoltează.

Locul unde se materializează re
zultatele. eforturilor cooperatorilor 
Si mecanizatorilor este întreprinde
rea de prelucrare a sfeclei de za
hăr din Sascut. Aici, datorită unei 
organizări mai bune a muncii și li
vrării la timp a cantităților de ma
terie .primă, stabilite, se lucrează cu 
întreaga capacitate, primele canti- 
'tăți de zahăr din producția acestui 
an fiind livrate beneficiarilor. To
varășul Mihai Ripeanu. directorii! 
unității, ne spunea că, prin lucrări
le de modernizare efectuate, capa
citatea zilnică de prelucraj-e a fa
bricii a crescut în acest an cu peste 
200 de tone fată de 1980.

Pe cîrap. in unitățile agricole se 
lucrează cu spor. La cooperativa 
agricolă din Sascut. care a cdltiVat 
530 hectare cu sfeclă de zahăr, au 
fost organizate două formații de lu
cru. conduse de specialiști. Fiecare 
dîntre acestea dispune de disloca
toare. echipe de cooperatori care 
decoletează sfecla și o încarcă in 
autocamioane si remorci. Se re
coltează zilnic cite 200 de tone de

Mijloacele de transport

să circule, nu
. Asociația economică de stat și 

cooperatistă Dăbuleni, înființată la 
începutul acestui an, este cea mai 
mare din țară, dispunînd de o su
prafață de 3 759 hectare., din care 
1 755 hectare sînt. ocupate cu vie. 
355 hectare cu pomi. 1 649 hectice, 
cu legume. Toate aceste culturi 
sînt.repartizate in 22 ferme,- din 
care se recoltează zilnic, in me- 
dje, 100 tone produse. După cum 
am aflat de la directorul 'uni
tății, ing. Marin Suliță, toate efor
turile lucrătorilor, de aici sint orie i- 
tate spre stringerea roadelor toam
nei în cele mai bune condiții. Dealt
fel. pînă în prezent, din . fermele 
asociației au fost livrate .300 tone 
varză. 500 tone tomate. 300' tone pe
peni, 2 160 tone, piersici. .52 tone ar
dei, 50 tbne morcovi, 40- tone ceapă. 
100 tone vinete.

Prezenți în cîteva puncte de lu
cru. ' ne-gțn. interesat de modul 
cum se derulează stringerea produ
selor in cele pa,tru ferme cultiva
toare de roșii (cuprinzînd 120 hec
tare). Aici există destui oameni la 
recoltare. Vizităm mai multe punc
te de lucru și rămînem surprinși de 
Cantitatea de roșii cp se află in 
cimp. oricînd supusă degradării.

„Conform graficului întocmit. 
tP.I.L.F. Calafat trebuie să preia 
zilnic cite 40 tone roșii — ne spune 
inginerul șef al asociației. Constan- 

puternică a forțelor
Arad, Bihor, Argeș, Vîlcea, Bacâu, Vaslui, Neamțdin cele 58 640• Sfecla de zahăr a fost strînsă de pe 13 160 hectare 

hectare cit reprezintă prevederile din graficul pe luna septembrie.
• Floarea-soarelui s-a recoltat de pe 49 000 hectare — 10 la sută din 

suprafața cultivată, lucrările fiind mai avansate in întreprinderile agricole 
de stat din județele Teleorman, Arad, Călărași, Mehedinți și Tulcea și in 
cooperativele agricole din județele Teleorman, Constanța și Mehedinți.

• Fasolea mai este de adunat de pe 9 000 hectare, suprafețele fiind

Date care îndeamnă la mobilizarea si mai
8

localizate în județele
și Suceava.

• Porumbul a început să fie recoltat în județele Teleorman, Dolj,
Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Mehedinți și altele.

• Legumele au dat in copt pe mari suprafețe, ceea ce impune măsuri
operative pentru stringerea lor, cu deosebire in județele care nu realizează 
programele zilnice de livrări. \

cm. Astfel se pregătește solul pen
tru cerealele păioase. Nivelatoare
le de mare randament, concepute și 
construite de Trustul S.M.A.. nete
zesc pămîntul. Printr-o singură 
trecere în diagonală se astupă cfo- 
vurile și alte denivelări.

în toate cooperativele agricole 
de producție din consiliul agrpin- 
dustrial Miroși, cum sînt Humele, 
Ungheni. Strîmbeni șl Mirosi, se 
lucrează din plin la recoltarea fio- 
rii-soarelui. Viteza medie a fost de 
7 hectare pe combină. Suprafața 
recoltată în unitățile din acest con
siliu este de peste 500 hectare, iar 
cea arată — de 400 hectare. Im
presionează și ritmul în care se 
muncește în consiliul agroindus
trial Slobozia, unde cbmbinele îna
intează cu o viteză mult sporită 
față de cea planificată, pentru ca 
timpul optim să l’ie chiar scurtat. 
Pînă ieri seară, in județul Argeș 
au fost recoltate circa 1000 
hectare cu floarea-soarelui. (Gheor- 
ghe Cirstea, corespondentul „Scin- 
teii“).

sfeclă, atît cit prevăd graficele. La 
fel se procedează și în cooperati
vele agricole din Nicolae Bălcescu, 
Cotofănești. Urechești. Răcăciuni, 
Parava.

La C.A.P. .Nicola® Bălcescu. pre-t 
ședințele unității, tovarășul Mihai 
Mititelu, era nemulțumit însă de 
modul cum au fost întocmite grafi
cele de recoltare și livrare. „Avem 
forte și posibilități să recoltăm cele 
280 hectare cu, sfeclă cu două săp- 
tămini mai repede fată de preve
derile graficelor — ne spunea el. 
Pentru noi este o necesitate grăbi
rea recoltării, deoarece pe aceste 
suprafețe am amplasat griul și ră
pită. Graficul insă ne ține in loc.

Adevărat este că aici pot fi recol
tate zilnic cantități mult mai mari. 
Dovadă că în primele 3 zile de la 
declanșarea lucrării au fost livrate, 
în plus. 50 de tone de sfeclă. Dar 
aceasta „nesocotindu-se“ prevede
rile graficelor, adică livrindu-se 
suplimentai’. în schimb, alături, la 
C.A.P. Fărăoani. după 6 zile de la 
începerea campaniei nu se recol
tase nici o tonă de sfeclă.

De dorit e să se recolteze și să 
se livreze zilnic, de către fiecare 
unitate, cantitățile stabilite. care 
de fapt au fost corelate cu ritmuri
le de prelucrare. Graficele au fost 
întocmite pentru a fi respectate. 
Dacă totuși unele unități pot și 
sînt interesate să lucreze mai re
pede. graficele nu trebuie să fie 
invocate in defavoarea hărniciei, 
ca o frină rigidă. (Constantin Bor- 
deianu, Gheorghe Baltă, corespon
dentul ..Scînteii”). ,

re corelarea eforturilor tuturor ce
lor care concură la valorificarea 
legumelor (Nicolae Petolescu, po- 
respondentul „Scînteii”), . , .

ția existentă trebuiau să fie livrate 
la fondul de stat • peste 3 300 tone 
prune, la această dată nu au fost 
recoltate . și livrate decît aproape 
1 500 tone. în primele trei zile ale. 
lunii septembrie, viteza de recol
tare â acestor fructe nu a depășit 
300 tone, față de 380 tone cit este 
stabilit prin grafic. în schimb. în 
multe locuri, prunele sint culese 
de-a valma și date pentru borhot, 
deși majoritatea acestora ar putea 
fi livrate in stare proaspătă.

Întrucît în livezile din județ mai 
sînt de adunat peste 50 000 tone 
prune, din căce 14 000 tone trebuie 
valorificate în stare proaspătă la 
fondul de stat, se impune mobili
zarea tuturor forțelor satelor pentru 
stringerea fără pierderi a roadelor 
acestei toamne mai puțin generoase 
cu pomicultorii vîlceni. (Ion Stan- 
ciu, corespondentul „Scînteii”)

să aștepte!
tin Delibașa. Dar în Ultimele șap
te zile, din cele 27a tone recoltate 
nu au fost preluate decît 133 tone. 
Ca să salvăm producția, am pus pe 
remorcile luate de la S,M.A. Bechet 
opt bene, utilizate la recoltarea 
si. •ugurilo" le-am .Încărcat cu ro
șii și le-am trimis la I.P.I.L.F. Ca
racal. cu avizul C.L.F. Dolj. Aceas
ta este însă o soluție de moment, 
întrucît în curînd vom trece masiv 
la recoltarea strugurilor (soiurile 
de masă au și început, să fie strîn- 
se) și dacă situația va continua nu 
știm Ce vom mai face cu roșiile”.

„Accidentele” de felul celui amin
tit au devenit obișnuință m activi
tatea, unității. de la Calafat, ele pe- 
tvecitKlU-.se cil aceeași frecventă și 
in anii anteriori.

Avînd în vedere neajunsurile care 
există la preluarea recoltei de le
gume. recent la trustul horticol ju
dețean a avut loc o analiză, la care 
a participat si conducerea I.T.A. 
Dolj, unde .s-au adus acuzații re
ciproce : horticultorii reclamă că 
mijloacele d.e transport nu respec
tă graficele, ia-’ cei de ia transpor
turi acuză că la I.P.I.L.F. Calafat 
autovehiculele așteaptă Ta descăr
cări? chiar si .24 de ore. Și. as
cultînd . scuzele invocate, ești 
obligat să dai dreptate ambe
lor părți. Concluzia respectivei 
ședințe ? Stabilirea de noi mă-

sa livreze zilnic cite 
30—40 de benzi. „Acum 
putem să dăm și alto’a 

a încheiat directo
rul trustului S.M.A. 
Trebuie să vă mai 
spun că aceste benzi 
se mai pot folosi și la 
recoltarea porumbului 
boabe”. O realizare 
frumoasă. Și, o invita
ție la inițiativă adresa- 
tă celor căruia le lip
sesc piesele de schimb. 
(Gheorghe Manea, co
respondentul „Seîn- 
teii”).

EXEMPLUL ȘE
FEI DE FERMĂ. 
'Era ora 3 diminea
ța.' La ferma nr. 3 
a întreprinderii, pen
tru. producerea le
gumelor Lehliu, din 
județul Călărași, se a- 
flau în cimp in jur de 
60 . dp . oameni, care 
stringeau de zor toma
tele coapte. într-o re
morcă se afla ing. Ma
ria Himceac, a jutînd pe 
cîți'va tineri la descăr
carea lădițelor. in care 
trebuiau să fie puse 
tomatele care urmau 
a fi trimise . la I.L.F. 
Berceni din Capitală. 
Am aflat de la cei. care 
lucrează , aici că, zil
nic, tînăra ingineră 
muncește alături de 
culegători. (Gheorghe 
loniță).

i

Una după alto, combinele inointeazo în lanurile de floarea-soarelui ale 
I.A.S. Giurgiu

Foto : N. Biiică r
suri, întocmirea de noi grafice, pro
punerea de noi termene. Este ne
cesar ca pe plan județean să se ia 
urgent acele măsuri care să asign

at tîfisirtoeii ie

Bune programe, dar ele... nu culeg

Munca în 
colectivul

Colectivul întreprinderii miniere 
Hunedoara se străduiește să obțină 
bune rezultate în activitatea de pro
ducție, situîndu-se printre fruntașii 
întrecerii socialiste. Deși sarcinile pe 
acest an sînt deosebit de mobiliza
toare, minerii noștri au livrat în șapte 
iu,ni, peste prevederile planului, 20 
tone fier în minereu marfă, 51000 
tune -dolomitâ, 1 000 tone talc și 108 
tone. sulf în concentrat, în condițiile 
reducerii cu 1.2 lei a cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei prbducție-marfă 
planificate, ceea ce a asigurat depă
șirea sarcinilor la producția netă eu 
aprbape un milion lei. în dobindirea 
acestor rezultate, un puternic rol sti
mulativ a avut aplicarea largă, con
secventă a,‘ formei de organizare și 
retribuire a muticii in acord global.

în orice unitate minieră, și, bineîn
țeles, și la noi, caracteristica procesu
lui tehnologic o constituie participarea 
colectivă a echipelor și brigăzilor de 
mineri. electromecanici și prepara
tori la realizarea sarcinilor de pro
ducție. Tocmai pornind de la avanta
jele oferite de această caracteristică 
a muncii in minerit, consiliul oame
nilor muncii a promovat forme spe
cifice de retribuire in acord global 
și, practic, am reușit să cuprindem 
peste 90 Ia sută din personalul mun
citor in acest sistem de organizare și 
retribuire a muncii. Putem spune, 
deci, că acordul global constituie for
ma generalizata de organizare și re
tribuire a muncii la toate nivelurile 
organizatorice. Astfel, dacă 91) la sută 
este cifra pe ansamblul întreprinderii, 
,1a diferite locuri de muncă direct 
productive proporția este și mai ri
dicată : 96 la sută în sectorul minier 
Teliuc, 95 la sută la exploatarea mi
nieră Ghelari, 10(1 la șuta' la uzipa 
de preparare Țelipc, secția nemetali
feră Zlaști și secția mecanică Teliuc, 
93 la sută la autobaza Teliuc.

Cuprinderea largă a personalului 
muncitor în sistemul de organizare și 
retribuire a muncii in acord global 
are la bază acțiurii cu caracter per
manent și măsuri tehnico-organizato- 
rice coordonate, care. în esență, asi
gură : precizarea sarcinilor cantitati
ve și calitative ce trebuie realizate 
de echipe, brigăzi, formații, raioane 
și secții-sectoare ; fundamentarea și 
stabilirea exactă a normelor de mun
că și normativelor de personal, pre
cum și a normelor de consumuri spe
cifice de materiale ; stabilirea răs
punderilor ce revin compartimentelor 
funcționale din întreprindere în or
ganizarea și retribuirea muncii in 
acord global. în acest sens, aș aminti, 
bunăoară, sistemul unitar, instituțio- 
nalizat prin regulamentul adoptat la 
nivelul întreprinderii, de localizare și 
precizare cît se poate de concretă a 
răspunderii maiștrilor și a cadrelor 
tehnico-productive din secții-sectoare 
pe locuri de muncă productive, în le
gătură cu pregătirea, programarea, 
lansarea și urmărirea producției pe 

‘abataje, formații de transport și' în
treținere electromecanică, instalații 
de preparare.

Apreciem că rezultatele pozitive 
obținute în organizarea și retribui
rea muncii în acord global se dațo- 
resc în bună măsură faptului că în
datoririle, clauzele sînt clar precizate 
în contractele de acord global. Aceste 
contracte se încheie lunar între con-

„Peste tot recoltarea fructelor se 
desfășoară conform programelor 
stabilite” — ne asigură inginerul 
Nicolae Spălățelu, directorul I.L.F. 
Vîlcea.

Situația de pe teren infirmă insă 
asigurările date de directorul I.L.F. 
Doar dacă n-ar fi și întjrzieri’e p<p- 
gramate ! în timp ce în cooperati
vele agricole Nicolae Bălcescu. Ga- 
licea. Făurești. Olanu. Olănesti și 
altele au fost mobilizate ample forțe 
la cules, în alte unități, cum sînt 
cele din Budești, Bujoreni sau Vlă- 
de.șt.i, ritmul recoltării prunelor și 
merelor este, nesatiȘfăcător. De 
exemplu, din cele 595 tone fructe 
cît trebuia să livreze la fondul de 
•stat. C.A.P. Budești nu a expediat 
decît... 15 tone, iar in livadă se gă
sesc destule.

O situație neeorespunzătoare se 
constată la recoltarea prunelor. Deși, 
potrivit estimărilor, față de produc

Produse modernizate - solicitate de beneficiari

Clipe din minutele lungi 
ale campaniei

, PE PLOAIE. >” 
județul Olt, primii care 
au început recoltarea 
porumbului au fost co
operatorii din Radomi- 
rești. Dimineața, p,e 
sola cultivată cu po
rumb dintr-un hibrid 
timpuriu au sosit cinci 
combine și peste 180 
de cooperatori. Dar. 
cînd să înceapă mai 
bine munca, a venit 
un ropot de ploșie, 
Recoltarea mecanică 
nu a mai fost posibi
lă. Cooperatorii insă 
au rămas la datorie. 
După .trecerea ropotu
lui de ploaie, numea 
s-a intensificat pî'nfi 
către o fa prinzului, 
cind -din nou a plouat, 
ceva mai zdravăn-. în
dată după încetarea 
ploii, cooperatorii și-au 
reluat activitatea. Penr- 
tru ca recolta să ajun
gă repede la local de. 
depozitare, unde n-au 
putut intra tractoare
le cu remorci si ma
șinile au pătruns cele 
opt atelaje ale fermei, 
care au transportat po
rumbul pînă la locurile 
accesibile mijloacelor 
mecanice. Pînă seara, 
din această .tarla de 100 
hectare au fost recol
tate 40 hectare de po- ■ 
nimb. (Emilian Rouă, 
corespondentul „Scîn- 
•teii”).

IATĂ CĂ SE 
POATE ! Stațiunile 
pentru mecanizarea a- 
griculturii din județul 
Diinbovița se confruntă 
cu lipsa unor piese de 
schimb. Inginerul Con
stantin Coinan, direc
torul Trustului S.M.Ă.. 
ne-a spus că se caută 
nu numai piese de 
schimb, ci și soluții 
pentru asigurarea lbr 
pe plan local. în acest 
scop s-au unit forțele 
mecanizatorilor, cu ale 
muncitorilor din între
prinderile industria
le. în destule . cazuri 
«-au obținut rezultate 
bune. Iată- unul. Sta
țiunile pentru mecani
zarea agriculturii a- 
veau . nevoie de 3110 
bertzi de cauciuc de la 
echipamentul de re
coltat floarea-soarelui. 
„Dacă n-am reușit să 
le procurăm, trebuie, 
să. le facem noi” . — 
și-au spus cei de la 
trust. S-au adresat.în
treprinderii județene 
de , prestări Servirii 
și producție. Directo
rul acesteia, tovarășul 
Dumitru Sanda, le-a 
spus să-și confecțione
ze singuri matrița, iar 
.restul îl privește pe 
el. A fost o chestiune 
de cîteva zile. După 
care întreprinderea 
respectivă a încăput

Primul an al acestui cir. cinai 
coincide pentru colectivul întreprin
derii mecanice din Vaslui cu un se
ver examen al maturității și compe
tenței profesionale, al experienței 
acumulate în puținii ani de la intra
rea în funcțiune a unității. Intr-ade
văr. intr-un răstimp scurt, progresele 
înregistrate sint considerabile : de la 
tradiționalele ventilatoare și cîteva 
tipuri de reductoare, produse în ur
mă cu cîțiva ani, acum în planul de 
producție a fost inclusă, potrivit ce
rințelor economiei naționale, o gamă 
sporită de agregate, subansamble Și 
aparate modernizate. Așa a fost ra
cordată puternic „Mecanica” Vaslui 
la solicitările noi ale unor sectoare 
ale industriei chimice, metalurgice, 
navale, miniere, ale construcției de 
mașini.

Eșalonate pe baza programului a- 
doptat la începutul anului, analizat 
din nou de recenta adunare generală 
a oamenilor muncii din întreprin
dere, multe lansări in fabricație și 
asimilări s-au și realizat. în opt luni 
din acest an au fost asimilate în fa
bricație peste 50 de produse noi, ur- 
mipd ca pînă la sfirșitul anului 
numărul lor să se dubleze. Este vorba 
de . cuplaje, electroventile., prese de 
alcalizare, ventilatoare navale, reduc- 

. toare de mină ș.a. Maistrul Romică

Noua calitate
(Urinare din pag. I) 
ranții necesari pentru dezvoltarea 
vitezei cosmice. A gîndi, a des
coperi. a înfăptui sînt trăsături pro
prii condiției umane. Marx scria că 
și albina și omul construiesc hexa- 
goane. Deosebirea este că omul le 
proiectează mai întii în cap. O subli
niere se impune insă aici : aceea că 
inteligenta umană nu este un „per- 
petuum mobile". Ca să producă, ea 
trebuie să fie neîncetat alimentată 
eu noi și noi cunoștințe. învățătura 
a. devenit azi o activitate in care 
pauzele nu mai sînt admise.

Nu de mult am fost intr-o întreprin
dere care trece printr-un proces de 
modernizare radicală. Odată cu în
noirea profilului producției, cu intro
ducerea unor mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, cerințele s-au 
schimbat și ele, au devenit mai com
plexe. Iar exigențele sînt acum mult 
mai mari. Si totuși, multi dintre spe
cialiștii Încadrați în această între
prindere continuă să lucreze așa cum 
s-au obișnuit, așa cum au făcut-o 
dintotdeauna. Nu au înțeles că noua 
calitate nu se poate asigura cu prac
tici meșteșugărești, cu metode înve
chite de lucru. Exemplul nu este sin
gular. Mai sînt încă tineri care gîn- 
desc că dacă au absolvit școala și au 
intrat în producție au încheiat cu 
învățătura ; că timpul lor liber este 
timp pentru distracție. Mai sînt încă 
muncitori, ingineri sau maiștri cu 
numeroși ani de experiență care tră
iesc numai din „zestrea” primită cu

acord global stimulează 
în realizarea planului

ducerea întreprinderii și conducerile 
de sectoare-secțji, ori sub formă de 
subcontracte, între conducerile șecții- 
lor-sectoarelor sau formațiilor de 
lucru constituite la nivelul maiștrilor 
și colectivelor de muncă organizate 
in echipe-brigăzi. Ele cuprind 
toate aspectele caracteristice și re
flectă specificul activității la fiecare 
loc de muncă. De exemplu, ii sec
toarele exploatării miniere Ghelari, 
in sectorul minier Teliuc, in sectorul 
minier Boița-Hațeg și in secția ne
metalifere Zlaști, obiectul contractu
lui de acord global încheiat cu toate 
formațiile sau colectivele de muncă 
îl constituie — în toate cazurile — 
minereul brut extras, cu precizarea 
exactă a conținutului de substanță 
minerală utilă. La uzina de preparare 
Teliuc sau la instalațiile de 'preparare 
Zlaști, Crăciuneasa. Teliuc 3, Boița- 
Hațeg, Ohaba-Ponor, obiectul con
tractelor de acord global il. constituie 
minereul-marfă produs. Se poate re
marca, deci, că obiectul contractului 
de acord global este în toate cazurile

La întreprinderea 
minieră Hunedoara

identic cu obiectul activității secției, 
sectorului, întreprinderii.

In mod concret, fiecărui colectiv 
de muncă — echipă, brigadă, for
mație, secție, 'sector — i se stabilește 
o sumă globală drept retribuție, in 
concordanță cu volumul producției 
planificate, normele de producție 
specifice sau normativele de perso
nal fundamentate și fețeaua tarifară 
utilizată. în consecință, sumele cu
venite în acord global se calculează 
în raport cu gradul de realizare a 
sarcinilor cantitative planificate și se 
acordă integral in funcție de înde
plinirea condițiilor obligatorii speci
fice genului de lucrări executate. în 
abataje și la lucrările de pregătiri, 
condițiile obligatorii specifice se re
feră la încadrarea în diluția admisă, 
in consumurile normate de mate
riale, respectarea tehnologiilor de 
lucru aprobate, executarea integrală 
a lucrărilor programate. La instalația 
de preparare, condițiile obligatorii 
specifice urmăresc atît realizarea sar
cinilor cantitative de preparare a 
minereurilor brute, cit și realizarea 
calității minereului-marfă produs, 
respectarea parametrilor tehnologici 
specifici, cum sînt : gradul de sfărî- 
rnare al minereului, pierderile la cal- 
cinare, pierderile de metal în steril 
etc. în cazul formațiilor de transport 
sau formațiilor electromecanice, con
dițiile obligatorii constau in îndepli
nirea sarcinilor la producția fizică de 
către muncitorii din zona deservită, 
precum șt in încadrarea in-costurile 
și, cheltuielile materiale, în ajjngarea 
indicilor de utilizare a mașinilor, 
utilajelor, instalațiilor, în realizarea 
programelor de întreținere, revizii și 
reparații.

Din discuțiile pe care le-am avut 
cu cadre de conducere din alte în
treprinderi s-a conturat părerea că

Sandu, președintele consiliului oame
nilor muncii, arăta că noile orientări 
și sarcini reieșite din documentele 
celui de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii au găsit co
lectivul vasluian angajat in finaliza
rea țmor acțiuni de modernizare și 
diversificare a produselor, multe din

La întreprinderea mecanica 
din Vaslui

termenele propuse in acest scop fiind 
devansate, ca urmare a cerințelor de 
reducere a importurilor la' cît mai 
multe materii prime, mașini; utilaje, 
piese de schimb ș.a. Membrii consi
liului oamenilor muncii, cei mai 
mulți dintre ei maiștri, muncitori, 
subingineri, ingineri din producție, 
sint mobilizați la realizarea unor, ti
puri de termomecanisme, omologate 
de Institutul de cercetare, proiecta
re și inginerie tehnologică in con
strucția de mașini din București, 
pentru acționarea diverselor armă
turi. industriale din ramurile chimiei 
și extracției. în colaborare cu indus
tria metalurgică, gama reductoărelor 

și noile exigente profesionale
multă vreme în urmă. in. perioada 
școlii. Și mai sint încă unități eco
nomici: ori științifice c'are. recepți’o- 
mnd mesajul privind trecerea la o 
nouă calitate, se rezumă1, la cîteva 
schimbări mai mult sau mai puțin 
profunde, in locul acelor necesar,e 
transformări .calitative, la scara între
gii lor activități. La o nouă călitațe 
nu se ajunge numai ridicîrid o lo
zincă cu acest conținut pe frontispi
ciul întreprinderii. Este necesar c i 
programele de înnoire a producției, 
de introducere a unor mașini moder
ne, de automatizare și cibernetizafe 
să fie susținute de lin efort continuii 
și stăruitor pentru reînnoirea cunoș
tințelor. pentru o temeinică pregătire 
profesională a întregului personal 
muncitor.

Astăzi, cunoștințele științifice și 
tehnice se „demodează” repede. Trec 
și ele prin procese de „uzură fizică” 
și „uzură morală”. Explozia științi
fică, fenomen specific acestui sfirșit 
de veac XX. determină dublarea cu
noștințelor din patru in patru ani. 
Se înțelege că programele de califi
care sau de perfecționare a pregătirii 
profesionale nu pot să facă abstracție 
de această realitate. Și este absolut 
necesar ca ele să fie debarasate de 
prejudecăți și reguli convenționale. 
Un curs de calificare sau de recicla
re nu mai poate fi, în prezent, redus 
la transmiterea unor cunoștințe „de 
la catedră”; esențial este ca toți 
cursanții, fie ei ucenici, fie muncitori 
calificați, ingineri, tehnicieni sau 
maiștri, să învețe cum să dobîndească 

acordul global ar determina mai 
mult. o stimulare colectivă si mai 
puțin una individuală; Ca atare, așa 
s-ar explica de ce în anumite colec
tive sînt unii care „trag: chiulul”. în 
vreme. ce alții „trag" tare pentru a 
realiza și ce. nu fac alții. Dacă se 
întîmplă. așa, de bună seamă cauza 
trebuie căutată în modul în care este 
înțeles și' aplicat acordul global. La 
noi în întreprindere, mai mult de 
jumătate din volumul total al acor
dului global il reprezintă formele de 
acord .. direct și acord progresiv. Deo
sebit de pozitiv este faptul că aceste 
l'orme specifice de acord global, ba
zate pe norme de mujică, au o pon
dere mare în subunitățile de .bază 
ale întreprinderii — si anume : in 
sectorul minier Teliuc — 66 la sută, 
in .sectoarele exploatării miniere 
Ghelari — 60 la sută, in secția meca
nică Teliuc — 85 la sută. De < ase
menea. pentru stimularea muncito
rilor și maiștrilor. în realizarea și 
depășirea sarcinilor cantitative, pre
cum și a calității, minereurilor de 
fier. în sectoarele miniere Teliuc și 
Ghelari se aplică cu foarte bune re
zultate acordul progresiv, acesta re- 
prezentind 48 la sută și, respectiv, 
45 la sută din volumul total al acor
dului global.

Ca urmare a depășirii sarcinilor la 
producția fizică, brigăzile de mineri 
obțin însemnate sporuri Ia retribuție. 
Este concludent in acest sens ur
mătorul exemplu : în luna iulie, din 
acest an. brigada din abatajul nr. 
601. sectorul I Gheișei, condusă de 
minerul șef de brigadă Constantul 
Trifan, a realizat adaosuri la retri
buții în sumă de 35 621 lei. ceea ce 
reprezintă 49,29 la sută. din retribu
țiile tarifare de Încadrare. Această 
depășire cu aproape '50 la sută a re
tribuțiilor tarifare de încadrare se 
datorește preocupării manifestate de 
brigadă pentru asigurarea ritmică a 
materialelor la locul de muncă și 
pentru întreținerea corespunzătoare 
a utilajelor, ceea ce a dus în final 
la- eliminarea oricăror întreruperi in 
procesul de producție. Cunoscindu-se 
că transportul pe putui nr. 2 de la 
mina est reprezintă un. loc Îngust, 
brigada a luat inițiativa de a efec
tua transportul de materiale (îndeo
sebi . lețnn .de mină) in zilele .în care 
hu se lucrează în abataje.‘Prin aceste 
acțiuni s-a reușit să se asigure inte
gral materialele necesare pentru fie
care săptămînă de lucru și. pe a- 
ceasta bază, să se realizeze 222 tone 
minereu de fier peste plan. Firește, 
roiul principal în organizarea activi
tății si în conducerea procesului de 
producție l-a avut șeful brigăzii, care 
a și muncit efectiv alături de ortacii 
săi ; el a realizat în iulie un venit 
total de aproape 8 000 lei. ,

De bună seamă, experiența unui 
an si jumătate de aplicare a acor
dului global atestă în mod convin
gător eficiența deosebită a acestei 
forme de organizare și retribuire a 

' muncii, pe care ne" străduim să o 
perfecționăm ’ în continuare. în func
ție de specificul activității din între
prinderea noastră.

Ing. Vasile GOLDA
directorul întreprinderii minier* 
Hunedoara

s-a îmbunătățit cu tipuri necesare ia 
podurile rulante.

Printre noutăți se află și agregatul 
de încălzire (A 100) pentru locomoti
vele electrice și diesel hidraulice. 
..în prezent, pe agenda de lucru a 
consiliului oamenilor muncii se află 
construcția unui număr de trei tipuri 
de ventilatoare pentru industria na
vală de la Galați, â altor sorti
mente de servomecahisme. repro- 
iectarea unor tipuri de ventila
toare de mină ș.a. — ne preciza di
rectorul unității. In acest sens sint 
mobilizați atît proiectanții. cit și 
maiștrii, subinginerii și muncitorii de 
înaltă calificare. Străduințele noastre 
sînt stimulate de chemările adresate 
muncitorilor, tuturor oamenilor mun
cii de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
Ta tribună înaltului forum democra
tic, dar și de propriile noastre ' hotă- 
rîri adoptate' la recenta adunare ge
nerală. Sintem conștienți eă trebuie 
să, facem mai mult pentru a răspun
de prin'fapte noilor cerințe ale eco
nomiei naționale, pentru ă realiza 
riguros planul, la producția fizică, co
respunzător solicitărilor beneficiari
lor noștri. Sint obiective pentru în
făptuirea cărora întregul nostru co
lectiv nu va precupeți nici un efort”.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii"

.singuri aceste cunoștințe, să se de
prindă ,să lucfipze și singuri. Un ast
fel de curs va fi cu adevărat eficient 
numai , dacă cei ce îl Urmează vor 
dobîndi valori fundamentale, își vor 
forma un larg orizont de cunoaștere 
si de gîndire, numai-dacă vor fi ast
fel pregătiți incit să poată. desfășura 
o muncă de cea mai bună calitate, 
să devină buni specialiști.

A fost acreditată ideea că astăzi, 
in condițiile „exploziei” informa
ționale, specialistului ii este necesar 
să știe nu „multe despre toate", ci 
..mult despre domeniul lui de acti
vitate". Desigur, acest punct de ve
dere este realist. Nurnai că muncito
rului, sau inginerului, maistrului sau 
tehnicianului îi va fi greu* dacă nu 
imposibil, să știe mult fără să aibă 
o perspectivă asupra celor ‘multe. Ș'i. 
mai ales, fără să-și formeze un mod 
de gîndire înaintat, o metodă de lu
cru, de acțiune, o receptivitate spo
rită la prefacerile neîncetate ale vie
ții și societății, fără să deprindă ca
pacitatea de a judeca orice lucru, 
orice situație cu propriul cap.

în prezent, într-o etapă în care se 
produc mari prefaceri revoluționare, 
cînd au loc mutații profunde, radi
cale în toate domeniile vieții mate
riale, modificări de. anvergură în pro
filul spiritual al omului, iar conceptul 
noii calități cucerește masele, pregă
tirea personalului muncitor nu mai 
poate fi organizată fără a o racorda 
la cerințele multilateralității ; fără a 
racorda calificarea într-o specialitate 
la nivelul actual al cunoașterii umane.
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Desfășurat sub înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL „OAMENII DE ȘTIINJĂ ȘI PACEA11
La Academia Republicii Socialiste 

România s-a încheiat, simbătă, sim
pozionul „Oamenii de știință și 
pacea", desfășurat sub înaltul 
patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

In ultima zi a lucrărilor au vor
bit prof. George E. Palade (S.U.A.), 
laureat al Premiului Nobel, profe
sor la Universitatea Yale, Bedrich 
Svetska, președintele Academiei 
cehoslovace de științe, prof. A. W. 
Shams Ul-Alam (Bangladesh), prof. 
I. Beliaev, directorul Institutului 
de biologie al Academiei de știin
țe a U.R.S.S.. prof. Juan Jose Sal
dana Gonzales (Mexic). Zang Sang 
Ha. vicepreședinte al Academiei 
R.P.D. Coreene, Blagovest Sendov, 
vicepreședinte al Academiei de ști
ințe a Bulgariei, prof. Raymond 
Daudel, președintele Academiei eu
ropene de științe, arte și litere, 
prof. Ion Anton (România), prof. 
Abdus Salam (Pakistan), laureat al 
Premiului Robei, director al Cen
trului internațional pentru fizică 
teoretică, acad. Nicolae Giosan 
(România), președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, prof. 
Raidie Merdinger (S.U.A.). Karoly 
Polinsky. vicepreședinte al Acade
miei de științe a Ungariei, prof. 
Salam Hassan Fahnl Al-Midfai 
(Irak), prof. Vincenzo Cappelletti 
(Italia), director general al Institu
tului enciclopedic Treccani, prof. 
R. Hauser (Marea Britan ie).

In ședința finală s-a dat citire te
legramelor și scrisorilor adresate

Din cuvintul participanților la dezbateri
Prof. Bernard Pullman (Franța), 

dînd o înaltă apreciere mesajului 
președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
care reiese cea mai înaltă responsa
bilitate politică și morală fată de 
destinele omului și ale comunității 
umane, a spus : Faptul că simpo
zionul are loc sub egida celei mai 
înalte instanțe științifice a acestei 
țări și a celor mai înalte autorități 
politice și naționale, de fapt sub pa
tronajul'șefului de stat însuși, pre
ședintele' eeanșesbu. 'este cit se boate 
de firesc pentru cei care cunosc, pe 
de o parte, importanta contribuției ne 
care savantii români au adus-o as
tăzi la progresul științific și tehnic 
mondial și. pe de altă parte, grija 
constantă a României de a depune 
eforturi în direcția păcii.

Acum aproape un an. în timpul vi
zitei mele anterioare in această fru
moasă tară, am avut privilegiul și 
onoarea de a putea discuta cu doam
na Ceaușescu în legătură cu pro
iectul acestui simpozion și mi-am 
putut da seama, cu acest prilej, 
de importanta extraordinară pe 
care prima doamnă a tării, gazda 
noastră de astăzi, o acordă acestei 
reuniuni.

Sînt complet de acord cu președin
tele Ceaușescu — a spus vorbitorul — 
care sublinia in mesajul său ideea 
extraordinar de importantă că as
tăzi. mai mult decit oricind. se im
pune organizarea unui puternic 
front mondial al oamenilor de știin
ță. profesînd dezarmarea și edificarea 
unei păci viabile. într-o asemenea 
perspectivă apreciez că reuniunea 
unei conferințe mondiale a oameni
lor de știintă ar putea să trezească și 
să dea esență speranțelor pentru pace 
și fericire personală.

Actualul simpozion „Oamenii de 
știintă și pacea" — a spus Eleonora 
Massini (Italia) — are loc, după pă
rerea mea. intr-un moment crucial al 
istoriei omenirii, cînd există un grav 
pericol pentru supraviețuirea și viitorul tuturor oamenilor.

Am fost profund impresionată de 
mesajul președintelui României, care, 
cred eu. constituie forța motrice 
pentru dinamizarea acțiunii oameni
lor de știintă pentru pace.

Federația Internațională de Studie
re a Viitorului, al cărei președinte 
sint. concepe viitorul ca fiind comun 
tuturor oamenilor și strîns legat de 
pace si dezvoltarea multilaterală a 
popoarelor. Concepția de bază după 
care se călăuzește federația este că 
viitorul trebuie să fie ales și edificat, 
și nu acceptat. Elementele esențiale 
ale acestui mod de a înțelege viitorul 
sînt pacea și dezvoltarea pe care 
trebuie să le slujească știintă șl teh
nologia.

în încheiere, vorbitoarea a relevat 
valoarea propunerii de a se constitui 
un forum international al savantilor 
angajați fată de idealul păcii, care să 
susțină punctele de vedere la O.N.U. 
șau în alte organisme ce acționează 
în favoarea păcii, și a subliniat că Fe
derația Internațională de Studiere a 
Viitorului va sprijini permanent e- 
forturile lor.

Sintem cu totil recunoscători pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
amănunțitul si interesantul mesaj pe 
care nî l-a trimis și pentru sprijinul 
pe care l-a acordat acestei reuniuni. 
Toate acestea arată cît de mult tine 
președintele la pace, și aceasta este 
un fapt foarte important — a sub
liniat în expunerea sa prof. Engelbert 
Broda (Austria). în continuare, vor
bitorul a caracterizat pe larg situația 
alarmantă din lume în ceea ce pri
vește escalada cursei înarmărilor, ci
tind citeva aspecte îngrijorătoare 
cuprinse într-o scrisoare deschisă 
adresată cancelarului federal al Re
publicii Austria, în prima parte a 
anului acesta, de către grupul aus
triac al mișcării internaționale 
Pugwash.

Ne-am adunat aici pentru a dis
cuta măsurile împotriva pericolului 
de război nuclear. Să ne ridicăm 
pentru a înfrunta primejdia, să ne 
pronunțăm pentru pace în mod con
structiv. Toate deosebirile dintre oa
meni sînt nesemnificative în compa
rație cu necesitatea păcii. Să activăm 
pentru destindere, dezarmare, cola
borare, reconciliere între toate țările.

Este o onoare și un privilegiu pen
tru mine — a spus Ibrahim Badran 
(Egipt) — de a participa la această în
trunire deosebit de distinsă pe tema 
crucială „Știința și Pacea" și de a 
mă afla printre cei cărora li 
s-a adresat mesajul președintelui 
Ceaușescu. care a fost foarte inte
resant și ale cărui idei ne vor ajuta 
în muncă.

De. aceea sînt-intru totul de acord 
cu propunerile prezentate la acest 
simpozion de colegii noștri români 
de a găsi căi și de a ne uni și organiza 
eforturile prin intermediul unor or
ganizații științifice în favoarea năcii, 
care pot deveni instrumente eficien
te pentru promovarea acestei cauze 
vitale a omenirii.

Mă simt onorat și extrem de fe
ricit că particip la acest moment isto
ric. cind. la chemarea președintelui 
Republicii Socialiste România, oa

tovarășului Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceausescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național pentru Stiiflță și 
Tehnologie, de către oameni de ști
ință din diferite țări care n-au pu
tut participa la lucrările simpo
zionului.

Au transmis telegrame prof. Sir 
Martin Ryle și prof. Dorothy 
Hodgkin (Marea Britanie), prof. 
Vladimir Prelog (Elveția), prof. 
Linus Pauling (S.U.A.) și P. I. Ka- 
pița (U.R.S.S.), laureați ai Premiu
lui Nobel, Janez Stanovnik, secre
tar executiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, Mohamed 
Mili, secretar general al Uniunii 
internaționale de telecomunicații, 
dr. Hertha Firnberg, ministru fe
deral pentru știință și cercetare al 
Austriei, Walter Isard, secretar 
executiv al Societății internațio
nale pentru pace și știință, Ama
lia Fleming (Grecia), președinte al 
Asociației femeilor oameni de ști
ință, Saudruddin Aga Khan, pre
ședintele grupului „Bellerive". Ja
cques Muhlethaler, președintele 
Asociației mondiale școala — in
strument al păcii, Jean Freymond, 
directorul Centrului de studii pen
tru negocieri internaționale.

Conținutul telegramelor relevă 
unanime aprecieri elogioase la a- 
dresa inițiativei de a se organiza 
în capitala României o manifesta
re științifică atît de importanta, 
atit din punct de vedere al temei 

menii de știință din întreaga lume 
6-au reunit în această adunare isto
rică — a spus A. Rahman (India).

Știm cu toții, a continuat el, că 
una din nevoile esențiale ale oame
nilor este educația, dar a cheltui 
bani pentru arme înseamnă a refu
za oamenilor educația. Din neferici
re, astăzi peste 65 la sută din re
surse și 65 la sută din capacitățile 
umane. angajate în- activitatea știin» 
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rea omenirii, ci pentru dezvoltarea 
unor arme de distrugere.

Toți cei care ne găsim aici sintem 
conștienți de necesitatea păcii, a re
ducerii armamentelor și de perico
lele care ne amenință. Oamenii de 
știință au o responsabilitate deose
bită. De aceea este necesar ca ei 
sase reunească și să caute mijloace
le prin care aceste pericole pot fi 
evitate. In acest context trebuie să 
amintesc chemarea și mesajul care 
ne-au fost adresate de președintele 
României, care a avut inițiativa de 
a ne reuni la acest simpozion. Cred, 
așa după cum a sugerat președintele 
Federației Mondiale pentru Studiul 
Viitorului, că trebuie să ne reunim 
și să formăm un grup care să exer
cite în permanență presiuni asupra 
forțelor mondiale. împotriva războ
iului și pentru menținerea păcii.

Acad. Ion Ursu (România), dînd 
o înaltă apreciere Mesajului adresat 
simpozionului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus : In mod 
fericit, această reuniune urmează ce
lui de-al XVI-lea Congres interna
țional de istorie a științei. Cei din
tre noi care :au participat la con
gres ne reamintim cuvîntarea rostită 
de acad. Elena Ceaușescu, ce con
stituie un excepțional material de 
reflecție asupra implicațiilor sociale 
ale muncii noastre și, totodată, un 
vibrant apel de a ne pune creativi
tatea în slujba unor teluri exclusiv 
pașnice.

Doresc să subliniez șl eu — a 
spus vorbitorul — necesitatea de a 
găsi forme naționale și internațio
nale de asigurare a concertării 
eforturilor oamenilor de știință pen
tru ca știința să se dezvolte și să 
fie utilizată exclusiv conform vocației 
sale umaniste. Am în vedere crea
rea unui comitet mondial de ini
țiativă, care să asigure convocarea 
unui congres mondial și care să 
permită ca oamenii de știință de 
preututindeni, fără deosebire de 
apartenență națională, convingeri 
politice sau de altă natură, să-și 
aducă o contribuție directă la con
struirea păcii mondiale.

Prof. Halfdan Mahler (O.M.S.) a 
subliniat, în cuvintul.său, contribuția 
deosebită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la pacea și colaborarea 
între națiuni, precum și rolul ce 
revine Organizației Mondiale a Să
nătății în stimularea unei dezvol
tări umane reale, pozitive.

Toate țările membre ale O.M.S. — 
a spus el — au fost de acord în 
unanimitate că merită să. lupți pen
tru sănătate și au demonstrat că 
aceasta poate fi o puternică pîrghie 
pentru dezvoltarea economică și 
socială și, mai mult decit atît, că 
poate fi utilizată ca o platformă 
pentru pace.

Arătînd că ia cuvîntul în humele 
tinerelor generații și în numele 
poporului oprimat al Africii, prof. 
Biîolo Mubabinge (Zair) a arătat : 
Vin de pe un continent unde 
oamenii “mor de foafne, de • boli. Ei" 
trăiesc în condiții de viață inumane. 
Aceste condiții, departe de a se 
ameliora, se deteriorează din ce în 
ce mai mult. Violența este acolo 
omniprezentă și multiformă. O vio
lentă care face în fiecare zi mii 
de victime.

Eu cred că omul de știintă este 
într-o anumită măsură și un om po
litic. Trebuie să elaborăm o strategie 
a păcii. îndrăznesc să sper că per
sonalitățile științifice din lume pre
zente în această sală vor adopta 
rezoluții concrete, susceptibile de a 
cataliza evenimentul, pacea. îmbu
nătățirea calității vieții și eliberarea 
popoarelor oprimate.

Congresul dedicat istoriei științei 
s-a încheiat ieri, aici, la București, 
după lungi deliberări, iar țara-gazdă 
și-a exprimat din nou generozitatea, 
invitindu-ne să participăm la acest 
simpozion dedicat oamenilor de ști
ință și păcii, a arătat dr. Sigvard 
Eklund (A.I.E.A.). înțeleg că această 
inițiativă aparține președintelui 
Nicolae Ceaușescu și aș dori să vă 
asigur că sintem recunoscători atît 
domniei sale, cit și României; pentru 
ocazia ce ni s-a oferit de a discuta 
această temă. Am ascultat cu mult 
interes mesajul adresat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pot 
să vă asigur că noi, toți, avem numai 
comentarii pozitive asupra propunerii 
de a încheia discuțiile noastre cu un 
apel lansat oamenilor de știință, 
întregii lumi.

Nu există nici o sarcină mai esen
țială pentru supraviețuirea noastră 
decit menținerea păcii ! Prin pregă

aflate în dezbatere, cit și al reu
nirii atîtor savanți de mare pres
tigiu, printre care și laureați ai 
Premiului Nobel, ce au avut posi
bilitatea de a-și expune opiniile 
autorizate în legătură cu rolul 
crescînd al științei și slujitorilor ei 
în menținerea și apărarea păcii 
mondiale.

Telegramele au evidențiat pe 
larg pericolele grave pe care cursa 
înarmărilor le creează pentru pacea 
și însăși existența umanității, ex- 
primind, totodată, încrederea în 
capacitatea oamenilor de știință de 
a contribui efectiv la reducerea 
tensiunii internaționale, la înfăp
tuirea dezarmării, la edificarea 
unui climat de pace și securitate, 
propice conlucrării și înțelegerii 
între popoare.

La terminarea lucrărilor a luat 
cuvintul acad. Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor parti- 
cipanților la lucrări, cele mai calde 
mulțumiri pentru atenția acordată 
simpozionului, pentru mesajul 
transmis, ale cărui generoase idei 
și îndemnuri sintetizează răspun
derile majore ce trebuie să guver
neze activitatea oamenilor de ști
ință. Referindu-se la viziunea pre
ședintelui României in legătură cu 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, vorbitorul a subliniat 
că „prin această concepție, străbă
tută de cea mai înaltă responsabi

tirea lor, prin contribuția lor pro
fesională, oamenii' de știință au o 
mare datorie față de societate, au 
o mare datorie față de activitatea 
de menținere a păcii, care tre
buie să se desfășoare neîntrerupt. 
Astăzi am primit o sugestie din 
partea președintelui Ceaușescu si 
anume ca acest simpozion să adopte 
un apel adresat tuturor oamenilor de 
știință- din lume pentru a-i stimula 
sa.. gjnrteascâ. ajm.^..servească,.mai 
bine cauza păcii. Pot fi posibile di
ferite alte mijloace, dar cel mai. im
portant lucru este să luăm în consi
derație acest lucru, acum.

Consider un privilegiu această oca
zie de a aborda pe scurt problema 
păcii între națiuni, legată de știință 
și oameni de știință. în special aici 
la București. în România, a subliniat 
prof. Emanuel Merdinger (S.U.A.). 
Este de așteptat, a continuat vorbi
torul. ca vocii răsunătoare a pre
ședintelui Ceaușescu. cu privire la 
căile spre pace, să 1 se alăture un 
cor de voci din alte țări. Aceste voci 
impresionante vor deveni mai răsu
nătoare și mai clare pînă cînd marile 
țări ale lumii, preocupate cu promo
varea armelor, se vor opri să le as
culte.

După ce s-a referit la numeroasele 
acțiuni în favoarea păcii ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. la am
plele acțiuni de colaborare interna
țională pe care o promovează stator
nic România, cu toate țările lumii, 
vorbitorul a spus : Președintele și 
doamna Ceaușescu au contribuit la 
pacea lumii, sprijinind pregătirea oa
menilor de știintă. atît români cit și 
străini, recunoscînd contribuția lor 
potențială la bunăstarea omenirii si 
incurajindu-i. în consecință, să apli
ce descoperirile lor la dezvoltarea 
economică.

Acest simpozion constituie încă o 
asemenea acțiune. Istoria poate în
registra această zi ca un punct de 
cotitură, cînd oamenii de știință s-au 
plasat in fruntea unei mișcări fără 
precedent pentru pace, prosperitate 
și înaintarea spre mai bine a ome
nirii — a arătat, în încheiere, vor
bitorul, salutînd propunerile cuprin
se in mesajul adresat simpozionului 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

In expunerea sa, prof. Dușan Ne- 
delcovici (Iugoslavia) a spus : Toți 
cei care lucrează în domeniul știin
ței, dedicîndu-și toate forțele aces
tei munci dificile, și de răspundere, 
toți savantii au datoria să lupte în 
același timp pentru libertate, pentru 
progres și pace. Aceasta a fost evo
cată și în frumosul și elocventul me
saj al președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Libertatea — a arătat vorbitorul — 
este valoarea cea mai de preț a uma
nității la ora actuală. Ea merge însă 
mină în mină cu progresul. Aceste 
două categorii nu se pot realiza fără 
cea de-a treia, și anume pacea. în 
calitatea noastră de etologi. mora
liști, filozofi etc. am studiat aceste 
trei valori morale — libertate, pro
gres și pace — și am ajuns la conclu
zia profundului adevăr afirmat mai 
înainte. Există conflicte uneori pe
riculoase, care pot fi depășite prin in
termediul relațiilor noi, in care uma
nismul ne Îngăduie să avansăm, de 
asemenea. în mod creator, liberator 
și progresiv, întotdeauna creind și 
apărînd pacea«

Josâ Jaz (UNESCO). în nume
le-directorului generai al organismu
lui pe care îl reprezintă, a exprimat 
mulțumiri președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-1 că 
UNESCO va continua să lupte, ca 
și pînă acum, pentru pace și progres.

Unul din obiectivele specifice ale 
UNESCO — a spus vorbitorul — 
este promovarea unei înțelegeri în 
lume, care să ducă la dezarmare și 
la stabilirea unei păci pozitive. Dacă 
omenirea vrea să trăiască in pace, 
într-un mediu civilizat și într-o lu
me etică, atunci națiunile bogate 
trebuie să ajute pe cele sărace să-și 
îmbunătățească producția și comer
țul, să participe la un sistem mondi
al monetar just și să beneficieze de 
știința și tehnologia modernă.

Simpozionul și discuțiile lui — a 
subliniat vorbitorul — sint foarte 
importante și vor fi în atenția
UNESCO. Acordăm un interes
deosebit propunerii privind mobili
zarea oamenilor de știință într-un
larg front care să apere pacea.

Sintem foarte recunoscători Excelen
tei Sale domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, pentru mesa
jul său însuflețitor adresat' simpo
zionului nostru. Inițiativa de a se 
organiza acest simpozion sub înaltul 
patronaj al conducătorului statului 
român demonstrează devotamentul 
României fată de cauza păcii, a 
spus dr. Nurul Islam (F.A.O.). Așa 
cum au subliniat și vorbitorii dinain
tea mea, nu numai științele exacte, 
dar și cele sociale pot contribui, îm
preună. la cauza păcii. Fiindcă pacea 
este esențială pentru păstrarea efor
turilor umane și a resurselor Terrei.

litate pentru destinele umanității 
și promovată cu neabătută consec
vență, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a cîștigat un amplu și binemeri
tat , prestigiu internațional, s-a 
impus lumii ca o proeminentă per
sonalitate politică a vremurilor 
noastre".

„Sentimentele noastre de mul
țumire și recunoștință — a conti
nuat vorbitorul — se îndreaptă, de 
asemenea, spre tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru savant al foru
lui academic al României, perso
nalitate științifică de înalt presti
giu a lumii contemporane, pentru 
atenția și sprijinul prețios acorda
te lucrărilor acestui forum, și 
direct, dar și prin magistrala cu- 
vîntare de la cel de-al XVI-lea 
Congres de istorie a științei".

Vorbitorul a arătat apoi că sim
pozionul a degajat limpede con
sensul privind necesitatea ca sa- 
vanții să acționeze împreună cu 
toată hotărirea pentru ca, alături 
de toate forțele progresiste, să se 
opună ferm războiului, escaladării 
cursei înarmărilor, să determine 
adoptarea unei politici pașnice, fa
vorabilă dezvoltării tuturor po
poarelor.

Ședința finală a luat sfîrșit prin 
citirea Apelului adresat de oamenii 
de știință prezenți la lucrările 
simpozionului, ale cărui idei au 
întrunit deplina adeziune a tutu
ror celor prezenți, exprimată prin 
puternice și îndelungi aplauze..

Am ascultat cu mare interes 
mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a spus Olof G. Tand- 
berg (Suedia). în timpul vizitei saie 
în Suedia, el a subliniat importanta 
eforturilor pentru pace și cooperare 
între națiuni. Ca om de știință, doresc 
să subliniez marea valoare a ideilor 
cuprinse in mesajul președintelui 
Ceaușescu. Un astfel de simpozion 
poate fi ■ de mare importantă pentru 
mobilizarea oamenilor de știință din 
întreaga lume pentru a pune capăt 
pericolului existent in prezent din 
cauza cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace în lume.

In cuvintul său, prof. Constantin 
Arseni (România), după ce a dat o 
înaltă apreciere mesajului adresat 
simpozionului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a referit la pericolele 
în creștere generate de cursa mo
dernă a înarmărilor, la uriașa risipă 
de bunuri materiale, materii prime, 
potențial științific și tehnologic, pen
tru producerea și perfecționarea mij
loacelor de distrugere.

Iată de ce — a subliniat vorbito
rul — trebuie să acționăm, trebuie 
să ne aducem contribuția concretă la 
transformarea acestei planete mici 
pe care trăim într-o lume a oameni
lor, o lume a vieții, cu tot ce are 
viața mai frumos ■ și mai nobil. îm
părtășim întru totul îndemnul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
organizarea unui puternic front mon
dial al oamenilor de știință, care să 
acționeze convergent în apărarea pă
cii, în promovarea ideilor nobile ale 
cooperării între popoare.

Cu deosebită atenție am ascultat 
mesajul președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care face 
o analiză profundă a problemelor 
din lume și a chemat la crearea unei 
lumi fără războaie, o lume a colabo
rării, a înțelegerii reciproce, a spus 
prof. A. M. Prohorov, laureat al Pre
miului Nobel (U.R.S.S.).

Simpozionul nostru — a spus vor
bitorul — la care participă savanți 
din diferite țări, din diverse domenii 
de activitate, joacă un rol important 
dind posibilitatea să se studieze ches
tiuni principale pentru traiul omeni
rii. Guvernul sovietic și guvernele 
țărilor socialiste depun eforturi mari 
pentru a preîntîmpina amenințarea 
izbucnirii unui război nuclear. Nu 
trebuie să admitem crearea de noi 
tipuri de arme nucleare. Trebuie să fie 
interzise armele nucleare existente și 
trebuie să folosim știința și tehnica 
numai spre binele omului. Aceasta 
este sarcina noastră.

Prof. Aurelio Peccei (Italia) a spus 
în cuvintul său : Mă alătur colegi
lor mei. aplaudînd ideea de a se or
ganiza acest simpozion într-o pe
rioadă în care situația mondială de
vine tot mai îngrijorătoare și scapă 
de sub control. Cu emoție am as
cultat mesajul președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. transmis 
reuniunii noastre. Cuvintele lui sînt 
un stimulent si o călăuză pentru lu
crările noastre. Este momentul — a 
spus vorbitorul — ca întreaga comu
nitate a savantilor să simtă un pu
ternic simt al responsabilității pen
tru viitorul societății omenești și 

, să-si revizuiască scopurile lor si mo
dul lor de acțiune. întrucît cauza 
năcii este un catalizator pentru a- 
ceastă transformare.

Prof. Atico Vilas Boas de Moța 
(Brazilia) a spus : Nu mă miră fap
tul că tocmai în România are azi loc 
simpozionul nostru privind raportul 
dintre oamenii de știință si pace. 
România este una din puținele țări 
ale Europei care are privilegiul de a 
privi istoria fără remușcări. O tară 
care de-a lungul întregului său tre
cut si-a făcut un crez din apărarea 
..nevoilor și neamului său", care nu 
a comis agresiuni, care apără azi 
înțeleptele principii ale egalității în 
drepturi pentru toate națiunile lumii, 
renunțării la forță, păcii și priete
niei între ponoare, indiferent de re
gimul lor social-politic.

Cred că din mesajul bogat al pre
ședintelui României, ca și din luările 
de cuvînt de pînă acum rezultă con
sensul savantilor reuniți aici că 
pacea trebuie să fie mai mult decit 
un termen de dicționar, mai mult 
decit tema negocierilor și conferin
țelor diplomatice : Pacea trebuie să 
fie o realitate ! Pacea trebuie să fie 
preocuparea permanentă a tuturor 
oamenilor de știintă. Ea trebuie să 
fie o realitate ! Trebuie să trecem cu 
tenacitate și curaj la etapa următoare. 
Să realizăm generoasele propuneri 
formulate aici : un comitet interna
tional al oamenilor de știintă pentru 
pace, un congres mondial asupra re
lațiilor dintre știintă si pace. Să fa
cem din hotărirea savantilor de a 
apăra pacea o forță persuasivă.

In cuvintul său. Giinther Krober 
(R.D.G.) s-a referit oe larg la rolul 
oamenilor de știintă în apărarea 
păcii. în slujirea celor mai nobile 
aspirații ale umanității. Responsabi

litatea omului de știintă — a spus el 
— cuprinde, de fapt, toate inițiativele 
care se orientează în direcția dezar
mării. Dacă privim puțin perioada 
de după cel de-al doilea război mon
dial. vedem că există o serie întrea
gă de intervenții, de conferințe, de 
simpozioane, de întîlniri, in cadrul 
cărora oamenii de știintă și-au măr
turisit interesul lor pentru pace, pen- 
fru destindere și au venit personal în 
fata opiniei publice cu asemenea ini
țiative.

Președintele Nicolae Ceaușescu. în 
mesajul pe care ni l-a adresat astăzi, 
a adus. încă o dată, foarte aproape 
de noi aceste teluri, aceste idealuri.

Mesajul președintelui Ceaușescu 
reflectă necesitatea pentru promova
rea păcii și justiției în lume și spe
răm că acest simpozion va fi inspi
rat de acest mesaj, care reflectă preo
cupările epocii noastre — a spus 
A. M. Kazi (Pakistan). Trebuie să 
luptăm pentru prosperitatea și pro
gresul oamenilor. Intr-o epocă de 
criză energetică, avem mai multă 
nevoie de noi surse de energie, și 
acest lucru să fie făcut numai prin 
păstrarea și menținerea păcii.

Cerința esențială este pacea și o 
dezvoltare care să se bazeze pe pro
priile resurse. Trebuie să lucrăm în 
mod sincer și să vedem care sint ce
rințele națiunilor în curs de dezvol
tare pentru a rezolva nemulțumirile 
existente astăzi și a construi un vii
tor mai bun. o eră a păcii. în care 
omul să se elibereze de temerile sale 
de distrugere în masă. Aici este prin
cipala sursă a încrederii noastre.

Mesajul ce ne-a fost adresat a pre
zentat pe larg poziția președintelui 
României, cu care sintem întru totul 
de acord, a spus prof. Gheorghios 
Grigoriou (Grecia). Sînt, cred, in 
asentimentul tuturor colegilor mei 
de a mulțumi pentru organizarea 
acestui simpozion consacrat sprijini
rii și apărării păcii, promovării rela
țiilor de prietenie între toate po
poarele și intre toți oamenii de știin
ță din lume.

Ca cercetător al Centrului nuclear 
al Greciei, sint conștient de marele 
potențial al științei în apărarea pă
cii, dar și de pericolul pe care îl pre
zintă folosirea irațională a cuceriri
lor științei.

Exprimindu-și opinia că în pre
zent eforturile trebuie îndreptate - 
spre păstrarea și protejarea păcii, 
precum și spre dezvoltarea educației, 
științei și tehnologiei, mai ales pen
tru țările rămase in urmă, vorbito
rul a arătat că este importantă crea
rea unuia sau mai multor organisme 
internaționale ale oamenilor de știin
tă ce ar putea uni eforturile lor pen
tru edificarea unei lumi a păcii.

Inspirați de mesajul de profundă 
umanitate al președintelui Nicolae 
Ceaușescu și gîndindu-mă la apelul 
pentru pace pe care ni l-a lansat 
nouă, oamenilor de știință, la acest 
prim simpozion pentru pace, consi
der că nu putem termina acest sim
pozion fără să. îl asigurăm pe șeful 
statului român că vom transmite 
acest mesaj întregii lumi, a spus sa
vantul de origine română Iosif Con
stantin Drăgan.

Susțin, așa cum s-a sugerat aici, să 
alcătuim o uniune a oamenilor de 
știință, să ne reunim într-un orga
nism internațional.

Problema păcii — a spus vorbito
rul — este și o problemă economică, 
ceea ce înseamnă o mai mare pro
ductivitate. o mai bună distribuție a 
producției, a resurselor în cadrul 
unei noi ordini economice, care este 
prima măsură ce trebuie să o stabi
lim în acest domeniu.

Personal, a subliniat în cuvintul 
său prof. Iosif Kovacs (România), aș 
dori să dau glas recunoștinței mele 
profunde față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltul patronaj 
acordat reuniunii noastre, pentru 
mesajul plin de idei generoase pe 
care ni l-a adresat și care constituie 
un puternic imbold pentru o tratare 
străbătută de responsabilitate și au
tentic umanism a problematicii im
portante pe care o examinăm.

După ce s-a referit pe larg la con
tribuția pe care o pot aduce oamenii 
de știință la instaurarea unei păci 
trainice, la Înlăturarea pericolului de 
război, vorbitorul a spus : împărtă
șesc pe deplin propunerile exprimate 
aici de a se constitui atît comitete 
naționale, cit și un for internațional 
al oamenilor de știintă în favoarea 
păcii.

Nu trebuie să existe nici o îndoia
lă, a spus în cuvintul său prof. Geor
ge E. Palade, laureat al Premiului 
Nobel (S.U.A.), că oamenii de știință, 
în marea lor majoritate, sint con
vinși că nici un efort nu trebuie cru
țat pentru a păstra pacea mondială, 
că majoritatea oamenilor de știință 
sint dornici să facă tot ce pot face 
pentru a promova cauza păcii. De
sigur, riscul este viitorul întregii 
noastre civilizații și viețile a milioa
nelor de oameni și, de asemenea, ris
cul este și viitorul științei, căci nu 
poate exista stabilitate politică fără 
un flux liber al ideilor și o mișcare 
liberă a oamenilor de știintă și a 
savantilor Prezentele mijloace de 
distrugere sînt mai puternice decit 
oricind.

Oamenii de știință — a spus vorbi
torul — trebuie să sprijine și să a- 
plaude inițiativele luate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Ei tre
buie să-și exprime dorința ca și alți 
conducători politici, care reprezintă 
un mare număr de țări, să se alătu
re acestei inițiative.

Poate trebuie să adăugăm la lista 
opțiunilor, deja subliniate, un apel 
către toate guvernele noastre, poate 
un moratoriu prin care fiecare să se 
abțină de la acțiuni care sint consi
derate ca provocatoare. Un aseme
nea moratoriu este necesar pentru a 
se crea un climat în care glasul oa
menilor de știință să fie auzit și fun
damentele unei coexistente cu adevă
rat pașnice să fie stabilite.

In cuvintul său, Bedrich Svetska 
(Cehoslovacia) a spus : La ora ac
tuală, cind umanitatea este amenința
tă cu criza energetică si a materiilor 
prime, un pericol crește în materie 
de ecologie. Toți, mai ales savanții, 
trebuie să nu admită ca umanitatea 
să-și vadă sănătatea pusă în pericol.

Știința modernă va putea încă de 
astăzi să contribuie în mod distinct 
la rezolvarea problemelor energiei, 
la eradicarea maladiilor etc. Elibe- 
rînd imensele resurse axate pe ar
mament. acestea îi vor ajuta pe 
savanți să se axeze pe echilibrul 
ecologic al planetei noastre. Sînt con
vins că cercetătorii științifici de ori
entare progresistă se vor angaja pe 
deplin in formarea unei opinii pu
blice care să se opună războiului.

Știința trebuie să slujească omu
lui și dezvoltării armonioase a capa
cității sale creatoare, realizării obiec
tivelor umaniste și progresiste, asi

gurării unor condiții demne și echi
tabile pentru toate națiunile lumii !

Prof. A. W. Shams Ul-Alam (Ban
gladesh) a mulțumit, in cuvintul său, 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea sa neobosită pusă în 
slujba păcii, pentru ideile generoase 
pe care le-a transmis, prin mesajul 
său, participanților la simpozionul 
de la București. Vorbitorul a adresat 
un apel tuturor savantilor lumii de 
a face totul pentru ca rezultatele cer
cetărilor lor să servească eradicării 
subdezvoltării și foametei de pe în
tinse zone ale globului, să facă totul 
pentru ca viitorul să fie al științei 
în slujba păcii.

Prof. I. Beliaev (U.R.S.S.) a spus : 
Fără îndoială că problema ne care 
o discutăm aici la inițiativa Acade
miei Republicii Socialiste România 
este înțeleasă de savantii din întrea
ga lume. Una din tradițiile de bază 
ale științei, indiferent de apartenen
ța națională, este adresa umanistă a 
ei. Realitatea contemporană ne pune 
însă în față pericolul existenței vieții 
înseși, a omului, ca specie biologică.

Stă în puterea noastră să oprim 
războiul — a spus vorbitorul — să 
oprim folosirea unor arme și izbuc
nirea unui război care ar condamna 
la pieire urmașii noștri. Trebuie să 
încercăm să facem ceva ca oameni 
de știintă. prin forțele noastre inte
lectuale. Nu există două civilizații, ci 
una a întregii omeniri, formate de-a 
lungul istoriei. Oricîte contradicții ar 
exista în lumea contemporană, noi 
sintem unitari, avem o singură cu
loare a sîngelui. în ciuda deosebirilor 
sociale, religioase. în sistemul noii 
gîndiri. trebuie să găsim, printr-un 
dialog deschis, ceea ce unește lumea, 
ce ar trebui să unească evaluările 
noii realități.

In cuvîntul său. prof. Juan Jose 
Saldana Gonzales (Mexic) a spus : 
Omenirea este actualmente amenin
țată de distrugere de către forte care 
ar trebui să fie în mod normal în 
slujba progresului economic și social 
al popoarelor. Așa cum s-a subliniat 
în repetate rînduri la reuniunea de 
la București, a sosit momentul pen
tru o mobilizare a oamenilor de ști
intă în acest sens. In ceea ce mă pri
vește. nu pot decît să susțin iniția
tiva domnului președinte al Repu
blicii Socialiste România, domnul 
Nicolae Ceaușescu. de a organiza un 
front mondial al oamenilor de știință 
care să facă în așa fel încît opinia 
lor autorizată să răsune în toate in
stanțele internaționale, acolo unde va 
trebui, pentru ca valorile umanitare 
ale științei să fie apărate.

Permiteți-mi, înainte de toate, ca, 
In numele lucrătorilor științifici co
reeni, să aduc, din adîncul inimii, 
mulțumiri stimatului președinte, to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
ne-a oferit nouă, lucrătorilor științi
fici din diferite țări ale lumii, posi
bilitatea de a efectua un schimb de 
păreri utile în domeniul problemelor 
actuale ridicate de epoca noastră și. 
de asemenea, să salut cu căldură pe 
toți delegații participant!, a arătat 
acad. Zang Sang Ha (R. P. D. Co
reeană).

Lucrătorii științifici coreeni, a spus 
el în continuare, aduc o Înaltă pre
țuire marilor succese dobîndite de 
poporul român și de oamenii de ști
intă români în construcția socialis
mului si în dezvoltarea științei și 
tehnicii, sub conducerea conducăto
rului stimat și iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și eforturilor con
siderabile depuse pentru consolidarea 
păcii si colaborării dintre popoarele 
întregii lumi.

Delegația noastră este convinsă că 
prezentul simpozion va aduce, fără 
îndoială, o mare contribuție la lupta 
pentru pace în lume, la colaborarea 
dintre națiuni și la progresul ome
nirii.

Noi. lucrătorii științifici, trebuie să 
susținem cercetarea în comun și co
laborarea în scopul folosirii realiză
rilor științei si tehnicii pentru dez
voltare economică și. totodată, să ne 
concentrăm toate eforturile pentru 
ca succesele științei să se manifeste 
in creșterea bunăstării omenirii.

In cuvîntul său, Blagovest Sendov 
(Bulgaria) a spus : Mulțumim foarte 
mult Academiei Române de științe 
pentru organizarea acestui simpozion 
de înaltă reprezentare, care fără în
doială va aduce o contribuție sub
stanțială la cauza întăririi păcii în 
întreaga lume. Fără nici o îndoială, 
evidențierea principală a esenței 
simpozionului nostru o constituie 
mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ca om de știință, aș dori să atrag 
atenția participanților la această intîl- 
nire asupra faptului că știința are nu 
numai funcția epistemologică, ea po
sedă și creează instrumentul și mij
locul de bază pentru prefigurarea 
viitorului, ea poate să creeze un mo
del destul de precis de prognoză a 
viitorului civilizației omenești, in 
anumite condiții. Iată de ce este ne
cesar să fie întărită colaborarea oa
menilor de știintă din lumea în
treagă. pentru clarificarea și eviden
țierea întregului adevăr cu privire la 
consecințele conflictelor nucleare.

Iată de ce consider că trebuie sus
ținută și salutată in mod sincer ideea 
cu privire la crearea unui comitet al 
oamenilor de știință din întreaga lu
me care, cu glasul autoritar ce-1 au, 
s-ar putea ridica împotriva unei cioc
niri nucleare demente.

La începutul expunerii sale, prof. 
Raymond Daudel (Franța) a arătat : 
După ce am ascultat mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, aș dori 
să subliniez puterea creatoare a co
locviilor internaționale, ca acela la 
care sintem astăzi invitați, grație fe
ricitei inițiative și generozității Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la structura și obiectivele 
Academiei Europene de Științe, Arte 
și Litere, al cărei președinte este. 
Academia, a arătat el, vizează mai 
întîi să-și aducă contribuția la pa
cea. securitatea și bunăstarea po
poarelor. promovînd colaborarea în
tre națiuni în domeniile invățămîn- 
tului și științei, tehnicii, artelor 
și literelor. în respectul drepturilor 
omului.

Mulțumesc din inimă Academiei 
Republicii Socialiste România pentru 
ospitalitatea sa călduroasă și înalta 
calitate a organizării simpozionului 
„Oamenii de știință și pacea" — a 
arătat, în încheiere, vorbitorul.

Dînd o înaltă apreciere mesajului 
adresat simpozionului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mesaj bogat în 
idei nobile și generoase, prof. Ion 
Anton (România) a spus : Să ce

rem cu fermitate elaborarea șl 
punerea în practică a unor pro
grame concrete de dezarmare. înghe
țarea și reducerea bugetelor militare, 
orientarea fondurilor spre programe 
de dezvoltare economică și socială. 
Gîndesc că ar fi deosebit de oportun 
să convenim asupra unor inițiative 
ale intelectualității, pe plan euro
pean și internațional, menite să con
tribuie la finalizarea cu succes a 
eforturilor desfășurate în vederea 
opririi cursei înarmărilor, a interzi
cerii armelor nucleare, pentru adop
tarea unor măsuri concrete de dezar
mare. și in primul rînd de dezarmare 
nucleară.

Prof. Abdus Salam, laureat al Pre
miului Nobel (Pakistan), a spus : 
Noi sintem foarte recunoscători pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
că a întrunit atiția oameni de știință 
la această reuniune, care ar putea fi 
numită „mișcarea de la București".

In continuare, vorbitorul a subli
niat că omenirea ar beneficia mult 
mai mult dacă toate cheltuielile, e- 
forturile societății angajate în dez
voltarea armamentului nuclear ar fi 
dedicate dezvoltării omenirii. Iniția
tiva președintelui Ceaușescu este 
deosebit de oportună acum, cind ar
senalul, nuclear este atît de mare.

Vorbitorul a propus ca, în spiritul 
mesajului președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în viitorul organism al oa
menilor de știintă să intre nu numai 
elita acestora, ci și alți oameni de 
știintă care să-și facă vocile auzite 
ca cetățeni împotriva unei catastro
fe nucleare. împreună cu alte ini
țiative de acest fel. trebuie să lan
săm un apel pe care să-l ducem în 
fiecare laborator. în fiecare organiza
ție pentru a da glas eficient mișcării 
noastre.

Mesajul președintelui Nicr >e 
Ceaușescu constituie o nouă mUvd- 
rie a atenției permanente acordate 
de șeful statului român rolului știin
ței și intensificării conlucrării dintre 
oamenii de știință de pretutindeni în 
împlinirea aspirațiilor legitime de 
pace, progres și bunăstare ale po
poarelor, a subliniat in expunerea 
sa acad. Nicolae Giosan (România).

După ce s-a referit pe larg la ro
lul oamenilor de știintă in lupta pen
tru pace; vbtbitorul h 'spus : Apre
ciez deosebit de oportună inițiativa 
creării unui comitet mondial al oa
menilor de știintă. care să desfășoare 
ample acțiuni in sprijinul promovă
rii păcii și. totodată, să ia parte ac
tivă Ia acțiunile întreprinse pe plan 
internațional în vederea asigurării 
bunului celui mai de preț al omenirii 
— pacea, să-și facă auzit glasul la 
O.N.U.. în forurile care dezbat pro
blemele dezarmării, in alte organis
me specializate.

în calitatea mea de președinte al 
Marii Adunări Naționale, nermite- 
ți-mi să folosesc acest prilej pen
tru a releva ațenția permanentă pe 
care forul suprem al puterii de stat 
o acordă problemelor păcii și securi
tății mondiale, acționînd pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
cooperare și înțelegere între popoare.

România este un exemplu pentru 
felul în care o tară poate să se dez
volte. avaneînd prin propriile sale e- 
forturi. a subliniat în cuvîntul său 
prof. Raidie P. Merdinger (S.U.A.).

Țările în curs de dezvoltare se pot 
inspira din istoria românilor, din tra
dițiile lor unice si cultura lor dis
tinctă. din voința lor de a produce. 
Acționînd pentru propria sa dezvol
tare. România a oferit condiții de în- 
vătămînt în cadrul universităților 
sale pentru mai multe mii de stu
dent! provenind din țările subdezvol
tate. Oamenii de știință români au 
plecat în diverse țări, colaborînd cu 
alții în spiritul înțelegerii si avanta
jului reciproc.

România a dobîndit un statut unic 
între statele lumii. Ea este recunos
cută și respectată pretutindeni pe 
glob pentru devotamentul său fără 
echivoc față de suveranitatea și in
dependenta tuturor popoarelor. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este cu
noscut pe toate continentele pentru 
acțiunile sale diplomatice în favoa
rea cooperării internaționale, pentru 
pace si prosperitate.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a arătat că susține cu tărie 
înființarea unei organizații mondiale 
a oamenilor de știință în favoarea 
Păcii, care trebuie să devină o for
ță de convingere, un glas al rațiunii, 
ascultat permanent de toate popoare
le lumii și de conducătorii lor.

După ce a mulțumit pentru invi
tația de a participa ,1a această reu
niune internațională de mare presti
giu, Karoly Polinski a exprimat, în 
numele Academiei de științe din 
R.P. Ungară și în numele său per
sonal, recunoștința pentru inițiativa 
prin care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a dat un impuls năzuin
țelor oamenilor de știintă în vederea 
apărării celei mai importante cauze 
a lumii contemporane, cauza păcii.

Salam Hassan Eahni Al Midfai 
(Irak) a arătat, în scurta sa luare 
de cuvînt, că simpozionul de Ia 
București a oferit un teren comun 
de apreciere a situației internațio
nale, a conceptului de pace de către 
oamenii de știință. El a urat succes 
lucrărilor reuniunii „Oamenii de ști
ință și pacea", exprimindu-și spe
ranța că aceasta va ajunge la suges
tii și concluzii solide în privința 
scopului pe care și l-a propus.

In cuvîntul său, Vincenzo Cappel
letti (Italia) a spus : Numai unin- 
du-ne, noi, oamenii de știință, pu
tem face să prindă viață ceea ce s-a 
discutat la acest simpozion, expri- 
mîndu-și adeziunea la ideea cuprin
să în Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu de creare a unui comitet 
internațional al oamenilor de știin
ță. Numai astfel se poate asigura o 
continuitate a celor discutate în ca
pitala României. Trebuie să declan
șăm o adevărată mișcare mondială 
în favoarea păcii, nu numai de la 
est la vest, ci și de la nord spre 
sud și invers.

Dind o aleasă apreciere eforturilor 
permanente pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le depune în 
slujba păcii, profesorul R. Hauser 
(Anglia) a spus : în privința reali
zării păcii, nu trebuie să fim exage
rat de pesimiști, trebuie să avem 
încredere în viitorul omenirii, în ea- 
pacitatea ei de supraviețuire. Oa
menii. de știință trebuie să facă to
tul pentru acest lucru, să aibă un 
simț al responsabilității care, așa 
cum bine a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu, ne va ajuta să asigurăm 
pacea.
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI 

NAȚIONALE A ROMĂNIEI 

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Este o mare plăcere pentru mine să vă transmit din partea guvernului și 

poporului Republicii Botswana, precum și din partea mea personal, cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a 
României.

Eie ca guvernul și poporul României să continue consolidarea indepen
denței sale naționale, să se bucure de pace și prosperitate în anii care vin.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima dorința de a întări legăturile 
de prietenie existente intre națiunile noastre.

(r Al dumneavoastră,
Q. K. J. MASIRE

Președintele Republicii Botswana

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.
Cu ocazia împlinirii la 23 August al acestui an a 37 de ani de la revoluția 

națională si socială antifascistă și antiimperlalistă. vă adresăm salutul nostru 
frățesc și cele mai bune urări de succes in construirea unei Românii so
cialist e.

Cu deosebită atentie și salutări socialiste,
POMPEYO MARQUEZ

Secretar general
al Mișcării pentru Socialism M.A.S.

Tovarășul Todor Mov împlinește 70 de ani

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Romania

Tn numele guvernului și poporului jamaican, vă adresez sincere felicitări 
dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România cu 
ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră.
j Ne exprimăm speranța sinceră că relațiile de prietenie și cooperare care 

vjZesc cele două țări' ale noastre se vor întări in anii care urmează.

EDWARD P. G. SEAGA
Primul ministru al Jamaicăi

Sosirea secretarului
Comunist

Simbătă a sosit in Capitală tova
rășul Narciso Isa Conde, secretarul 
general al Partidului Comunist Do- 
minican. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră.

Ea sosire, pe aeroportul Otoneni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Încheierea vizitei oficiale in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe și al justiției 

al Republicii Suriname
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe și al justiției al Republi
cii Suriname, dr. Harvey Harold 
Naarendorp, a efectuat o vizită ofi
cială în România, în perioada 2—3 
septembrie 1981.

Ministrul surinarnez a fost însoțit 
de Ivan Graanoogst, președintele 
Consiliului National Militar, dr. John 
11. Kolader, secretar permanent al 
Ministerului Afacerilor Externe, dr. 
Carlo Lamur, ambasadorul Suriname 
la Bruxelles, și Waldi Henar. direc
tor adjunct al dezvoltării industriale 
și promovării exportului.

£u prilejul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe surinarnez.

Oaspetele a exprimat vii mulțumiri 
pentru intrevederea acordată și a 
subliniat că ii revine deosebita cinste 
să transmită șefului statului roman 
un călduros salut din partea pre
ședintelui Republicii Suriname. Henk 
Chin a Sen, a guvernului și poporu
lui surinarnez. precum și dorința de 
a dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare dintre Suriname și România.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
un salut cordial și cele mai bune 
urări președintelui Republicii Suri
name,' guvernului, iar poporului su- 
rinamez noi succese pe calea progre
sului economic și social.

Ministrul Ștefan Andrei și minis
trul Harvey Harold Naarendorp au 
purtat convorbiri oficiale, desfășurate 
intr-o atmosferă de sinceritate și în
țelegere reciprocă, referitoare la dez
voltarea relațiilor româno-surinameze 
și la principalele probleme interna
ționale.

In timpul vizitei, ministrul afaceri
lor externe și al justiției al Republi
cii Suriname a avut, de asemenea, 
convorbiri cu alți membri ai guvernu
lui Republicii Socialiste România.

Exprimînd hotărîrea guvernelor lor 
de a dezvolta relațiile de colaborare 
și prietenie dintre Republica Socia
listă România și Republica Suriname, 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări au examinat căile și mijloa
cele pentru extinderea raporturilor 
bilaterale în toate domeniile.

Ei au Convenit acreditarea de am
basadori nerezidenți la București și 
Paramaribo.

Acordind atenție dezvoltării rela
țiilor economico-comerciale dintre 
cele două țări, cei doi miniștri au 
convenit asupra unor măsuri practice 
pentru explorarea în continuare a po
sibilităților de cooperare, pe bază re
ciproc avantajoasă in domeniile mi
nier. forestier, al materialelor de con
strucții. in alte ramuri industriale, 
precum și în domeniul agrozootehnic.

Cei doi miniștri au stabilit inițierea 
de tratative privind încheierea unui

*
Simbătă a părăsit Capitala minis

trul afacerilor externe și al justiție' 
din Republica Suriname, Harvey H. 
Naarendorp, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a făcut o vi
zită in țara noastră.

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 sep

tembrie. în țară: Vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața în cea 
mai mare parte a țării. Ploi izolate în 
sudul și vestul țării. Vîntul va sufla 

general al Partidului
Dominican

Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Dumitru Tur’euș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

(Agerpres)

acord comercial pe termen lung și a 
unui acord de cooperare economică, 
științifică și tehnică pe termen lung 
între cele două țări.

S-a convenit, de asemenea, să se 
examineze posibilitățile încheierii 
unui acord in domeniul culturii și 
educației.,

tn cadrul schimbului de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale, miniștrii de externe al 
României și Surinamului au apreciat 
că împrejurările internaționale ac
tuale sint deosebit de complexe, per
petuarea unor zone de conflicte vechi 
și apariția unora noi punind în pe
ricol cauza destinderii, păcii și inde
pendenței naționale a popoarelor.

în aceste condiții, cei doi miniștri 
consideră că sint mai necesare ca ori
ei nd unirea și conlucrarea strinsă a 
tuturor popoarelor pentru oprirea de
teriorării situației internaționale, pen
tru eliminarea cu desăvirșire a poli
ticii de forță și amenințare cu forța, 
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, independentă na
țională și colaborare.

Ei s-au pronunțat pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor diferendelor dintre state, 
precum și pentru trecerea neîntîrziată 
la măsuri concrete privind dezarma
rea și intensificarea eforturilor în ve
derea făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale.

Ei au evidențiat importanta în 
atingerea acestor inalte deziderate, a 
unității și acțiunii concertate a miș
cării țârilor nealiniate și a „Grupului 
celor 77", precum și a creșterii ro
lului Organizației Națiunilor Unite ca 
instrument al păcii și cooperării in
ternaționale.

Cei doi miniștri au reiterat spri
jinul ferm pe care țările lor îl acor
dă luptei popoarelor pentru libertate 
și independența, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a decide, 
fără nici un amestec din afară, asu
pra viitorului său.

Ei au reiterat poziția guvernelor lor 
de condamnare hotărită a politicii 
de discriminare rasială și apartheid.

Evidențiind buna colaborare exis
tentă intre România și Suriname la 
O.N.U., in cadrul altor organizații și 
organisme internaționale, in „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea statelor 
nealtniate. cei doi miniștri au hotărit 
să acționeze și In continuare pentru 
adincirea și extinderea acestei con
lucrări.

Exprimînd deplina satisfacție fată 
de caracterul rodnic al convorbirilor 
avute, miniștrii de externe român și 
surinarnez au apreciat că dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica Suri
name corespunde intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii, 
destinderii și înțelegerii între toate 
națiunile lumii.

*
La plecare, pe aeroportul Otopeni. 

oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

slab pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor n cuprinse între 7 șl 17 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între 20 și 28 grade, izolat 
mai ridicate. Dimineața se va produce 
ceață, îndeosebi în centrul țării. în 
București: Vremea va fi frumoasă și 
se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vint slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 13 grade, iar ma
ximele între 25 și 28 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Tovarășului GUSTAV HUSAR
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 

Tovarășului LUBOXflR STROUGAL 
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

| PRAGA
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con-

; siliului de Stat si al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central 

I al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace și poporului cehoslovac profunde condoleanțe in legătură cu 

I tragicul accident din zona carboniferă Most.
Vă rugăm să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste 

România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Statului Qatar și in numele meu per- 
I sonal doresc să exprim sincere mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră 

felicitări transmise cu ocazia aniversării Zilei independenței Statului Qatar. Vă 
î rog să acceptați. Excelență, urările noastre cele mai bune de bunăstare și de 
l noi progrese poporului dumneavoastră.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Cronicaț
In încheierea vizitei întreprinse 

in țara noastră de ministrul indus
triei și resurselor miniere din R. A. 
Egipt, Taha Zaky, la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale a avut, loc, 
simbătă, semnarea unui aide-me
moire.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar din par
tea egipteană, de T. Zaky, ministrul 
industriei și resurselor miniere din 
R.A. Egipt.

Documentul prevede măsuri privind 
dezvoltarea in continuare și diversi
ficarea cooperării româno-egiptene in 
domeniul industriei, în spiritul înțe
legerilor între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat.

Au asistat Ion M. Nicolae, prim 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Au fost de față Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la 
București, și Ion Iosefide, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Cairo.

♦
Simbătă, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe.a primit 
pe dr. Halfdan Mahler, director ge
nerai al Organizației Mondiale a Să
nătății, care face o vizită in țara 
noastră și a luat parte la lucrările 
simpozionului internațional „Oa
menii de știință și pacea".

Cu acest prilej s-au subliniat cu 
satisfacție bunele relații de colabo
rare existente intre țara noastră și 
Organizația Mondială a Sănătății, 
precum și perspectivele favorabile 
pentru extinderea acestora.

Cu prilejul aniversării a 33 de ani de la crearea 

Republicii Populare Democrate Coreene 

ADUNARE FESTIVĂ
Cu prilejul aniversării a 33 de ani 

de la crearea Republicii Populare 
Democrate Coreene, în comuna Fă- 
căeni, județul Ialomița, a avut loc. 
simbătă la amiază, o adunare festi
vă, organizată de Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R. șl Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
cooperatori, numeroși oameni ai 
muncii din comună.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

In cadrul adunării a luat cuvintul 
Toma Dimache, Erou al Muncii So
cialiste, președintele cooperativei 
agricole de producție „Prietenia ro- 
mâno-coreeană" din localitate. După 
ce a evocat semnificația evenimen
tului aniversat, care a însemnat 
pentru poporul coreean începerea 
luptei pentru construirea socialismu
lui și comunismului, vorbitorul a 
subliniat marile succese obținute de 
oamenii muncii din R.P.D. Coreeană 
în toate domeniile de activitate, sub 
conducerea Partidului Muncii, in 

. frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
I precum și eforturile depuse pentru 

reunificarea pașnică a patriei. Evi
dențiind bunele relații statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, bazate pe sentimente de 
stimă, prețuire și strinsă prietenie, 
pe telurile comune ale. construcției 
socialiste și comuniste, vorbitorul a 
relevat rolul hotărîtor pe care l-au 

I avut întîlnirile și convorbirile dintre 
] tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
I Ir Sen in' lărgirea și adincirea aces- 
| tor raporturi în interesul ambelor

I t V
Programul 1

9.00 Tot înainte I
9,35 Film serial pentru copil : „Jache

tele galbene". Episodul 1.
10,00 Viața satului
11.50 Premieră muzicală TV. Oedip. 

Tragedie lirică de George Enescu
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album la... fereastra toamnei
15.45 Șah.
16.00 Telesport
17.40 Ecranizări din literatura universală 

„Trei surori".
18.40 Micul ecran pentru cei mici.
19.00 Telejurnal
19.25 Oamenii de știință șl pacea. Opi

nii ale participanțllor la simpozio
nul de la București

19.45 Cintarea României: De pe marea 
scenă a țârii pe micul ecran.

21,20 Film artistic: Efectul razelor gam
ma asupra crăițelor.

22.25 Telejurnal
• Sport

Programul 2
I 11,00 Fotbal : Rapid — Autobuzul. Divizia 

B, seria a II-a.
12.50 Marea simfonie în Do major de 

Schubert.
1 13,45 Țurcana din Mărginlmea Sibiului. 
I 14,10 Intîlnire muzicală
1 14.50 Desene animate

zilei
Oaspetele a exprimat sentimente 

de gratitudine conducerii de stat a 
României pentru sprijinul constant 
pe-care tara noastră l-a acordat ac
tivității pe care o desfășoară Orga
nizația Mondială a Sănătății in 
calitatea sa de instituție specia- 
ljzată din sistemul O.N.U. care coor
donează activitățile internaționale 
din domeniul sănătății.

La primire a luat parte Constantin 
Flitan, ambasador, șeful Direcției 
pentru organizațiile internaționale 
din M.A.E.

★
Simbătă. 5 septembrie 1981. Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Francis Pianca. noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Elveției in Republica Socialistă 
România, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
tn perioada 31 august — 5 septem

brie, la Neptun s-a desfășurat Con
sfătuirea reprezentanților conduceri
lor organizațiilor sportive din unele 
țări socialiste. Au participat repre
zentant) ai Bulgariei. Cehoslovaciei. 
Cubei. R.P.D. Coreene. R. D. Ger
mane. Mongoliei. Poloniei. Ungariei, 
U.R.S.S.. R.S. Vietnam și Româniți.

Consfătuirea .a prilejuit un util 
schimb de experiență și informare in 
domeniul organizării activității 'spor
tive. a contribuit la întărirea legătu
rilor de colaborare dintre organiza
țiile sportive ale țărilor respective.

Participanții la consfătuire au avut 
o întrevedere, la sediul Comitetului 
județean de partid Constanta, cu to
varășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean de partid.

(Agerpres)

țări și popoare, al cauzei socialis
mului și păcii in lume.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Sin In Ha, care a înfățișat pe larg 
lupta eroică dusă de poporul coreean 
în cei 33 de mni de existență liberă, 
sub conducerea Partidului Muncii, 
a tovarășului Kim Ir Sen, pentru 
dezvoltarea și consolidarea cuceriri
lor revoluționare, ridicarea continuă 
a nivelului economic, tehnico-știmți- 
fic și social-cultural al maselor largi 
populare, pentru înaintarea neabă
tută a tării pe calea construcției so
cialiste, pentru înfăptuirea telului 
suprem al poporului — reunificarea 
pașnică a patriei. Ambasadorul co
reean a exprimat profundă recunoș
tință partidului și guvernului român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător al poporului nos
tru, pentru sprijinul permanent 
acordat poporului său în lupta 
dreaptă pe care o duce pentru reu
nificarea pașnică a patriei. Evocind. 
in continuare bunele relații româno- 
coreene, vorbitorul a subliniat că 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au constituit mo
mente importante in evoluția mereu 
ascendentă a conlucrării prietenești 
și colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, noi imbolduri de ridicare a lor 
pe o treaptă superioară de dezvol
tare.

în încheiere, ambasadorul coreean 
a urat cooperatorilor din Făcăeni, 
tuturor locuitorilor comunei. între
gului popor român noi și importan
te succese pe calea construcției so
cialiste și comunisteyin patria noastră.

(Agernres)

15.15 Concert de muzică populară
15.45 Teatru TV: „Scapino" de Moliere. 
17,00 Serata muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.25 Oamenii de știința șl pacea. Opinii 

ale participanțllor la simpozionul 
de la București

19.45 Telerama
20.15 Serata muzicală TV (continuare)
21.35 Victor Babeș. Film documentar
21.50 Muzică de jaz
22.25 Telejurnal

• Sport

LUNI, 7 SEPTEMBRIE
Programul 1

15.30 Telex
15.35 Brasilia. Reportaj
16.00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Documentar științific.
20.30 Roman foileton. Vlntul speranței.
21.25 Cadran mondial
21.50 George Enescu: „Șapte clntece pe 

versuri de Clement Marot"
22,05 Telejurnal

Programul 2
16,00 Tineri soliști
16.35 Călătorie prin țara mea
17,05 Film artistic: Calea vieții. Premie

ră TV. Producție a studiourilor din 
R.P.D. Coreeană

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20.35 Serenade și canțonete
21.25 Ora tineretului
22.05 Telejurnal

Născut 
țărănească din 
județul Sofia, 
s-a identificat 
cu aspirațiile

Comuniștii, oamenii muncii, între
gul popor bulgar sărbătoresc astăzi 
Împlinirea a 70 de ani de viată a 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. In spiritul sentimen
telor de strinsă prietenie, cu bogate 
și luminoase tradiții, ce leagă po
poarele șl (ările noastre, comuniștii, 
poporul român participă cu bucurie 
la acest eveniment aniversar, cu 
profunde rezonanțe in inima tuturor 
cetățenilor României socialiste, trans- 
mițind cele mai calde felicitări con
ducătorului partidului și tării vecine 
și prietene.

Aceste sentimente !și găsesc fidelă 
reflectare in cuprinsul mesajului pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
adresat tovarășului Todor Jivkov, in 
conferirea cu acest prilej secretaru
lui general al C.C. ai P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, 
a înaltului ordin „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I. cu eșarfă, ca semn de 
aleasă stimă și deosebită pre
țuire pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării multilaterale ro
mâno-bulgare.

Fiu credincios al poporului 
bulgar, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, tovarășul 
Todor Jivkov și-a dedicat în
treaga viață și activitate cau
zei partidului, slujirii cu de
votament a intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, 
idealurilor celor mai înaintate 
ale întregii omeniri, 
intr-o familie 
satul Praveț, 
Todor Jivkov 
din tinerețe 
maselor muncitoare. însuflețit 
fiind de tradițiile de luptă ale 
poporului pentru eliberare na
țională și socială.

întreaga viată a tovarășului 
Jivkov s-a împletit și se îm
pletește strips cu activitatea 
Partidului Comunist Bulgar. 
In anul 1928 devine membru 
și activist al Uniunii Tinere
tului Comunist Bulgar, iar 
patru ani mai tirziu este pri
mit in Partidul Comunist Bul
gar. in rîndurile căruia se for
mează ca militant revoluționar 
și patriot, luptător comunist. 
In perioada 1934—-1941 conduce __
vitatea unor organizații raionale de 
partid din capitală și este membru al 
Comitetului județean de partid Sofia.

în anii grei ai războiului, ca mili
tant de frunte al partidului, tovarășul 
Todor Jivkov a desfășurat o intensa 

-activitate pentru organizarea luptei 
poporului bulgar împotriva ocupan
telor hitleriști și a complicilor lor din 
țară. Astfel, intre 1941—1944 a fost 
Unui din conducătorii organizației de 
partid județene Sofia și ai mișcării 
de partizani din prima zonă opera
tivă insurecțională. In zilele insurec
ției naționale armate antifasciste din 
anul 1944, partidul i-a încredințat co
manda unităților de partizani și a 
grupelor de luptă concentrate în So
fia și în împrejurimile capitalei, care, 
în noaptea de 8 spre 9 septembrie, 
au dat lovitura decisivă puterii fas
ciste, asigufind succesul revoluției so
cialiste in Bulgaria.

Așa cum este știut, actul istoric 
dg la 9 septembrie 1944 a deschis in 
viața poporului bulgar o eră nouă, de 
vaste și profunde prefaceri revoluțio
nare — era unei vieți noi, libere și 
înfloritoare. în toți acești ani de după 
instaurarea puterii populare, tovară
șul Todor Jivkov a ocupat funcții de 
inaltă răspundere pe linie de partid 
și de stat. încă în anul 1945 este ales 
membru supleant ai C.C al P.C.B., 
apoi, in anul 1948, la Congresul al 
V-lea ai partidului — membru ai 
C.C., iar în 1950 — membru supleant 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar. In același timp a 
exercitat și funcția de secretar al Co
mitetului orășenesc și Comitetului 
județean de partid Sofia.

Ca urmare a calităților manifesta
te, a prestigiului dobindit, prețuirii 
de către întregul partid și întregul 
popor, tovarășul Todor Jivkov a fost 
ales, la cel de-al VI-lea Congres al 
P. C. Bulgar, din anul 1954. în funcția 
de prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar. 
Apoi, in noiembrie 1962, i se În
credințează funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri, funcție pe 
care a deținut-o pînă la sesiunea 
Adunării Populare din iulie 1971, cînd 
este ales președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

De numele tovarășului Todor Jiv
kov, de activitatea sa in fruntea 
partidului și a statului sint strins le-

acti-

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Gim
nastica sentimentală — 19,30.
• Filarmonica ..George Enescu" (A- 
teneul Român) : „tn lumea muzicii și 
in muzica lumii cu George Enescu 
și contemporanii sai" — 19,30. Concert 
simfonic extraordinar. Festival de 
muzică italiană. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu — 20,30.
• Teatru! „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Astă seară poezia muzicii tinere 
- 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Sfintul Mitică Blajinul — 10,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ion — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurtcir
cuit la creier — 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20, (grădina Batlștei) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia Română" (la 
Teatrul de vară „23 August"): Cintece 
de tinerețe fără bătrinețe — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dar nu e 
nimic serios — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (în Parcul 
Cișmiglu) : Tindală... cloșcă — 19.

cinema
• Convoiul : VICTORIA — 10; 12; 14;
16; 18; 20, CULTURAL — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Regina din Tirnovo (Zilele filmu
lui din R. P. Bulgaria) : STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Punga cu libelule : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
A Pruncul, petrolul și ardelenii : CO- 
TROCENI - 15; 17,30; 20.
a campionii : VIITORUL - 15.30;
17,30; 19,30.
A Alo, aterizează străbunica : POPU- 

; I LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
i a Drumul oaselor: MUNCA — 15.30; 
| 17.45; 20.

A „Tridentul44 nu răspunde : PRO- 
; GREȘUL - 16; 18; 20.

A Croaziera ; Aventură în Arabia : 
i FLACĂRA — 15,30; 19.

• Escadronul husarilor zburători : 
1 PATRIA - 9; 12,1»; 15,45; 19.

A Orele fiicelor t TIMPURI NOI - 9: 
ț 11.15; 13,30; 16; 18; 20.

i a Cariera mea strălucită : SALA 
MARE A PALATULUI — 17.30; 20.15. 

gate elaborarea și înfăptuirea liniei 
politice a partidului in toate dome
niile construcției socialiste, succesele 
repurtate pe calea transformării Bul 
gârlei intr-un stat modern, induși rial- 
agrar, CU o știință și cultură inaipta- 
te, cu un nivel de -trai tot mai inait 
al oamenilor muncii. Sub directa 61 
îndrumare au fost elaborate noul 
Program, al partidului de edificare a 
societății socialiste dezvoltate, adop
tat de Congresul al X-lea al P.C.B., 
precum și noua Constituție a R. P. 
Bulgaria.

Ca urmare a transpunerii in viată 
a orientărilor stabilite de partid, an 
de an peisajul economic al Bulgariei 
s-a îmbogățit cu noi obiective indus
triale. A fost elaborată o nouă con
cepție de dezvoltare economică ; au 
fost introduse noi forme economico- 
organizatorice pentru concentrarea

producției și legarea ei organică de 
progresul tehnico-științific ; agricul
tura a trecut intr-o etapă calitativ 
nouă, de dezvoltare intensivă și spe
cializare pe baza complexelor agro
industriale ; au cunoscut o puternică 
înflorire știința, învățămintul și cul
tura — toate acestea ducînd la creș
terea nivelului de viață materială și 
spirituală al poporului bulgar. Tot
odată, Bulgaria joacă un rol activ in 
viata internațională. în lupta pentru 
promovarea cursului de destindere, 
colaborare și înțelegere, pentru în
făptuirea securității europene. Inclu
siv pentru statornicirea unui climat 
nou în Balcani, pentru împlinirea 
idealurilor de pace și progres ale în
tregii omeniri.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Tpdor Jivkov constituie un 
fericit prțlej ..de a evoca legătțipile de 
trainică prietenie, colaborare și soli
daritate dintre partidele, țăytle și 
popoarele noastre, legături cu adinei 
rădăcini în trecutul Istoric și care au 
cunoscut o puternică dezvoltare in 
anii de după eliberare. Poporul român 
participă la acest eveniment cu bucu
ria de a sărbători aniversarea unui 
prieten apropiat, care, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
și are o contribuție de seamă la în
tărirea prieteniei româno-bulgare.

Este o realitate elocventă confir
mată de-a lungul anilor că, in amplul 
proces de necontenită dezvoltare a 
conlucrării româno-bulgare, rolul ho- 
tăritor revine relațiilor de solidaritate 
și colaborare tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar. în acest cadru o 
importantă determinantă au intîlni- 
rile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
devenite o practică curentă și fertilă 
pentru evoluția continuu ascendentă 
a relațiilor dintre România și Bulga
ria, care au Îmbogățit de fiecare dată 
— prin înțelegerile și hotăririle adop
tate — raporturile existente, au im
pulsionat dezvoltarea lor multila
terală.

Giurgiu și Ruse, Turnu Măgurele 
și Nicopoie — nume cu profunde re
zonante istorice tn conștiința popoa
relor român și bulgar, dar și cu o 
rezonanță contemporană tocmai da
torită faptului că, din inițiativa celor 
doi conducători de partid și de stat, 
aici au avut loc frecvente întîlniri la

CAPITOL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• împrumută-mi vocea astă-seară : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
A O lacrimă de fată : SCALA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,In.
a Domnișoara Noori : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, la 
grădină - 20,15, GLORIA - 8,45; 11,15; 
13,45; 16,30; 19. la grădină — 20,30.
A Heidi în oraș - 9; 11; 13; 15, Ju- 
lek — 17,30; 19,30 : DOINA.
• Cartouche și Omul din Rîo î PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 11; 18.
A între două curente de apă : BU- 
ZEȘTI - 16; 18; 20.
• Scene din viața de familie: LIRA
— 15.30; 17,45; 20. FLOREASCA — 9: 
11; 13.15; 15,80; 17,45; 20.
A Kojak la Budapesta : FERENTARI 
-• 15.30; 17,30; 19,30.
A Casă pentru Carolina î PACEA — 
15,30: 17,30; 19,30.
• Vara speranțelor : COSMOS — 
15.30; 17,30; 19,30.
• Viața e frumoasă: ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
a Aventuri in Marea Nordului : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
A Trecătoarea : FEROVIAR - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. GRADINA 
BUZEȘTI - 20,30.
• împușcături la poliția secretă : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,
A Un serif extraterestru : GRI VITA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, TO
MIS - 8.45; 10,45; 13; 15; 17,15; 19,15, 
la grădină — 20,15.
A Războiul stelelor : BUCUREȘTI - 
8,45; 11,15; 13,45; ÎG^SO; 19.15, MELODIA
— 9; 12; 16; 19, MODERN — 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 19,45, la grădină - 20.30. 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15.
A Căpitanul răzbunării : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;’ 20,15.
• Sint timid, dar mă tratez : GIU
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
A Polițist sau delincvent : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. Ia gră
dină - 20,15, FLAMURA — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
A Cîinele : GRADINA FESTIVAL —
20,15.
A Pierdut și regăsit : GRADINA 
LIRA - 20.30.
A Cactus Jack : GRĂDINA MIORIȚA
— 20,30.
A Campionul : PARC-HOTEL — 20.15. 
A Vizită Ia domiciliu : GRADINA 
ARTA — 20,30.
A Vis de glorie î GRADINA CULTU
RAL — 20.15. 

comune 
dezvol- 
și mul- 
în care

care s-au pus temelii trainice unor 
importante obiective economice, ex
presie a hărniciei și iscusinței ambe- 
lor popoare : la Giurgiu și Ruse — 
întreprinderea de mașini și utilaje 
grele : mai sus, pe cele două maluri 
ale Dunării, prinde contur complexul 
hidrotehnic Turnu Măgurele—Nicopo
ie, căruia ii vor urma alte obiective 
similare de însemnătate deosebita 
pentru dezvoltarea construcției socia
liste in cele două tari.

Multiple sint preocupările 
ale țărilor noastre pe planul 
tării economice și sociale — 
tipie sint domeniile concrete 
se dezvoltă o fructuoasă colaborare 
între ele. Viața însăși atestă cu pu
tere că, răspunzînd intereselor su
preme ale ambelor popoare, relațiile 
româno-bulgare, avind ca temelie 
comunitatea orinduirii, a mărețelor 

idealuri ale socialismului și 
comunismului, cunosc, în spi
ritul prevederilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală . din noiembrie 
1970, al înțelegerilor la nivel 
inait dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
un proces de continuă extin
dere si anrofundare. Deosebit 
de semnificativ este faptul că 
in cincinalul trecut volumul 
schimburilor de bunuri mate
riale s-a dublat fată de pe
rioada precedentă de cinci ani. 
Iar dacă pentru 1981—1985 se 
preconiza inițial ca acestea să 
se dubleze din nou. la indica
țiile exprese ale celor doi con
ducători de partid și de stat, 
ele urmează sâ crească și mai 
mult — respectiv de 2,3 ori. 
ilustrind astfel atit potențialul 
sporit al celor două țări, cit și 
voința ambelor popoare veci
ne si prietene de a întări me
reu conlucrarea reciproc avan
tajoasă.

Constituie o realitate că po
tențialul economic in continua 
creștere și modernizare al am
belor țări, succesele remarca
bile obținute în dezvoltarea lor 
multilaterală oferă premisei 
din cele mai favorabile pentru 
ridicarea la un nivel tot mai 
inait a conlucrării in sfera 
producției materiale, in toate 
domeniile de activitate. Ilus
trativ in acest sens este și 
faptul că o pondere cresc'm- 
dă in cadrul acestei coo

perări au asemenea domenii im
portante pentru dezvoltarea forțelor 
de producție cum sint construcțiile de 
mașini, chimia, metalurgia, electro
nica etc. In acest cadru se extind 
formele superioare de conlucrare, în
deosebi cooperarea și specializarea in 
producție. Concomitent cu dezvolta
rea colaborării economice și tehnico- 
științifice, se lărgește cooperarea pe 
plan cultural, se extind schimburile 
de experiență pe linie dc partid și de 
stat, a organizațiilor de masă și 
obștești, în diferite domenii ale con
strucției socialiste,

Exprimînd înalta apreciere a parti
dului și statului nostru pentru aceas
tă evoluție, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Astăzi pu
tem aprecia cu deplină satisfacție că 
raporturile de prietenie și colaborare 
româno-bulgare — așezate trainic pe 
principiile deplinei egalități, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc — re
prezintă un adevărat model de relații 
noi intre state, de conlucrare intre 
țări vecine și prietene". La rindul 
său, tovarășul TODOR JIVKOV a- 
precia cu ocazia vizitei sale în țara 
noastră, din vara anului trecut : 
„Plecăm Îmbogățiți cu noi impresii, 
cu convingerea și mai fermă că dez
voltarea prieteniei și colaborării bul- 
garo-române este in interesul po
porului bulgar și al poporului român, 
al țărilor din comunitatea socialistă, 
in interesul păcii, progresului și so
cialismului in lume".

In această zi aniversară, comuniș
tii, întregul nostru popor adresează 
tovarășului Todor Jivkov călduroase 
felicitări, urări de sănătate și viață 
îndelungată, de noi succese în activi
tatea de înaltă răspundere ce o des
fășoară in fruntea Partidului Comu
nist Bulgar, a Consiliului de Stat, 
pentru continua înflorire a Bulgariei 
vecine și prietene pe drumul victorios 
al socialismului. Transmițind. tot
odată, cu acest prilej, șalutu! său fră
țesc poporului bulgar, poporul român 
iși exprimă încrederea că relațiile de 
prietenie și -colaborare multilaterală 
româno-bulgare se vor dezvolta și 
adinei necontenit, spre binele comun, 
al cauzei unității țărilor socialiste, 
pentru triumful idealurilor păcii, so
cialismului și progresului.

• SPORT • SPORT
in divizia A de fotbal

Rezultatele tehnice ale etapei a 
6-a a campionatului diviziei A la fot
bal : C. S. Tirgoviște — F. C. Olt 
2—1 (1—0) ; Chimia Rm. Vilcea — 
Jiul Petroșani 1—1 (0—0) ; F.C.M. 
Brașov — Universitatea Cluj-Napoca 
1—0 (0—0) ; Sportul Studențesc — 
F. C. Argeș Pitești 1—1 (1—0) ; Cbr- 
i’inul Hunedoara — Progresul-Vulcan 
București 7—1 (3—1) : F. C. Con
stanța — Dinamo București 1—3 
(0—0) ; S. C. Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0 (0—0). în clasament, pe 
primul loc a trecut Dinamo, cu , 
0 puncte, urmată de, Universitatea 
Craiova — 8 puncte (un meci mai 
puțin), F.C.M. Brașov și S. C. Bacău
— cite 8 puncte.

în cîteva rinduii
♦ Simbătă seara, la Maastricht 

(Olanda), unde se desfășoară cam
pionatele mondiale de judo, printre 
laureații categoriei semiușoară s-a 
numărat și un concurent român. Con
stantin Nicolae. care a cucerit meda
lia de argint și titlul de vicecampion 
al lumii.

A Echipa de polo pe apă a Româ
niei a debutat cu o victorie in tur
neul din cadrul Campionatelor eu
ropene de natatie, care au început 
simbătă la Split. în primul lor meci, 
poloiștii români au întrecut cu 6—5 
(1—1, 2—3. 2—1. 1—0) reprezentativa 
Olandei, golurile formației noastre 
fiind înscrise de Liviu Răducanu și 
Dorin Costrăș, cite 3.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ungaria
— U.R.S.S. 8—8 (3—2, 2—1. 3—2.
0—3) ; R.F. Germania — Italia 7—7 
(2—2. 2—2, 1—3, 2—0).
• Pe terenurile arenei „Flushing 

Meadow" din New York au conti
nuat campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. în proba feminină 
(turui doi) Virginia Ruzici a invins-o 
cu 5—7. 7—5. 6—2 pe americana Elise 
Burgin. Australianca Wendy Turn
bull a dispus cu 6—1, 6—3 de Lucia 
Romanov (România).



PARIS: Conferința Națiunilor Unite 
privind țările cel mai puțin dezvoltate

PARIS 5 — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Zaides, transmite : La Pala
tul UNESCO din capitala Franței 
au continuat lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite privind țările cel 
mai puțin, dezvoltate. Punerea la 
punct și adoptarea noului program 
de acțiune pentru anii ’80 în favoa
rea țărilor cel mai puțin dezvoltate 
continuă să fie examinate în cele 
două comisii principale. în dezbate
rile generale, participanții au rele
vat situația dezastruoasă în care se 
află economia majorității țărilor să
race, agravarea pe zi ce trece a a- 
cestei situații, datorată-, ...evoluției 
prețurilor de pe piața mondială Ia 
produsele de bază, energie, tehnolo
gie și bunurile manufacturate, au 
pus un accent deosebit pe procedu
rile de acordare a ajutorului pentru 
dezvoltare și a asistenței tehnice 
pentru dezvoltare, care trebuie adap
tate specificului național al țărilor 
primitoare.

Edem Kodjo, secretarul general al 
Organizației Unității Africane, a ce
rut ca proiectul de program de aju
tor să fie elaborat ținîndu-se cont 
de nevoile specifice ale statelor să
race și de rezolvarea „dificilei pro
bleme a energiei, care ipotechează 
dezvoltarea".

„Țările cel mai puțin avansate, a 
arătat ministrul finanțelor al R. P. 
Bangladesh, au nevoie de servicii de 
sănătate mai bune, de o hrană mai 
bună, de pțețuri echitabile, de, un 
real transfer de tehnologie și de acces 
liber pe piețele internaționale". El a 
subliniat că numai cu 5 la sută din 
actualele cheltuieli de înarmare aju
torul pentru dezvoltare ar spori de 
patru ori.

Edouard Saouma, directorul general 
al F.A.O., a pus în evidență faptul 
că un program alimentar minimal ar 
putea constitui „coloana vertebrală 
a noului program de acțiune".

I.T. Grișin, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S., a re
levat că o asistență eficientă acordată 
țărilor cel mâi puțin dezvoltate și al
tor țări în curs de dezvoltare consti
tuie linia permanentă a politicii 
Uniunii Sovietice. El a arătat, tot
odată. că U.R.S.S. va participa activ 
la căutarea de soluții problemelor 
internaționale și la perfecționarea re
lațiilor economice internaționale pe o 
bază justă și echitabilă.

„Din punctul de vedere al guver

nului meu, a spus J. Holst, ministru 
de stat al Norvegiei, țările industria
lizate au datoria să sporească volu
mul ajutorului lor pentru -dezvoltare 
pină ce acesta va corespunde obiec
tivului fixat de strategia internațio
nală a dezvoltării".

Fei Cheng, ministru adjunct al re
lațiilor economice cu țările străine al 
R. P. Chineze, a cerut țărilor indus
trializate să accepte „un transfer 
tehnic real spre statele cel mai puțin 
dezvoltate și să extindă la aceste 
țări sistemul generalizat de preferin
țe". „O inițiativă în favoarea acestor 
state, a spus el, trebuie să’ facă ’parte 
din eforturile pentru stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale 
și să permită corijarea disparităților 
din economia mondială".

S. Ramphal, secretar general al 
Commonwealthului, a subliniat că 
este de datoria statelor bogate să 
acorde ajutor celor mai săraci. Nu 
trebuie uitat — a spus el — că 
„dezechilibrul economic global actual 
este rezultatul. în mare măsură, al 
deciziilor luate de principalele state 
industrializate".

Cooperarea în vederea dezvoltării, 
a spus Ola Ullsten, ministrul aface
rilor externe al Suediei, „trebuie să 
meargă de la asistență financiară și 
să se extindă la domenii structurale, 
cum sînt comerțul, politicile mone
tare și, de o manieră generală, la 
toate sectoarele de activitate de care 
.depind puterea ețonomiei mondiale 
și dezvoltarea lumii a treia".

Cea mai mare parte a lumii, a 
spus Vuko Dragașevici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., este de acord să constate 
că eliminarea sechelelor unui trecut 
dur și a inegalităților in ce privește 
condițiile de viață este indispensa
bilă. Realitatea presantă a situației 
țărilor sărace, a spus el. poate duce 
la pierderea independenței lor atit 
de dificil ciștigate. ceea ce reprezintă 
o sursă de mari riscuri pentru pacea 
și securitatea lumii.

A. Nussbaumer, secretar de stat la 
Cancelaria federală a Austriei, a ce
rut să se ia „măsuri eficiente pen
tru a asigura țărilor cel mai puțin 
dezvoltate un progres economic ra
pid și integrarea lor în economia 
mondială, contribuind astfel la rea
lizarea unei noi ordini economice 
internaționale mai juste și mai echi
tabile".

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale 

a O.N.U. in problema 
Namibiei

• Invalidarea mandatului de
legației R.S.A. • Cereri pen
tru recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului na- 

mibian
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Participanții la sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite în problema 
Namibiei au aprobat, cu 117 voturi 
pentru. 22 împotrivă și 6 abțineri, 
propunerea Comitetului Adunării 
pentru verificarea deplinelor puteri 
privind invalidarea mandatului dele
gației Republicii Sud-Africane la a- 
ceastă reuniune. Hotărîrea a fost a- 
doptată „deoarece regimul minoritar 
rasist de la Pretoria nu reprezintă 
majoritatea populației din R.S.A.“. 
informează agențiile France Presse 
și Associated Press.

După expulzarea de la lucrări a 
delegației sud-africane. sesiunea a 
început, vineri seara, dezbaterile de 
fond. în cuvîntul său. Robert Ouko, 
ministrul afacerilor externe al Ke- 
nyei, președinte în exercițiu al Con
siliului Ministerial al Organizației U- 
nității Africane (O.U.A.), a lansat un 
apel tuturor țărilor lumii penti-u a 
întreprinde ceea ce ,este necesar spre 
a determina R.S.A. să se retragă fără 
intirziere din Namibia și să pună ca
păt , atacurijoj șalg jmpotsiua. AngOr 
lei. El a cerut, totodată, adoptarea de 
„măsuri eficace, individuale și co
lective, împotriva regimului rasist de 
la Pretoria".

Președintele Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia. Paul Lusaka, a con
damnat acțiunile agresive ale regi
mului minoritar rasist de la Pretoria 
împotriva Angolei. El s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru reglementarea, 
potrivit documentelor O.N.U.. a si
tuației din Namibia, pentru recu
noașterea drepturilor legitime ale po
porului namibian la autodeterminare 
și independentă. ■ »

La rîndul său. șeful delegației an
goleze, Alexandre Rodrigues, a atras 
atenția că „războiul ar putea să se 
extindă în orice moment în toată A- 
frica australă, după ce a provocat 
deja importante distrugeri în sudul 
Angolei. ca urmare a acțiunii milita
re a trupelor rasiste sud-africane — 
ce continuă să bombardeze orașele și 
să masacreze populația civilă".

BUDAPESTA SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Ședința festiva consacrată împlinirii a 30 de ani 
de la înființarea Federației Internationale a Rezistentilor
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BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Cu 
ocazia împlinirii a 30 de ani de la 
înființarea Federației Internaționale 
a Rezistenților (F.I.R.), la Budapesta 
a avut loc o ședință festivă, urmată 
de reuniunea Biroului F.I.R., la care 
a participat și o delegație a Comite
tului foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului din 
Republica Socialistă România, con
dusă de general-locotenent în rezervă 
Andrei Neagu, președintele comite
tului. La ședința festivă au partici
pat membri ai guvernului și alte 
personalități ale țării gazdă. Pre
ședintele Consiliului prezidențial al 
R. P. Ungare, Pal Losonczi, a oferit, 
cu această ocazie, o recepție.

în ședințele de lucru ale Biroului 
F.I.R. s-au , dezbătut probleme ale 
activității Federației și ale organiza
țiilor naționale care o compun, lupta 
acestora pentru . dezarmare, pace, 
securitate și cooperare. împotriva 
neonazismului, neofascismului, rasis

mului, terorismului și au fost adop
tate rezoluții corespunzătoare.

S-a adoptat, de asemenea, o scri
soare către guvernele țărilor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa de la 
Madrid, în care se face apel la con
vocarea urgentă a unei conferințe 
europene pentru dezarmare, precum 
și o scrisoare către secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, în le
gătură cu problemele dezaiTnării.

S-a hotărîf ca viitorul congres al 
F.I.R. să aibă loc la Berlin, în luna 
septembrie 1982.

★
Delegația română a depus o co

roană de flori la Monumentul eroilor 
români căzuți pentru eliberarea Un
gariei de sub dominația fascistă de 
la Rakosliget, din Budapesta. La ce
remonie au participat însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României, membri ai 
ambasadei române la Budapesta.

Excelenței Sale Domnului general de armată
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D. F.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, 
cea de-a 159-a aniversare a proclamării independentei ■— am deosebita plăcere 
să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate Si fericire personală, de prosperitate și 
progres poporului brazilian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Toate problemele litigioase 
să fie rezolvate exclusiv 

prin mijloace pașnice * 
Lucrările Conferinței 

„Pugwash"
OTTAWA 5 (Agerpres). — în loca

litatea canadiană Banff s-au Înche
iat lucrările celei de-a XXXI-a Con
ferințe „Pugwash". în comunicatul 
final,, participanții resping „utiliza
rea forței armate pentru rezolvarea 
problemelor a căror soluționare 
poate fi realizată prin mijloace paș
nice". în acest sens, a fost condam
nată bombardarea de către Israel a 
centrului irakian de cercetări nu
cleare de la Tamuz.

Directorul genera! al mișcării 
„Pugwash", Martin Kaplan, a subli
niat, în cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la încheierea lu
crărilor, necesitatea reluării ■ de ur
gență a negocierilor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite asupra 
dezarmării nucleare.

„ZILELE MEDICALE BALCANI
CE". La Paris s-au încheiat lucrările 
„Zilelor medicale balcanice", presti
gioasă manifestare științifică care a 
prilejuit, intre altele, și relevarea 
contribuției medicinei românești, 
prezentă in secțiunile sănătate pu
blică și economie medicală, actuali
tatea in cardiologie, chirurgie, pedia
trie, endocrinologie și altele, cu 
peste SO de comunicări. în cadrul 
unei ceremonii, prof. dr. M. Popes- 
cu-Buzeu, președinte de onoare și 
secretar general al Ij.M.B., a fost 
decorat, pentru merite deosebite iii 
colaborarea medicală franco-româ- 
nă și franco-balcanică, cu „Legiu
nea de onoare".

JAPONIA va respinge cererile 
de trecere sau de acces în por
turile nipone pentru navele ameri
cane care transportă arme nucleare 
în vederea desfășurării lor în regi
unea asiatică — a declarat Minis
trul afacerilor externe al Japoniei, 
Sunoa Sonoda. Problema ca atare, 
a relevat ministrul nipon, intră sub 
incidența Tratatului de securitate 
americano-japonez. necesitînd con
sultări preliminare.

ÎN FAVOAREA INTENSIFICĂ
RII ȘI DIVERSIFICĂRII COLABO
RĂRII cu țările vecine s-a pronun
țat președintele Perului, Fernando 
Belaunde Terry, la încheierea lucră
rilor mesei rotunde „Frontierele vii 
ale Amazonului", care a avut loc la 
Lima. El a subliniat necesitatea de 
a se trece la acțiuni concrete, care 
să aibă în vedere și construirea de 
obiective economice.

ÎNVESTITURA NOULUI GU
VERN PORTUGHEZ. în discursul 
rostit la ceremonia de învestitură a 
noului guvern condus de Francisco 
Pinto Balsemao. președintele Por
tugaliei. generalul Antonio Ra- 
malho Eanes. a lansat un apel tutu
ror forțelor politice să pună capăt 
„disputelor politice minore" pentru 
a putea face fată „gravelor proble
me". in special economice, cu care

milioane de dolari Zimbabwe vor 
fi folosiți pentru extinderea rețelei 
școlare. Investiții importante au 
fost făcute, de asemenea, pentru 
electrificarea căilor ferate și, con
comitent, realizarea unor progra
me de irigații.

RETROSPECTIVĂ ANTHONY 
QUINN. La Hollywood se desfășoa
ră o retrospectivă cinematografică

Agențiile de presa
-■ pe scurt

se confruntă tara. El a cerut noului 
guvern „să înfăptuiască , în sfîrșit, 
promisiunile electorale".

CONGRES. La Belgrad s-au în
cheiat lucrările celui de-al III-lea 
Congres al economiștilor în pro
bleme agrare, la care au participat 
300 de specialiști din 24 de țări 
de pe continent, anunță agenția 
Taniug. Congresul a dezbătut as
pecte teoretice și metodologice ale 
agriculturii la nivel regional în 
contextul dezvoltării economice 
generale.

REPUBLICA ZIMBABWE va 
realiza un program de dezvoltare 
agricolă, reconstrucție și reașezare 
a populației rurale pe baza unor 
credite externe. Aproximativ 4,3

consacrată bogatei filmografii a lui 
Anthony Quinn, de la a cărui 
primă apariție pe ecran au trecut 
45 de ani. Hollywood-ul a ținut 
astfel, să depună un omagiu celui 
care slujește cu. fidelitate cea de-a 
șaptea artă, interpretând roluri in 
190 de filme de lung metraj.

NOUL PREȘEDINTE AL BOLI
VIEI, generalul Celso Torrelio 
Villa, desemnat vineri de către 
junta comandanților celor trei arme 
în funcția de președinte al Boliviei, 
a depus jurămîntul în calitate de 
șef al statului. în discursul de în
vestitură, noul președinte a arătat 
că guvernul său va urmări însănă
toșirea climatului social-economic 
și politic intern, realizarea unei sta
bilități in țară. El a subliniat nece

sitatea creării unor baze sigure 
„pentru soluționarea tuturor pro
blemelor economice, sociale și de 
altă natură cu care a fost confrun
tată Bolivia în ultimii ani". în do
meniul politicii externe, noul șef al 
statului bolivian a declarat că acor
durile și înțelegerile internaționale 
semnate de precedentul guvern vor 
fi respectate.

INDICELE COSTULUI VIEȚII a 
sporit în august, în Elveția, cu 1,5 
la sută, ceea ce reprezintă cea mai 
mare creștere lunară din ultimii 
șapte ani, s-a anunțat la Berna, po
trivit agenției Associated Press. Ni
velul inflației a fost, in ultimele 
12 luni, de 7,4 la sută, față de 4 la 
sută în 1980 și 3,6 la sută — în 1979.

UN TREN DE CĂLĂTORI s-a 
ciocnit cu un mărfar in apropie
rea localității algeriene El Asnam, 
informează agenția Associated 
Press. In urma accidentului și-au 
pierdut viața patru persoane, iar 
alte 76 au fost rănite.

PESTE 20 000 DE PERSOANE 
au fost ucise in accidente de cir
culație in India in cursul anului 
trecut — a anunțat ministrul in
dian al transporturilor și marinei 
comerciale, Veerendra Patil. El a 
adăugat că mai mult de 100 000 de 
persoane au fost rănite în cursul 
a 135 000 de accidente de circula
ție. In 1979, accidentele de circu
lație au provocat in India moartea 
a aproximativ 21000 de persoane, 
138 000 fiind Jrănite.

La sesiunea Comisiei 
interamericane 

pentru energie nucleară 

_ lîji NU.hotărît creșterii 
arsenalelor atomice

LA PAZ 5 (Agerpres). — în capi
tala Boliviei au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a XlI-a sesiuni a Comisiei 
interamericane pentru energie nu
cleară (C.I.E.N.), la care au luat 
parte 150 de reprezentanți ai guver
nelor din regiune. Vorbitorii s-au 
pronunțat pentru intensificarea efor
turilor consacrate folosirii energiei 
nucleare în exclusivitate în scopuri 
pașnice, pentru dezvoltarea econo
mică independentă a. statelor. Con- 
damnînd atitudinea unor țări puter
nic industrializate care și-au elaborat 
programe de dezvoltare și valorifi
care a energiei nucleare în scopuri 
militare, participanții la sesiunea 
C.I.E.N. din La Paz au 'reclamat din 
partea tuturor popoarelor și națiu
nilor lumii o poziție fermă împotriva 
creșterii arsenalului atomic mondial, 
împotriva deschiderii unor noi fo
care și teatre de conflict, pentru con
solidarea păcii, a încrederii și înțe
legerii în lume, pentru dezvoltarea 
cooperării pe multiple planuri și in 
scopuri pașnice între toate națiunile.

Poporul braziliap sărbătorește la 
7 septembrie împlinirea a 159 de 
ani de la proclamarea independen
tei naționale.

Brazilia este cea mai mare țară 
a Americii Latine, cu un mare po
tential agricol și importante bo
gății minerale. Cunoscută mult timp 
ca țară cu o economie predominant 
agrară, ea a înregistrat în ultime
le decenii un intens proces de in
dustrializare. Au fost create un pu
ternic sector siderurgic, o vastă re
țea de căi ferate, au apărut noi 
ramuri industriale vitale pentru 
o dezvoltare modernă, echilibrată. 
Odinioară cunoscută mai mult ca 
„țară a cafelei", Brazilia este in 
prezent o țară producătoare de bu
nuri manufacturate care au cîști- 
gat o pondere însemnată in expor'- 
turile sale. Anual se produc, de 
pildă, în uzinele de specialitate, un 
milion de automobile.

Recent, guvernul brazilian a a- 
nunțat că. în următoarele două de
cenii, vor fi investite 60 miliarde 
dolari pentru realizarea programu
lui de exploatare a zăcămintelor 
miniere și de dezvoltare a agricul
turii in zona Carajas, din estul ță
rii. Aici au fost identificate impor
tante zăcăminte de minereu de 
fier, de cupru, bauxită, magneziu, 
nichel, cositor. Anul 1981 va situa 
Brazilia pe primul loc, în rîndul 
statelor exportatoare de minereu de 
fier — 85 milioane tone. Regiunea 
amintită dispune și de un uriaș 
potential agricol și de condiții fa
vorabile creșterii animalelor. Linia 
ferată Serra dos Carajas-Ponta da 
Madeira va fi punctată pe traseul 
său de 200 de ferme-model. cu 5 000 
ha fiecare.

Importante alte proiecte prevăd 
extinderea în anii următori a su
prafețelor plantate cu arbori de 
cauciuc. Realizarea acestor măsuri 
va duce la sporirea producției de 
cauciuc de la 30 000 tone îfi pre
zent, la 500 000 tone la finele 
anilor ’90.

Poporul român, apropiat de po
porul brazilian prin afinități de 
limbă și cultură, printr-o serie de 
similitudini ale preocupărilor pen
tru dezvoltarea accelerată a tării, 
urmărește cu interes și simpatie 
eforturile acestuia, rezultatele obți
nute pe calea progresului economic 
și social. între România și Brazilia 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, care evoluează pozi- 

.tiv,„ in, spiritul. Qepțar.ătipi .solemne 
comune din 5 iunie 1975. semnată 
de șefii de stat ai celor două țări 
cu prilejul vizitei oficiale în Bra
zilia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Contactele desfășurate 
în luna mai la nivelul miniștrilor 
de externe. în Brazilia, au eviden
țiat dorința ambelor părți de a. de
pune noi eforturi pentru diversifi
carea schimburilor comerciale, 
pentru realizarea de proiecte de 
cooperare economică, industrială, 
științifică și • tehnologică între a -ele 
două țări. Cu același prilej a tost 
semnat Acordul de cooperare știin
țifică și tehnologică între România 
și Brazilia.

România șl Brazilia desfășoară, 
totodată, o colaborare rodnică în 
cadrul diferitelor organizații inter
naționale. spre binele celor două 
popoare, al cauzei înțelegerii între 
toate națiunile, al păcii si colabo
rării în iume.

BELGRAD

Imagini fotografice transmise din apropierea 
planetei „Saturn" de sonda spațială „Voyager-2"

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I. 

despre problemele 
economiei tării
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BELGRAD 5 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, în 
cursul unei reuniuni cu cadrele de 
conducere ale Republicii Socialiste 
Serbia, Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Iugoslaviei, a subliniat că pro
blema esențială pentru economia iu
goslavă este la ora actuală legată de 
situația balanței de plăți. Premierul 
iugoslav a arătat că guvernul va ini
ția toate măsurile pentru ca, în 1985, 
pasivul balanței să fie cel planificat : 
1,8 miliarde dolari. Această tendință 
nefavorabilă la capitolul amintit — a 
spus el — este consecința unei redu
ceri a exporturilor la unele produse 
ca urmare a recesiunii economice in
ternaționale.

PASADENA 5 (A- 
gerpres). — Sonda 
spațială americană 
„Voyager-2“ a trans
mis imagini fotogra
fice ale celui de-al 
XVII-lea satelit natu
ral saturnian — Phoe
be — singurul care se 
rotește pe orbită în 
sens opus față de cei
lalți sateliți ai plane
tei, a anunțat la Pasa
dena un purtător de 
cuvint de la „Jet Pro
pulsion Laboratory". 
Experții americani 
speră ca aceste ima
gini să poată eventu
al confirma ipoteza că 
Phoebe reprezintă nu
cleul unei comete 
„captate" de cîmpul de 
atracție saturnian. 
Deși primele fotogra

fii primite de 
„J.P.L." nu sint de 
cea mal bună calita
te, se așteaptă recep- 
ționafea unei noi serii 
de imagini, a precizat 
purtătorul de cuvint. 
Fotografiile transmi
se nu permit totuși să 
se stabilească cu exac
titate compoziția scoar
ței satelitului. Această 
problemă prezintă un 
interes deosebit pen
tru experți — relevă 
agenția France Presse 
— deoarece ei presu
pun că misterioasele 
pete negre care aco
peră o parte a supra
feței unui alt satelit 
saturnian — Japet — 
ar putea fi constitui
te din materie pro
venind de pe Phoebe.

Se amintește că apa
ratele de luat vederi 
de pe „Voyager-2“ 
care se blocaseră in 
momentul trecerii son
dei la cea mai mică 
distanță de Saturn — 
la 25 august a.c. — au 
funcționat relativ bine 
în ultima perioadă. 
Purtătorul de cuvint a 
menționat că blocarea 
lor a fost provocată, 
după cit se pare, nu de 
praful interstelar acu
mulat in timpul tre
cerii sondei prin apro
pierea inelelor satur- 
niene, ci de un corp 
străin — poate chiar 
un fragment de mate
rial textil, fixat neco
respunzător in timpul 
montării sondei. 
__________________ y

FAȚA INUMANĂ A UNEI ARME PRETINS „UMANE"
Clădiri intacte, în care... nu ar mai avea cine locui!

Proiectele de producere și amplasare a noi tipuri de arme de distru
gere in masă in Europa — continent și așa supraîncărcat — au trezit 
o profundă îngrijorare in rîndul popoarelor europene. In acest context, 
recenta hotărîre a S.U.A. de a fabrica arma cu neutroni a accentuat și 
mai mult această stare de neliniște, determinind vii reacții de protest 
din partea opiniei publice, cit și a cercurilor conducătoare, numeroase 
personalități luind poziție împotriva acestei decizii. Astfel. Egmi Bahr, 
unul din liderii Partidului Social-Democrat din R.F.G., pronunțîndu-se 
împotriva acestei „perversiuni a minții", cum a denumit el bomba cu 
neutroni, a adresat un apel la „continuarea politicii de destindere, în 
scopul reducerii încordării în viața internațională". însuși cancelarul 
Helmut Schmidt a declarat că împărtășește „îngrijorarea cauzată de mo
mentul ales pentru relansarea dezbaterii asupra producerii bombei cu 
neutroni".

Revista vest-germană „Der Spiegel" se face ecoul neliniștii crescînde 
provocate de noul impuls dat cursei înarmărilor prin hotărîrea S.U.A., 
demonstrind, pe bază de argumente științifice, inconsistența tezelor con
form cărora, boinba .cu neutroni .gr fi o armă mai „umană" ,și „curată" 
și relevind periiolele pe care aceasta le generează. Iată ce scrie „Der 
Spiegel" :

în anul 1955, în cadrul manevrelor 
militare desfășurate de N.A.T.O. sub 
numele de „Carte Blanche", s-a si
mulat detonarea în intervalul a două 
zile a 335 focoase atomice, ținta a 
268 dintre ele fiind R.F.G. S-a apre
ciat atunci că „rezultatul" operației 
ar fi 1,5 milioane morți. 3.5 milioane 
răniți — mult mai multe victime de- 
cit în urma bombelor aruncate asu
pra acestui teritoriu în timpul ulti
mului război mondial.

Tocmai datele acestui exercițiu si
mulat a fost ales de fizicianul ame
rican Sam T. Cohen, „părintele" 
bombei cu neutroni, cind. în 1978. 
făcea reclamă. într-o publicație mili
tară. invenției sale : bomba sa, cică, 
nu ar fi fost. într-un astfel de ,caz. 
atit de devastatoare. „Bombele cu 
neutroni, a susținut el. permit, oină 
la un anumit punct, o demarcație 
între distrugerile civile și cele mili
tare". , . . >

lat» îhsă că, de cîteva săptămini, 
bomba cu neutroni de tip V-70 
MOD 3. concepută de Cohen încă în 
1958. este fabricată în serie, în orașul 
Amarille din preria texană. Focoa
sele costă în jur de 1 milion dolari 
bucata 1

întrebarea care se ridică cu obsti
nație este dacă, gratie noii arme, 
războiul atomic devine. într-adevăr.

Revista vest-germană 
„Der Spiegel" despre arma 

cu neutroni

mai „curat", mai „uman" si chiar 
mai improbabil, după cum promit cu 
insistentă adepții acesteia.

Punctul de pornire pentru realiza
rea armei cu neutroni a fost ideea 
unei asa-numite arme atomice „cu
rate". La începutul anilor ’50. exper- 
tii militari socoteau posibilă con
struirea unei bombe care, prin radia
țiile ucigătoare emise, să depopuleze 
regiuni intregi. fără a_di.struge. țptuși 

• 'coiîstrucțiile; ‘diferitele’ obiecte' și bu
nuri materiale.

Astfel, la armele nucleare obiș
nuite, doar cinci Ia sută din 
energie este degajată sub forma ra
diațiilor directe (raze gamma și neu
troni). Circa jumătate din energie ia 
forma undei de șoc, o treime este 
degajată ca radiație calorică. In 
schimb, armele neutronice. constînd 
in părți aproximativ egale din ma
terial fisionabil si material fuziona- 
bil. degajă energia in proporție de 30 
la sută sub formă de radiație. Pon
derea undei de șoc (40 la sută) și

a radiației calorice (25 la sută) este 
ceva mai redusă decît la focoasele 
cunoscute pină acum.

Efectul fatal al armei neutronice 
provine de la neutronii rapizi. Fără 
enorma lor energie (circa 14 milioa
ne electronvolți), acești neutroni ar fi 
inofensivi. Neutronii rapizi, împrăș
tiau în momentul exploziei în toate 
direcțiile, străbat cu ușurință ziduri, 
carcase de metal din cele mai groa
se, căști, îmbrăcăminte. In corpul 
uman, acțiunea acestor particule sub- 
atomice este cu atit mai devastatoa
re : aici ele își descareă energia în 
nucleele atomilor de hidrogen ce 
intră in componenta celulelor țesutu
rilor umane., Protonii astfel „loviți" 
distrug de îndată substanța celulară, 
rupind lanțurile moleculare. Efectul 
lor era asemuit de omul de știintă 
Robert Gerwin, din Miinchen. cu acela 
a „miliarde de mici injecții cu acid 
din cel mai puternic". într-o analiză 
a bombei cu neutroni prezentată Ca
merei Reprezentanților din S.U.A. se 
spune : „împotriva armei cu neutroni 
se poate ridica cu deplin temei acu
zația de a fi o metodă deosebit de 
inumană de ucidere".

Ca dimensiune „optimă" pentru 
focoasele bombelor cu neutroni s-a 
impus cea de o kilotonă TNT. Ra
diația neutronică a unei arme de 
acest calibru corespunde aceleia emi
se de o armă tactică atomică obiș
nuită cu o putere explozivă de 10 ori 
mai mare. Așadar, la efect identic 
asupra soldaților (și în general a oa
menilor), boipbț Jgi.nejițrypj ^istjuge 
doar un'sfert din clădirile pe care 
le-ar distruge bomba atomică. După 
cum remarca politologul vest-ger- 
man Rodeiohann, bomba cu neutroni 
se deosebește de cea atomică prin 
natura pagubelor : „în loc de orașe 
in ruină, oameni în agonie si o na
tură bolnavă". „Norocoși trebuie con
siderați cei ce se află în perimetrul 
imediat al exploziei și mor pe loc 
— scrie publicistul britanic Anthony 
Tucker — căci ceea ce se petrece in 
afara acestei zone de 400 m este mai 
cumplit decît cea mai chinuitoare 
moarte". Pe o rază de 700 m, doza

de radiații ucide în interval de o zi. 
La 900 m depărtare (la o doză de 
radiații de 4 000 rad), paralizia, care 
intervine și la categoria precedentă, 
este trecătoare ; după o jumătate de 
oră. cel afectat își revine : urmează 
însă o agonie lentă, care poate dura 
pină la 6 zile. Și doza de 650 rad la o 
distanță de 1 200—1 400 metri este 
mortală. în acest caz cumplita agonie 
durează pină la cîteva săptămini.

Chiar dacă numărul victimelor 
imediat din rîndul populației civile 
ar fi eventual mai mic decît în ca
zul bombei atomice, bilanțul nu ar 
putea fi cîtusi de puțin favorabil noii 
arme. Iată concluziile expertului a- 
merican George B. Kistiakowsky : 
„Dacă se iau în considerare cazurile 
de leucemie, cancer și alte maladii 
grave provocate de iradiere si cane.

mai devreme sau mai tîrziu. se ter
mină fatal, nu se mai poate conside
ra că bomba cu neutroni ar face, 
comparativ cu cea atomică, mai pu
ține victime în rîndul populației ci
vile". Expertul american Scoville 
socotește, din considerente similare, 
arma cu neutroni drept o „jucărie 
militară periculoasă și inutilă". El se 
îndoiește că această armă ar avea 
calitatea de a... descuraja un război 
nuclear, deci de a micșora probabi
litatea izbucnirii acestuia. „Supravie
țuirea noastră depinde în exclusivi
tate de evitarea unui conflict nu
clear. Aceasta se realizează prin în- 
groșarea zidului ce ne desparte de 
acesta si nu prin subțierea lui, prin 
înmulțirea factorilor de Încordare. 
Or, arma cu neutroni are tocmai 
acest din urmă efect".

Ce preferați 7 Bomba atomică sau bomba cu neutroni ?
Caricatură din ziarul vest-german „Nordwest Zeitung"
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O maladie atipică
Este o obișnuință ca produsul specific să împrumute" numele țării : 

cind se spune „tăiați-mi 5 metri de «Olandă»" se are în vedere nu 
cintărirea unor fragmente de sol recuperat mării sau măsurarea unor 
fîșii din plaja Zuiderzee-ului, ci, evident, apreciatele pînzeturi olandeze.

Nu din păcate, ci din fericire, „Țara lalelelor” a ajuns acum să-și 
împrumute numele și unei maladii. Care, e drept, pină acum nu figura 
in nici un tratat medical sau manual clinic : „olandita” sau „boala 
olandeză".

O boală atipică, foarte ciudată, foarte stranie - îneît răstoarnă toate 
preceptele patologiei umane. >

In primul rînd, pentru că bolnavii sînt sănătoși... tun (deși cuvîntul 
tun este Oci teribil de impropriu). In loc să stea culcați în pat, liniștiți, 
să evite eforturile sau agitația, bolnavii ies în stradă, mărșăluiesc, fac 
mitinguri și demonstrații. Ritmul cardiac nici nu trebuie urmărit cu steto
scopul — face să vibreze geamurile clădirilor.

Nu are specificitate de vîrstă sau sex — afectează tineri, adulțl și 
vîrstnici, femei și bărbați indiferent de antecedente ereditare, mediu 
ambiant sau profesie - chiar și pe cei avînd haine de lucru cu epoleți.

Febra e mare, se vorbește înfocat, incit străzile, piețele, parcurile 
devin zone încinse, fierbinți. Și, în loc ca temperatura înaltă să deter
mine, ca de obicei, stări de inconștiență, gradul febrei reflectă creș
terea gradului de conștiență.

Ciudată este și simptomatologia : „olandita" debutează cu simpto- 
me de amețeli și migrene la auzul știrilor privind cheltuielile militare ; 
senzații de greață față de noile proiecte de înarmări ; apoi se »fnstau- 
rează stări de iritare crescindă și agitație vehementă, culminînd cu 
reacții alergice de intoleranță totală față de însăși ideea blocurilor (nu-i 
vorba de blocuri sanitare sau blocuri operatorii).

Așa se manifestă și așa evoluează „olandita" — termen lansat de 
presa vest-europeană, apoi preluat și utilizat în sens peiorativ, critic, 
de purtători de cuvint ai N.A.T.O. pentru a desemna manifestări cu 
caracter pacifist și neutralist (originea, nefilologică, a termenului pro
vine de la opoziția olandezilor față de proiectele amplasării de euro- 
rachete pe teritoriul țării).

Medicii, care, în speță, nu poartă halate albe, ci smokinguri negre, 
ca de cioclu, au încercat diverse remedii pentru eradicarea sau îngră
direa „olanditei" — anestezice, sedative pentru calmarea pacienților 
sau chiar somnifere. Dar s-a dovedit că bolnavii resping orice medi
care, în mod deosebit refuză să înghită hapuri.

Nu ajută nici tratamentele balneologice — nici băile calde, nici 
dușurile reci, nici chiar cele cu furtunurile mașinilor blindate ale poli
ției, cu tunurile de apă.

Nu ajută nici tratamentele chimice sau biologice (cînd aud acești 
termeni oamenii ciulesc urechile). Nici cele rgdiplpcjicej jlimpojlrivă, 
rețetele bazate pe tratamente iTeutronice ■au”exgcerbat 'virulența' mâ”- 
ladiei.

Medicina clasică fiind deci neputincioasă, nu e de mirare că ma
ladia s-a transformat într-o veritabilă epidemie, contaminînd, una după 
alta, țările vest-europene. Și contagiunea continuă — virusul, avînd 
aspectul unui porumbel alb, se dovedește imbatabil.

Căci, dacă maladiile obișnuite, cînd se agravează continuu, conduc 
la un deznodămînt tragic, fatal - „olandita", dimpotrivă, cu cit se 
răspîndește cu atit sporește șansele de supraviețuire.

Revigorantă maladie, cum s-ar spune, o boală... sănătate curăță!
N. COREU
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